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Bevezetés
A lélektani és a gyermeknyelvi kutatások régóta evidenciaként 

kezelik, hogy a mindenkori nyelvtudás megítélése és értékelése nem 
függetleníthető az aktuális korosztálytól. Abban a kérdésben azonban 
kevesebb az egyetértés, hogy mely tények, vonások és összefüggések a 
legalkalmasabbak a vizsgált korosztály nyelvi tudásának jellemzésére a 
nyelvhasználat széles és változatos gyakorlatából. Történetileg az egyén 
mentális lexikona, illetve a lexikont felépítő egységek struktúrális 
elemzése került a vizsgálatok középpontjába.

A mentális lexikon felépítésére vonatkozó eddigi ismeretek alapján, a 
vizsgálati eljárások az aktív és a passzív összetevő elkülönítésével már 
kísérletet tettek a lexikon két - nem feltétlenül egyforma nagyságú, 
egymással az aktuális beszédhelyzetekben eltérő mértékben
kapcsolatban álló - komponensének differenciált megismerésére. 
Egyetlen vizsgálati metódus sem tűzi ki célul azonban a mentális 
lexikon harmadik összetevőjének, az ún aktivizálható szókincsnek a 
vizsgálatát, annak ellenére, hogy a kommunikációs helyzet sikerét 
legnagyobb mértékeben ennek az összetevőnek a hatékony használata 
biztosítja. Az aktivizálható szókincs meghatározására Gósy (1993) a 
következő definíciót használja: "Azon szavak összessége, amelyek a 
beszédpercepciós folyamatokban a kiváltó (akusztikai) inger hatására 
extra energiával töltődnek fel, azaz aktivizálódnak", tehát az asszo
ciációs folyamatok révén a szükséges egységek "előhívhatókká" válnak 
mind az aktív, mind pedig a passzív szókincsből.

Felmerül a kérdés, hogy a lexikon elemeinek a fenti hármas (aktív- 
passzív-aktivizálható) szempont alapján történő csoportosításán túl, az 
elemek milyen belső szabályrendszer alapján struktúrálódnak, illetve 
milyen összeköttetések létesülnek az egyes elemek között. A kutatók



80

között nincs egyetértés arra vonatkozólag, hogy az egységek szeman
tikai mezőkbe (pl.: fut, szalad, rohan, lohol szavak; kellem es - 
kellemetlen szemantikai ellentétpárok), fonetikai relációkba (pl.: sün, 
süt, sül, süllyed, süveg...) csoportosulva, avagy grammatikai/szin- 
taktikai relációk formájába (pl.: megyek, mész, megy, m együnk ... a 
m egy szócsoportjaként, ill. külön a m egy fogalomkör és a hozzá 
kapcsolódó grammatikai rendszer paraméterei) rendeződve építik fel a 
mentális lexikont. Vitatott kérdés tehát az is, hogy az alapelemek 
(szavak) szótári alakok, tehát izolált szavak formájában avagy 
grammatikai jelekkel ellátott formában tárolódnak-e a rendszerben. Az 
eddig használt lexéma, zárt és szabad morféma, illetve fonéma 
kategóriák a mentális lexikonban milyen értelmezést nyerhetnek? E 
kérdéskör megválaszolása különösen az agglutináló nyelvek esetében 
létfontosságú, ugyanis nem zárható ki az a feltételezés, amely szerint a 
mentális lexikon szerveződése nem univerzális, hanem erősen nyelv- 
specifikus (vö. Gósy 1993).

A szókészlet struktúráinak feltérképezése azonban még mindig nem 
elegendő annak a folyamatnak az ismeretéhez, amely során a szót 
reprezentáló akusztikai jelsorozat és a mentális lexikon adott egysége 
közötti megfeleltetés (azaz szóértés) létrejön. A folyamatot, amely során 
- mint hallgató - a beszédpercepció fázisain keresztül eljutunk a keresett 
szóig, illetőleg - mint beszélő - előhívjuk ezt a beszédprodukció során, 
lexikális hozzáférésnek nevezzük. Ha sikerül megértenünk, hogyan 
történik a lexikális hozzáférés folyamata, hogyan választódnak ki a 
szavak a lexikonból, közelebb juthatunk a beszédprodukció és a 
beszédpercepció egyéb kérdéseinek megválaszolásához is.

A lexikális hozzáférés fázisai
A beszédprodukció során végbemenő, a lexikális hozzáférési 

folyamatokra vonatkozó elméletek megegyeznek abban, hogy a folyamat 
két szakaszra bontható:

1. A kívánt lexikai egység (az ún. lemmé) kiválasztása a lehetséges 
alternatívák ezreiből, tehát a lexikális szelekció, valamint
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2. a kiválasztott egység fonetikai formájának a lexikonban tárolt 
fonológiai reprezentánsával (az ún. lexeme) való összevetése, azaz 
fonológiai kódolása

Leveli (1993) elgondolása szerint a közlésre szánt üzenet a lexikális 
szelekciót megelőzően egy olyan pre-lexikális struktúrálódáson megy 
keresztül, amely egy lexikális koncepciót juttat az ún. formulátoiba, 
amelynek a feladata az üzenet gondolati formából nyelvi formába való 
átalakítása. A formulátor kétszakaszos működése során elsőként a (1.) a 
lexikális szelekció megy végbe, amelynek során az input (gondolati 
tartalom) aktiválja a mentális lexikon egy olyan elemét, amely megfelel 
az üzenet szemantikai feltételeinek. Ez egy "felszíni" struktúrát közvetít 
a következő fázisba, ahol végbemegy a (2.) fonológiai kódolás. A lexi
kális szelekció során létrejövő "felszíni" struktúrák (a lemmák) szeman
tikailag és szintaktikailag specifikusak, fonológiailag azonban nem.

A kiválasztott lexikai elemnek a beszédprodukcióhoz szükséges, 
megfelelő fonológiai programnak való megfeleltetése történik a 
fonológiai kódolás fázisában, amelynek végeredményeképpen a 
formulátort fonetikai paraméterekkel felruházott elemek hagyják el A 
szavak fonológiai mintái nem előre elkészített, bármikor felhasználható 
sablonok formájában tárolódnak, hanem - amint a nyelvbotlások kuta
tása egyértelműen bebizonyította - újra és újra konstruálódnak az aktur 
ális beszédhelyzetnek megfelően. Az olyan hibák, mint például rejtem a 
fejtvényt ( fejtem a rejtvényt helyett) bizonyíthatja, hogy a szavaknak 
legfeljebb csak a "váza" lehet előre meghatározva, függetlenül attól, 
hogy milyen szegmensek "töltik ki" a keretet a kódolás során (ld. 
bővebben Shattuck-Hufhagel (1979) "slot-and-filler" elméletét)

Míg a lexikális hozzáférés modelljeinek nagy része két szakaszra 
bontja a folyamatot, számos kutató foglal állást amellett, hogy nincs 
létjogosultsága a két szakaszra tagolásnak, hiszen a két folyamat 
egymástól nem függetleníthető, átfedések vannak a működésük során, 
amelyek korrigálhatják (vagy éppen ronthatják) a másik folyamat hibáit 
(eredményeit). Ezt támasztja alá, hogy a fonológiai kódolásban 
jelentkező zavarok nagyobb gyakorisággal eredményeznek értelmes 
szavakat, mind azt a véletlen esélyek alapján elvárhatnánk
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(Baars-Motley-MacKay 1975). (Magyar nyelvű anyagon végzett 
percepciós kísérletről ld. Gósy 1992, 88).

A lexikális hozzáférést a beszédpercepció során reprezentáló 
modellek közül kiemelkedik Morton logogen teóriája (1969). Elmélete 
az aktivációsnak nevezett modellek körébe tartozik, mivel véleménye 
szerint a mentális lexikon ún. logogenek gyűjteménye, amely egységek 
mindegyike rendelkezik az összehasonlításhoz szükséges jegyekkel és 
stratégiákkal. A beszédpercepció során az aktuális beszédhelyzetnek 
megfelelő, szemantikailag aktív kognitív rendszer szolgáltatja a releváns 
információkat a logogenek számára. Az adott szemantikai információ 
egy meghatározott aktivációs szintet elérő impulzussal aktiválja a 
számára megfelelő logogent, így ez extra energiával töltődik fel, és saját 
szavának fonológiai kódját küldi az ún. "válasz-tárba", ahonnét az 
artikulációs válasz elindulhat.

Míg tehát az aktivációs modellekben a szavak önmagukat hasonlítják 
a bejövő jelhez, az ún. lexikális kereső modellekben a sorozatos 
összehasonlítások eredményei egy központi komparátoiban összeg
ződnek, ez veti össze a bejövő jelet a szavak egy meghatározott cso
portjával. A lexikális kereső modellek közül kiemelkedik Marslen-Wil- 
son cohort elmélete (1989), amely azt állítja, hogy a szófelismerés 
folyamatában valamennyi azonosan kezdődő szó aktivizálódik az adott 
akusztikai input (cohort) következtében. Ha a cohort ('sereg') egyetlen 
szóra redukálódott, akkor megtörtént a felismerés, akkor is, ha a szó 
egészében nem hangzott el. E feltételezés alapja, hogy minden szónak 
létezik egy ún. felismerési pontja, amelytől kezdődően a szó mással nem 
cserélhető fel, azaz biztonsággal bejósolható. Az elmélet felhasználja azt 
a tézist, miszerint az elhangzó beszédet Markov-láncként kell fel
fognunk. A Markov-lánc lényege, hogy a meglévő egységekből nagy 
valószínűséggel bejósolható a következő egység (Gósy 1992).

Tekintettel arra, hogy magyar nyelvű anyagon még csak elenyésző 
számú kísérlet témája (Gósy 1993) volt a szófelismerés folyamatának 
vizsgálata, jelen kísérletsorozatunk célja, hogy az eddig még csak a 
felnőttekkel végzett kísérletekre alapozott hipotézisek ismeretében, 
gyermekpopulációra vonatkozó adatokat, ismereteket adjon a mentális 
lexikon működéséről, a lexikális hozzáférés sajátosságairól.
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Figyelembe véve, hogy a szófelismerés, szóértés folyamata alap
vetően a beszédpercepciós mechanizmusok által determinált; hipoté
zisünk szerint a szóaktivizálás képességének fejlettsége és a beszéd
észlelési szintek fejlettsége egymással összefüggést mutat, így a zavart 
lexikális folyamat feltételezi a gyenge beszédpercepciós teljesítményt is. 
Ha a hipotézis beigazolódik, akkor kijelenthetjük, hogy a szókincs- 
aktivizálási gyengeség a beszédészlelési zavarok egyik mutatója lehet

A beszédmegértési folyamat első szakaszán túl - amelyben a 
beérkező ingerek akusztikai, fonetikai, fonológiai szintű feldolgozása 
zajlik -, a jól működő mentális lexikon, a nyelvi jelek szemantikájának 
pontos ismerete a beszédmegértés folyamatának második szakaszában, a 
nyelvi kódrendszer értelmezése során különösen fontos szerephez jut. E 
logikai menet alapján a szóaktivizálási folyamat eredményessége tehát 
nemcsak a beszédmegértési folyamat alsóbb, az észlelésben szerepet 
játszó szintjeinek működésével, hanem a felsőbb, a szemantikai dekódo
lást végző szintjeivel is - ideértve még az asszociációs szintet is - 
összefüggésben kell. hogy álljon. Mindkét hipotézisre választ kerestünk 
a vizsgálat során.

Anyag és módszer
A vizsgálatban 208 éphalló, ép intellektusú, ép bcszédprodukciójú, 

de gyenge beszédpercepciós, beszédmegértési készségekkel rendelkező 
gyermek, valamint - kontrollcsoportként - 91 éphalló, ép intellektusú és 
bcszédprodukciójú és ép beszédpercepciós, beszédmegértési készsé
gekkel rendelkező gyermek vett részt. A gyermekeket 5 életkori cso
portba osztottuk (vő. 1. táblázat).

A kísérlet során a GMP-Beszédészlclést és beszédmegértést vizsgáló 
tesztcsomag (Gósy 1989) egyik altcsztjét (GMP11) választottuk a 
vizsgálat eszközéül, amelyben a gyermekek feladata az volt, hogy a ma
is  a ke- hívószótag segítségével mondjanak szavakat. A vizsgálat 
időkorlátja 8 s volt, tehát a szógyűjtést addig folytattuk, amíg 8 

másodperc szünet nem következett az utolsóként elhangzó szó után.
Figyelembe véve, hogy a szeriahtás felismerési és reprodukálási 

képessége a legfontosabb tényezők egyike a mentális lexikon bővítése 
szempontjából, a beszédészlelési teljesítmény és a szókincsaktivizálási
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képesség összevetéséhez a beszédészlelési teljesítményre vonatkozó 
adatokat a gyermekek GMP-tesztcsomag 10-es altesztjében produkált 
eredményei szolgáltatták.

1. táblázat: A kísérletben részt vevő gyermekek életkori megoszlása

Életkori csoportok (év; hó) kísérleti
csoport

kontroll
csoport

1. csoport: 5;0-5; 11 évesek 41 fő 18 fő
2. csoport: 6;0-6;l 1 évesek 44 fő 17 fő
3. csoport: 7;0-7; 11 évesek 41 fő 20 fő
4. csoport: 8;0-8;l 1 évesek 43 fő 15 fő
5. csoport: 9;0-9; 11 évesek 39 fő 21 fő

Összesen: 208 fő 91 fő

Az alteszt 10 értelmetlen hangsor (lógatom) visszamondatásával 
vizsgálja a beszédészlelési és a beszédprodukciós rendszer össze
függését, célzottan a szeriális észlelés fejlettségének meghatározására 
irányulva. A tesztben szereplő két, három és négy szótagú logatomok 
szerkezete megfelel a magyar fonotaktikai sajátosságoknak. A gyer
mekeknek a tesztben szereplő értelmetlen hangsorokat (galalajka, 
zseréb, trankün, siszidami, feréndekek, bakőgy, menelékej, jacolov, 
vucsityó, kriszposztyüvarí) vizuális segítség - az ajakartikuláció 
látványa - nélkül kell visszamondaniuk.

A beszédmegértési folyamat és a szóaktivizálási képesség kap
csolatának elemzéséhez a beszédmegértési szintet egy speciális, a 
mondatértés vizsgálatára kifejlesztett teszt segítségével vizsgáltuk 
(GMP16). A feladatban szereplő 10 mondat szintaktikai, morfológiai és 
szófaji szerkezetét tekintve a hatodik életévre - normál beszédfejlődési 
ütemet feltételezve - elvárható nyelvi szintnek felel meg. A teszt bináris 
döntéshelyzetre épül, azaz minden tesztmondathoz egy az eredetivel 
szemantikailag ellentétes mondat tartozik, amelyben a szemantikai 
különbséget egyetlen, vizuális formában is megragadható részlet



85

tartalmazza. A teszt összeállításának kritériumai: figyelembe veszi (1) a 
rövid idejű verbális memória működését, (ii) hogy létezzen a mondatok 
szemantikai ellentettje, (iii) mindkét mondat egyszerűen ábrázolható 
legyen, (iv) egyaránt tartalmazzon nyelvtanilag egyszerű és összetett 
formákat is.

Egy-egy mondatpár jelentését tükröző két színes képet egyszerre 
mutattunk a gyermekeknek, majd a tesztmondat elhangzása után a 
mondatot ábrázoló kép kiválasztására kértük őket.

A tesztmondatok:
1. A z  egérke majdnem eléri a sajtot.
2. A maci és a nyuszi fára másztak, és az egyikük leesett.
3. A macska az asztal mögül húzza az egeret.
4. A kislánynak oda kell adnia a könyvet a kisfíúnak.
5. M ielőtt a maci ivott, evett egy kicsit.
6. A z  asztalról leeső gyertyáról beszélnek.
7. Nem a nyuszi vette fel a kockás nadrágot.
8. A m edve szalad, nehogy megcsípjék a méhek.
9. M ivel nagyon esett a hó, a kislány mégse m ent el 

szánkózni.
10. A kislány megette volna a tortát, ha elérte volna a tálat.
A vizsgálati eredmények statisztikai feldolgozását a Microsoft Excel 

4.0 programmal végeztük.

Eredmények
I. A feldolgozás során elsőként a vizsgálati személyek 

szókincsaktivizálási tesztben elért eredményeit viszonyítottuk a GMP- 
tcsztcsomag által megadott sztenderd értékekhez (vö. Gósy 1995, 26) 
Az 1 ábra az aktivált szavak számát és az átlagértékek viszonyát 
szemlélteti. Az eredmények alapján jól látható, hogy a gyenge 
beszédészlelési, -megértési teljesítményt mutató gyermekcsoportoknál 
egyik életkorban sem érte el a vizsgált gyermekek teljesítménye az 
átlagértékeket, tehát a szókmesaktivizálási képességük átlagosan 
gyengébb volt az életkoruknak megfelelő szintnél A kontrollcsoport 
eredményei megfelelnek a sztenderd értékeknek.
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5 ; 1 1 6; 1 1 7;11 8;11 9;11 

életkori csoportok

B vizsgálati csoport □  kontroll csoport B sztenderd 

1. ábra
Az aktivizált szavak száma a kísérleti és kontrollcsoportnál életkori 

bontásban és a sztenderd értékek

Az átlagadatok elemzése nem nyújt elegendő információt arra 
vonatkozólag, hogy milyen eloszlást mutat a gyermekek teljesítménye a 
szóaktivizálási feladaton belül, éppen ezért az adatok elemzése során 
kitértünk annak vizsgálatára, hogy az átlagérték-mutatókon túl, a 
vizsgált populációban a gyermekek hány százaléka teljesített a normál 
övezeten belül. Az átlagértéket elérő vagy annál jobban teljesítők 
arányának változását a 2. ábra szemlélteti.

Az átlagosan vagy átlagosnál jobban teljesítő gyermekek aránya a 
hetedik életévig lineárisan emelkedik, majd ekkor ugrásszerűen megnő, 
amit az iskolakezdés kedvező hatásával magyarázhatunk. A mentális 
érési folyamatok, az ismeretek bővülése, az aktív tanulás, a növekvő 
számú kommunikációs helyzetben való részvétel pozitív hatásait 
feltételezve a teljesítmény lineáris emelkedésének folytatódnia kellene, 
azonban az adatok szerint a fejlődés nemcsak, hogy megtorpan, de a 
teljesítmény vissza is esik nyolc- és kilencéves korra. A minta kis 
száma miatt egyértelmű magyarázatot nem adhatunk a jelenségre. 
Lehetséges magyarázatként azonban felvetődhet, hogy az életkor 
előrehaladásával, az osztályfokok, az iskolai követelmények emelke
désével a beszédészlelési, beszédmegértési készségekben való elmaradás
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egyre nagyobb mértékben befolyásolja kedvezőtlenül a nyelvi, így az 
iskolai teljesítményeket is.

a z  é le tk o r i  c s o p o r to k

2. ábra
A sztenderd értéket elérő vagy azt meghaladó gyermekek arányának

változása

Amint a normál övezeten belül teljesítő gyermekek számának 
elemzése is előrevetíti, a beszédpercepciós folyamat alsóbb és felsőbb 
szintjeinek tökéletes működése a hatékony szóaktivizálás elengedhetetlen 
feltételei, tehát a gyenge beszédpercepciós teljesítmény kihat az e fela
datban mutatott teljesítményre. A hipotézis bizonyítására a gyermekek 
beszédészlelési folyamatának működéséről felvilágosítást nyújtó 
tesztben (GMP10) elért eredményeit vetettük össze a szóaktivizálási 
eredményekkel.

A 208 fos mintán végzett matematikai számítások szerint a beszéd
észlelési és a szóaktivizálási teljesítmény között van összefüggés, a 
korrelációs együttható értéke r=0,3623, tehát leíró matematikai 
statisztikai értelemben a változók között közepes korreláció áll fenn 
(0,3<r<0,7).

A szóaktivizálási teljesítmény és a beszédmegértés kapcsolatát 
vizsgálva e két változó között is közepes korrelációt találunk
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(r=0,3643), tehát elmondhatjuk, hogy e két nyelvi teljesítmény is össze
függ egymással.

A mintát életkori csoportokra bontva a korrelációs együtthatók 
értéke jelentős eltéréseket mutat, ezáltal az vizsgált populációra 
megállapított összefüggést nem terjeszthetjük ki minden egyes 
korcsoportra. A szóaktivizálási és a beszédészlelési tesztben nyújtott 
teljesítmények korrelációs értéke 7 éves korig együtt változik, 
folyamatosan csökken, majd a 7 éves kortól - az iskolába lépés 
időpontjától - a korreláció változása ellentétes tendenciát mutat. A 4. és
5. korcsoportban kapott korrelációs együtthatók váratlan eltérését 
okozhatja a kis elemszámú minta, valamint az a tény, hogy az 1. és 2. 
korcsoportban vizsgált gyermekek homogén populációt alkotnak 
(mindannyian közép-, ill. nagycsoportos óvodások), míg a 3. 
korcsoporttól kezdve a életkor nem határozza meg egyértelműen a 
vizsgált gyermekek iskolai osztályfokát. így figyelembe kell vennünk, 
hogy azonos életkori csoportba sorolt gyermekek akár három különböző 
osztályfokot is képviselhetnek, ami a teljesítmények szempontjából 
erősen befolyásoló tényező. A korrelációs együtthatók változásait az 3. 
ábra szemlélteti.

az  é le tk o r i  c so p o rto k

-gmpl 1-gmplO A gmpl 1-gmpl6

3. ábra
A korrelációs együtthatók értéke az egyes életkori 

csoportokban
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Az adatok eddigi elemzése során kitűnt, hogy a 7 éves kori 
iskolakezdés tájékán a szóaktivizálásban átlagosan vagy annál jobban 
teljesítő gyermekek számának addigi lineáris emelkedése (vö. 2. ábra) -  
avagy a beszédészlelési-szóaktivizálási és beszédmegértési-szóaktivi- 
zálási teljesítmények közötti korreláció lineáris csökkenése -  megtörik. 
Az éles tendencia-változást meghatározó tényezőket próbáltuk fel
derítem a vizsgálatban felhasznált tesztfcladatokban elért eredmények 
szórásának (vö. 2. táblázat) és átlagának (vö. 3. táblázat) elemzésével.

A szóaktivizálásban nyújtott teljesítmények szórása egyenletes 
emelkedést mutat 7 éves kong, a 7 és 8 éves kor között meredekebb 
változás áll be, majd 8 éves kortól az eredmények stagnálnak.

2. táblázat: Az egyes tesztfeladatok eredményeinek szórása
Életkori csoportok GMP11 GMP10 GMP16 

____________(év; hó)__________________________________________

5;0-5;l 1 1,32 20,52 16,43
6:0-6;11 1,66 22,99 14,50
7;0-7;l 1 1,91 21,99 13,49
8;0-8;11 2,73 20,85 10,52
9;0-9;l 1 2,63 21,17 10,40

A szórások F-próbával történt összehasonlítása során a változásokat 
p=0,05 szinten szignifikánsnak találtuk. A 7 éves kort megelőző két 
életkori csoporthoz viszonyított nagyobb fokú szórás-változásra a 7 és 8 
éves kor között magyarázatként felhozhatjuk az iskolai oktatás 
szókmcsbővítő hatását, illetve azt a tényt sem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy a vizsgálatok tanúbizonysága szerint (vö. Nagy 1980, 61) a 
családi nevelés gyakorolja a legnagyobb hatást a gyermekek 
szókincsére, az óvoda elhanyagolhatóan csekély mértékben fejleszti e 
nyelvi bázist, tehát az első osztályba eltérő szocio-kulturális 
környezetből érkező gyermekek nagymértékben különböznek a szókincs 
tekintetében. Ha elfogadjuk ezt a gondolatmenetet, akkor pozitív 
hatásként kellene értékelnünk azt, hogy - az eredmények alapján - az 
iskola az óvodával ellentétben nagyobb mértékben fejleszti a gyermekek
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szókincsét. (Ezt támasztja alá az aktivált szavak átlagának szignifikáns 
emelkedése is.) Az életkori változások nyomonkövetésével azonban 
látszik, hogy az iskola a fejlesztő hatása mellett tökéletesen megfelel 
"homogenizálási" feladatának, hiszen az életkor előrehaladtával az 
egyéni különbségek fokozatosan csökkenek. (Félő, hogy a folyamat nem 
kizárólag a gyengébben teljesítők átlaghoz való felzárkóztatásának 
irányában működik.)

3. táblázat: Az egyes tesztfeladatok átlageredményei

Életkori csoportok 
(év; hó)

GMP11
(db)

GMP10
(%)

GMP16
(%)

5;0-5 ;l1 2,41 54,14 75,60
6;0-6; l 1 2,56 60,45 76,13
7;0-7;11 4,65 70 83,17
8;0-8;11 5,34 72,44 88,13
9;0-9;11 6,07 72,3 85,64

A 2. táblázat adatai alapján látható, hogy a beszédészlelési 
teljesítmény (GMP10) szórása az életkorral fokozatosan csökken 6 éves 
kortól, míg az átlag fokozatosan nő egészen 8 éves korig, majd stagnál 
(3. táblázat). Az empirikus szakirodalmi adatok szerint az anyanyelvi 
percepciós bázis megszilárdulása körülbelül 6-10 éves korra tehető (vő. 
Gósy 1992, 133), amely magyarázza a szórások csökkenő, valamint az 
átlagértékek emelkedő tendenciáját. Az átlagadatokban 8 éves kortól 
bekövetkező 80%-os teljesítményszinten való állandósulás figyelem
felhívó bizonyítéka annak, hogy a beszédpercepciós készségek onto- 
genetikus fejlődése egy bizonyos életszakaszban leáll, függetlenül attól, 
hogy a készség elérte-e a megfelelő fejlettségi szintet avagy sem; tehát a 
beszédpercepciós készségek fejlődésében a természetes érési folyamat 
nem egyedüli meghatározó tényező, a zavart fejlődési folyamat kompen
zálására ilyen esetekben ún. "külső" segítségre, speciális terápiára van 
szükség.
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II A szóaktivizálási tesztben (GMPl 1) kapott eredmények minőségi 
szempontú elemzése során 1. a mentális lexikon felépítésére, 2. a 
lexikális hozzáférés folyamatainak szabályszerűségeire, 3. a zavart 
folyamati működés eredményeire, illetve okaira vonatkozó megálla
pítások megfogalmazását tűztük ki célul. A feldolgozás e fázisában a 
kontrollcsoport eredményeit is felhasználtuk.

A vizsgálati metódus a két különböző szótag segítségével tesz 
kísérletet az aktivizálható szókincs elérésére, kiküszöbölve ezzel a 
vizsgálat objektivitását korlátozó ama tényezőjét, hogy eltérő 
szókezdetekre eltérő az aktivizálható szavak mennyisége és minősége. 
Mindkét hívószótag esetében a jelen kísérlet eredményei is - hasonlóan 
az egyéb szókincsvizsgálatok eredményeihez - szófaji eloszlás 
tekintetében főnévi dominanciát (78,6%) álapítottak meg az összes 
vizsgált gyermekcsoportban. A második leggyakoribb szófaj az ige 
(13,4%), majd ezt a melléknév (6,7%) követi. A határozószavak és 
névmások aránya elenyésző (1,3 %).

A szófaji bontáson belül a grammatikailag jelölt, illetve jelöletlen 
szavak arányát vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a főnevek esetében 
elenyésző százalékban kaptunk toldalékolt szavakat, tehát a főnevek 
nagy valószínűséggel szótári alakok formájában tárolódnak a 
mentális lexikonban Az igék esetében egyes szám harmadik személyű 
igealakok - tehát szokásosan szótári alakok - aktivizálódtak túlsúlyban, 
de itt gyakrabban jelent meg a toldalékolt forma (pl : marad, maradtak, 
maradsz, maradj)

A kísérleti személyek válaszainak összesítéséből kitűnik, hogy 
milyen módon változnak a lexikális hozzáférés során az egyes 
szavakban az ún. felismerési pontok (vö. Marslen-Wilson cohort 
elmélete), amelytől számítva egy és csakis az adott szó érhető el a 
beszédmegértés, ill. a beszédprodukció során. A vizsgálatban aktivizált 
szavak balról jobbra haladó tengely mentén való felismerési útját 
elemezve megállapíthatjuk, hogy az előhívott szavak többsége az ún. 
második szinten helyezkedik el, tehát a hívószótag záró magán
hangzóját követően egyetlen mássalhangzó után már differenciálódik a 
szavak nagy többsége.
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A vizsgálat tapasztalati megfigyelése, hogy a gyermekeknél a 
szóaktivizálás nem lineárisan, a fokozatos differenciálódást követve 
megy végbe (pl.: m ag—>maga—>magas), hanem random sorrendben 
történik (pl.: mama, mag, magyar, Marika, macska).

A súlyos beszédpercepciós zavarokkal küzdő gyermekek esetében 
tapasztalhattuk az aktivizálás folyamatának "megakadását", amikor is a 
gyermek egy adott szónál "megtapad", és a célszó toldalékolt formáinak 
ismételgetésével (pl.: mama, mamám, mamája) a legszűkebb
hatókörben maradva próbál a vizsgálati szituációnak megfelelni.

A nem a feladatban megjelölt hívószótaggal kezdődő értelmes 
szavakat, illetve a kívánt hangsorral kezdődő, de értelmetlen hang
sorokat soroltuk a tévesztések csoportjába (vö. 4. táblázat). A tévesz
tések arányainak (1 :8 a  vizsgálati csoportban és 1:13 a kontroll cso
portban) különbsége is alátámasztja, hogy a beszédészlelés szintjeinek -  
ebben az esetben különösen a fonetikai és fonológiai szintek - zavarát, a 
hangdifferenciálási képesség fejletlenségét a szókincsaktivizálás során.

A mentális lexikon megfelelő egységének elérési kudarcai jól tükrö
zik a hozzáférés mechanizmusának lépéseit, a folyamat sikeres kivite
lezéséhez szükséges alfolyamatokat. A szeriális észlelés zavara 
eredményezi a metatéziseket; a fonetikai, fonológiai szintű kódolás, a 
hangdifferenciálás zavarai pedig a magán- és mássalhangzócseréket.

4. táblázat: Példák a tévesztések típushibáiból

A tévesztések típusai ma li e-
1. metatézis alma, máma
2. zöngés-zöngétlen csere
3. magánhangzó csere mosás, munka
4. mássalhangzó csere bab, narancs
5. értelmetlen hangsor mandrár, magnák

nekem,\ep ke,gyerek
gerbera, gereblye 

Xrarom, kanál. Kim.
Teri, pehely 
kedi, kama

6. értelmes szó torzítása marancs, mangola kelm e!
a hívószótagnak megfelelően (Angola) (Pali Mail)
7. szemantikai tévesztés papa (mama)szerda (kedd)
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A mássalhangzócserék esetében a mássalhangzó egy képzési jegyben 
mindig megegyezik az eredeti mássalhangzóval (pl.: m-b csere esetén a 
képzés helye változatlan, m-n, k-t, k-p  csere esetén a képzés módja), 
tehát itt már a keresési folyamat elindulásakor történik egy hibás 
szelekció.

Az értelmetlen hangsorok előhívásakor sem beszélhetünk az aktivi- 
zálási folyamat teljes kudarcáról, hiszen a hangsorkezdö mássalhangzó, 
legtöbbször az azt követő magánhangzó is megfelel az aktiválási 
követelményeknek, valamilyen oknál fogva azonban az aktivációs 
folyamat "zsákutcába" fut, nem ér el jelentéssel bíró egységet, és a 
fonotaktikai szabályoknak ugyan megfelelő, de szemantikailag 
értékelhetetlen hangsort eredményez a beszédprodukcióban.

Az értelmes szavaknak a hívószótag kritériumainak megfelelő 
formába történő átalakítása során a lexikális hozzáférés folyamatában 
már elért, de az aktiválás feltételeinek nem megfelelő egységet egy 
visszafelé ható torzítással alakítja a folyamat a kívánalmaknak 
megfelelővé. Az ilyen torzításoknak "engedő" szavak feltételezhetően 
gyenge, meg nem szilárdult, "felszínesen felvillanó" elemei a lexikonnak, 
amelyek nem rendelkeznek még az elérés "kiépített útvonalaival", a 
lexikon többi eleme közötti biztos kapcsolatrendszerrel. (Pl.: az Angola 
szó egy 7 éves gyermek passzív szókincsének is nehezen feltételezhető 
eleme, ugyanígy a Pali Mail márkanév is, amit a reklám -  szótanításra 
egyébként kiváló -  ismétlődő frázisai "zúdítottak" korrekt fonetikai/fo- 
nológiai reprezentáció nélkül a gyermek mentális lexikonába.)

A szemantikai tévesztések minden esetben már egy fonetikailag 
adekvát egység előhívása után következnek be (mama—>papa, kedd—> 
szerda). Feltételezhető, hogy a lexikon elemei többdimenziós kap
csolatrendszerrel rendelkeznek, amelyek közül csak egy az a fonetikai- 
fonológiai kapcsolatrendszer, amelyben a keresést elindult Egy hibás 
átkapcsolás eredményeként - dimenzióváltással - a fonetikai-fonológiai 
dimenzióban való továbbhaladás helyett a szemantikai rendszerben 
halad tovább a keresés.
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Következtetések
1. A kísérleti eredmények alapján a felállított hipotézisre, amely 

szerint (i) a szóaktivizálási teljesítmény és a beszédészlelési telje
sítmény, (ii) a szóaktivizálási teljesítmény és a beszédmegértés között 
összefüggés van, megerősítést nyertünk. Az egyes változók közötti 
közepes korreláció bizonyítja, hogy a (i) a szerialitás felismerési és 
reprodukálási képessége meghatározó, de nem kizárólagos tényező a 
mentális lexikon bővítése, adekvát használata szempontjából. A 
beszédészlelési folyamat egyéb szintjeinek - az akusztikai, fonetikai, 
fonológiai szint - működése is befolyásolja a lexikális hozzáférés 
folyamatát; (ii) a tökéletes beszédmegértéshez sem elegendő a nagy 
elemszámú, jól strukturált mentális lexikon megléte a grammatikai, 
szintaktikai relációk közötti jó tájékozódás képessége is szükséges az 
eredményes dekódoláshoz.

Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy a gyermekek szóaktivizá
lásban nyújtott gyenge teljesítménye megbízhatóan jelzi a beszédpro
dukcióból egyértelműen nem diagnosztizálható beszédpercepciós 
zavart is

2. A vizsgált nyelvi készségek területén az életkor változásával 
nemcsak mennyiségi, hanem minőségi ugrásokat láttunk a fejlődésben 
A 7 éves kor tájára, az iskolakezdés időpontjára tehető az a határvonal, 
amely a gyermekek teljesítményében éles minőségi váltást jelent. A 
szóaktivizálásban mutatott egyéni teljesítmények közötti különbségek is 
ebben az életkorban a legnagyobbak, amely különbségeket az iskola az 
intézményesített oktatás keretein belül egyre csökkenti.

3. Az oktatási folyamatba bekerülő gyermekek több, mint a fele 
(51%), nem rendelkezik megfelelő szóaktivizálási képességgel, a 
mentális lexikonban való tájékozódási készsége bizonytalan, ami a 
nyelvi egységek dekódolása és produkciója során - mindkét funkció 
adekvát működése szükséges a sikeres olvasás-írás elsajátításához - 
egyaránt nehézségekhez vezet. Tekintettel arra, hogy a jelen olvasás-irás 
tanítási módszerek jó része a gyermekek szótalálási tudására épít - tehát 
olyan készség meglétét feltételezi, amellyel a gyermekek fele nem 
rendelkezik -, ezen gyermekeket a szótagolás fázisát kihagyó olvasás- 
tanítási módszerek a szavak balról jobbra haladó "bejóslására", kita
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lálásra késztetik, eleve kudarcra ítélve ezzel az írott jelrendszer 
örömteli, problémamentes elsajátításának lehetőségét.

4. A vizsgálat eredményei alapján a mentális lexikon elementáris 
egységeinek a szavak szótári alakját tekinthetjük Az eredmények 
elemzése megerősíti azt a tényt, hogy a gyermeki szókincs uralkodó 
szófaja a főnév

A vizsgálat során számos olyan probléma merült fel, amelyek 
megválaszolását a vizsgált minta kis elemszáma, valamint a vizsgálat 
nem longitudinális volta miatt korlátozott hatáskörűnek kell tekintenünk. 
E tény magyarázza, hogy arra a kérdésre, hogy az egyes változók között 
milyen további összefüggések állhatnak fenn, illetve milyen a jelen 
kísérletben nem vizsgált tényezők (pl : a rövid távú verbális emlékezet) 
hatásával kell számolnunk a nyelvi kompetenciák megítélésében, 
nagyobb elemszámú mintán végzett, még differenciáltabb, longitudinális 
vizsgálatsorozat adhat választ.
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