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Bevezetés
A beszédértés fontossága magától értetődő a szóbeli kommuniká

cióban: enélkül nem képzelhető el pontos és hatékony szóbeli infor
mációcsere. A szövegértés sajátosságai éppen ezért méltán váltak a 
beszédkutatás egyik kiemelt problémakörévé: nyelvspecifikus jellem
zőket ugyanúgy feltételezhetünk, mint nyelvtől függetleneket, nemek 
szerinti és korból fakadó különbségekkel ugyanúgy számolhatunk, 
mint iskolázottságból eredeztethetőkkel (Pléh 1986). A jelen dolgozat 
a kutatási lehetőségek gazdag tárházából egyetlen problémára össz
pontosít — az anyanyelvi szövegértés stratégiáinak vizsgálatára nők 
esetében.

A hangzó beszéd értése a pszicholingvisztikában a beszédészlelés 
és a beszédmegértés problémája. Mindkét folyamat több részfolyamat
ból áll, amelyek együttműködése biztosítja a beszéd megértését. A be
szédmegértés folyamata két nagy egységből áll: (i) a nyelvi kódok (je
lek) rendszerének megfelelő hangjelenségek, azaz a beszédhangok, 
hangkapcsolatok észlelése és nyelvspecifikus felismerése, illetve (ii) 
ezen kódrendszer, azaz a szavak, a mondatok és a szöveg megértése, 
értelmezése (Gósy 1999). Ez utóbbi szakasz már szemantikai dekódo
lást is jelent, ezért nevezzük megértésnek. A folyamat összességében 
véve a hallgató aktív közreműködését igényli, amelynek során a be
széd szegmentális és szupraszegmentális, valamint értelmes és értelem 
nélküli részei nem válnak szét.

A jelen kutatás témája a szövegszintű beszédmegértés. Ennek ma 
leginkább elfogadott modellje a globális beszédmegértési modell. Ki
dolgozója, Wingfield szerint a folyamatos közlés megértése nem a 
közlés egészének feldolgozásával történik (1975). E folyamatban ki
emelkedő szerepe van az intonációnak. Ezt az elméletet támasztja alá 
Miller és Isard (1963) kísérlete is, amely szerint a grammatikai lag hi
bás mondatok megértése lassabb és nehezebb, mint a szemantikai ano
máliát tartalmazóké. Ez jelentheti azt, hogy a szövegértés alapelve a
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szövegegész megértése, mivel szemantikai szempontból sokkal több 
választási lehetőség áll előttünk, mint a grammatika területén.

Feltételezhetjük tehát, hogy a szövegértés nem kizárólag nyelven 
belüli tényezők által irányított folyamat. Az eddig közölt kutatási 
eredmények alapján az egyik legfontosabb, a szövegértést befolyásoló 
tényező a történet szerkezete (Schank 1975; Kintsch-van Dijk 1980; 
Pléh 1986), amelynek minősége, a történet egységei között fennálló 
logikai viszonyok irányítják a történet megértését, későbbi felidézését. 
Más szavakkal: a történetek megértése és felidézése a történetelemek 
közötti logikai kapcsolatok függvénye. Ebből a megállapításból adó
dik a szövegértési folyamat további két jellemzője: ha ugyanis a szö
vegértés és felidézés folyamata a szöveg logikai vázára épül, akkor e 
folyamatot alapvetően aktívnak és konstruktívnak kell tekintenünk. 
Mindemellett azonban nem feledkezhetünk meg egyéb, a szövegértést 
befolyásoló tényezőkről sem, számolnunk kell az egyén kognitív 
sajátosságaival, a kísérleti feladat jellegzetességeivel, valamint az 
anyanyelv és a forráskultúra hatásával is.

A kutatás célja
Kísérletünk célja az volt, hogy egy magyar szöveg egyszeri 

meghallgatás utáni visszamondatása és elemzése alapján képet 
kapjunk öt magyar anyanyelvű, 23 év körüli női beszélő szöveg- és 
beszédértési stratégiáiról. Feltételeztük, hogy a kísérlet eredménye 
megerősíti a történetszerkezet és a beszédértés minősége közötti 
összefüggéseken alapuló elméleteket.

Anyag és módszer
A kísérleti személyek feladata az volt, hogy fejhallgatón keresztül 

meghallgassanak egy magyar anyanyelvű férfi beszélő által felolvasott 
történetet, majd annak tartalmát -  egy román házaspár első 
Magyarországon töltött napjának eseményeit -  saját szavaikkal el
mondják. Ezeket a szövegeket magnetofonra rögzítettük, majd két 
szempontcsoport, a mennyiségi és a minőségi mutatók alapján ele
meztük. Mennyiségi mutatók: (i) az összes szavak száma, (ii) a tartal
mas szavak (vö. Keszler 2000, 69), (iii) a felolvasott és a kísérlet so-

91



Nobik Nagy Rita

rán kapott szövegek időtartama és (iv) a tartalmas szavak szó faji meg
oszlása.

A minőségi mutatók első elemzési szempontja az eredeti szöveg ál
talunk meghatározott tartalmi egységeinek megjelenése a kísérleti szö
vegekben, amelyet a felidézés során elkövetett tartalmi hibák ismerte
tése és értékelése követ. Tartalmi egységnek tekintettük az eredeti szö
veg cselekményének főbb csomópontjait, tartalmi hibaként pedig ezek 
felcserélését és (részleges vagy teljes) hiányát.

A következő a kísérleti szövegekben előforduló megakadási jelen
ségek vizsgálata. Elemeztük az üres szüneteket, a kitöltött szüneteket 
és az ismétléseket. Kitöltött szünet minden olyan, a beszéd folytonos
ságát megszakító jelenség, amely sajátos hangjelenségekben (például 
ööö, aaa, am, hm) nyilvánul meg. Ismétlésnek tekintettük azokat a be
szédjelenségeket, amelyek terjedelme csonka szóelemektől több sza
vas szerkezetekig terjedhet.

A reprodukált szövegek elemzését a bennük előforduló nyelvtani 
hibák, valamint a szó szerinti idézetek elemzésével zártuk. Nyelvtani 
hibának vettük a nyelvhelyességi problémánál komolyabb nyelvi vét
ségeket; szó szerinti idézetek az eredeti szövegekből származó, két 
szónál hosszabb frazeológiai egységek.

Eredmények
Mint azt az 1. táblázat adatai szemléltetik, a kísérleti személyek je

lentősen lerövidítették az eredeti szöveget; mintegy fele akkora terje
delemben adták azt vissza.

1. táblázat: A reprodukált szövegekben található összes és tartalmas 
szavak átlaga, illetve ezek aránya

Szavak Eredeti szöveg Reprodukált szöveg
összes szó 637 db 360,8 db (56,6%)
tartalmas szó 436 db 219,6 db (50,4%)
tartalmas szó/összes szó 68,4% 60,9%

Megközelítőleg ugyanez az arány érvényesül a tartalmas szavak di
menziójában is. Ugyanakkor az eredeti szövegben a tartalmas szavak 
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és az összes szavak aránya nagyobb, azaz a kísérleti személyek keve
sebb tartalmas szót használtak, mint amennyi az eredeti szövegben ta
lálható.

2. táblázat: Az eredeti szöveg és a reprodukált szövegek időtartama 
(Sz: kísérleti személyek)

Eredeti
szöveg

Reprodukált szöveg

5 p 24 mp 
(100% )

Szí Sz2 Sz3 Sz4 Sz5 átlag
2 p 51 mp
(52,8%)

2 p 20 mp
(43,2%)

4 p 16 mp
(79%)

3 p 41 mp
(68,2%)

3 p 49 mp
(70,7%)

3 p 23 mp
(62,7%)

A kísérleti szövegek időtartama jelentősen eltér: a két szélső érték 
(Sz2 és Sz3) az eredeti szöveg időtartamának 43,2%-a, illetve 79%-a 
(2. táblázat). Ez vagy az egyéni beszédtempók különbségére, vagy a 
felidézésre, azaz az eredeti szöveg rekonstrukciójára fordított idő 
egyéni eltéréseire vezethető vissza. A kísérleti személyek által hasz
nált szünetek mennyiségi és minőségi elemzésének ismeretében úgy 
tűnik, a vizsgált szövegek időtartamainak nagy különbsége a felidé
zésre fordított idők egyéni különbségeiből adódik.

A reprodukált szövegek és az eredeti szöveg tartalmas szavainak 
szófaji megoszlását a 3. táblázat szemlélteti. Nem találtunk jelentős el
térést a reprodukált szövegekben található tartalmas szavak szófaji 
megoszlásának egyéni és átlagértékei között, a kísérleti személyek kö
zel azonos arányban használták ugyanazokat a szófajokat. Összeha
sonlítva az eredeti és a reprodukált szövegek átlagait, azt látjuk, hogy 
a főnevek, a melléknevek, a névmások és az igék esetében a különb
ség meghaladja az 5%-ot, a határozószók és az igenevek esetében ez 
az érték kevesebb.

A szófajok gyakorisági sorrendje az eredeti szövegben: főnevek > 
melléknevek > névmások > igék > határozószók > igenevek. A repro
dukált szövegekben: főnevek > névmások > igék > melléknevek 
>határozószók > igenevek, azaz mindkét szövegtípust a nominális 
csoport túlsúlya jellemzi -  az eredeti szövegben ez 73,1%, a reprodu
kált szövegekben átlagosan 68,8%.
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3. táblázat: A reprodukált szövegek és az eredeti szöveg tartalmas sza
vainak szófaj i megoszlása

Szófaj Szí Sz2 Sz3 Sz4 Sz5 Átlag Eredeti
főnév 27,3% 22,6% 33,2% 26,9% 32,5% 29,7% 36,7%
mn+szn 14,6% 10,1% 16,8% 14,3% 19,2% 15,8% 21,1%
névmás 23,7% 31,5% 16,8% 24,6% 19,2% 23,2% 15,7%
ige 20,2% 22% 20,9% 19,8% 17,6% 20,4% 13,9%
hat. szó 11,1% 10,1% 10,5% 9,7% 7,8% 10% 6,8%
igenév 3,1% 3,8% 2,1% 4,5% 3,5% 3,5% 6,4%

Két szófajt érdemes kiemelni: a névmásokat és a mellékneveket. 
Az előbbiek aránya a tartalmas szavakon belül nőtt, míg az utóbbiaké 
csökkent a reprodukált szövegekben. A névmások reprodukált szöve
gekben elfoglalt gyakorisági pozíciójának az oka valószínűleg az elbe
széléstechnika változása: az eredeti szöveg egyes szám első személye 
helyett e szövegekre az egyes szám harmadik személy használata jel
lemző. A névmások számának emelkedése azonban nem kiugró, vi
szont a melléknevek számának csökkenése mellett ennek követ
keztében más szófaj gyakori sági sorrend alakul ki.

A kísérleti személyek a szövegben kijelölt 7 tartalmi egységből át
lagosan 6,2-t említettek meg, azaz a felidézés ebben az értelemben 
88,6%-ban volt sikeres.

A felidézés során megfigyelhető hozzáadások, kihagyások és torzí
tások nagyon fontos szerepet töltenek be a szövegértés, a beszédértés 
stratégiáinak megismerésében. Jelenlétük bizonyítja a megértés, az 
emlékezés és a felidézés konstruktív voltát. Más szavakkal, a fenti fo
lyamatok során nem egyszerűen az eredeti inger visszaadása történik, 
hanem újraalkotjuk azt; és ez a folyamat is feltételez valamilyen, az 
elhangzott szöveg nyomán létrejött emléknyomot. Fontos hangsúlyoz
ni, hogy ez az emléknyom korántsem azonos a hallott beszéd
egységgel, hanem annak észlelési reprezentációja, értelmezett formája 
(Pléh 1986). Ezen észlelési reprezentáció alapján konstruáljuk újra a 
történetet, hozzáférünk a már ismert történetek nyomán kialakult 
szerkezeti sémákhoz, párhuzamot vonunk ezek és az új inger között, 
valamint koherenciát teremtünk ez utóbbi elemei között. Információs
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viszonyrendszert alakítunk ki egyfelől a tudáskeretünknek már részé
vé vált történetsémák és az új inger, másfelől pedig annak részei kö
zött is. Visszahívásuk tehát egyéntől/feladattól függően aktiválhat, és 
magával hozhat/elvehet/eltorzíthat bizonyos elemeket, amelyek azután 
a produkcióban hozzáadásként, kihagyásként, torzításként jelentkez
hetnek. Ennek következtében ezeket az elemeket ugyanúgy a felidézé
si folyamat és a rekonstruált szöveg szerves részeinek kell tekinte
nünk, mint a „helyes” elemeket. Jelentőségük az, hogy rámutatnak a 
szövegszerkezet azon pontjaira, amelyek valamely okból nem rendel
keznek határozott reprezentációval. Valószínűleg azért, mert -  Schank 
(1975) terminológiájával -  az oksági lánc, a szövegszerkezet olyan 
elemeiről van szó, amelyek redundanciájuknál fogva vagy eltűntek, 
vagy gyenge az emlékképük, ezért felidézésük sikertelen, hiányos 
vagy torz. Ezeket a kísérleti személy, feltételezésünk szerint, nyelvi 
kompetenciája révén érzékeli, s ahol szükségét érzi, a koherencia 
fenntartása érdekében teljesen vagy részlegesen betölti. Ezek az ele
mek tehát a megértési-felidézési folyamat egyéni/általános jellegzetes
ségei, amelyek rávilágítanak a szövegértés során lejátszódó kognitív 
folyamatokra.

A Schank-féle szövegértési modell alapján úgy tűnik, a szöveg 
logikai láncának leggyengébb szeme a 2. tartalmi egység, a fiatalem
ber magyarországi utazását megelőző előkészületek és álmok leírása. 
Ennek oka az, hogy ez a szerkezeti egység erőteljesen leíró jellegű, a 
szerző benyomásait rögzíti, nem kapcsolódik szervesen a cselekmény 
fonalához. Mivel a további cselekmény szempontjából nem visz előre, 
irreleváns. Ennek eredményeképpen az adatközlők torzításokkal, rész
legesen, helytelen kontextusban, illetve egyáltalán nem idézték fel ezt 
a tartalmi egységet. Az ezzel kapcsolatban elkövetett „hibák” 66,7%-a 
a tartalmi egység felcseréléséből, illetve hiányos felidézéséből ered. A 
hiányos felidézés szintén a fent említetteket erősíti meg: abban a két 
esetben, amelyben ez a hiba előfordult, a tartalmi egységnek a már 
említett leíró részét hagyták ki. Ez arra utal, hogy a szövegértés során 
a tartalmi egységeken belül is differenciálunk az eseménysor elemei 
között, figyelembe véve relevanciájukat a történet folytatása szem
pontjából. A részleges kihagyás tehát jellemző vonása a felidézés fo
lyamatának: az eredeti szöveg gazdaságos tömörítése annak előhívása
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érdekében úgy valósul meg, hogy a kevésbé releváns történetelemek 
kimaradnak a reprodukált szövegből.

A 2. tartalmi egységgel kapcsolatban még két hibatípus jelenik 
meg, a félreértés és a kihagyás. A félreértés jelen esetben úgy magya
rázható, hogy a kísérleti személy -  valószínűleg az elem irrelevanciája 
miatt -  elfeledkezik róla, de szükségesnek érzi, hogy betöltse helyét a 
szöveg logikai láncában.

Hibagyakoriság szempontjából a 4. tartalmi egység kapcsán három 
hibatípust kell megemlíteni: a felcserélést (50%-ban), a félreértést és a 
hiányosságot. A kérdéses tartalmi egység tehát a szöveg integránsabb 
része, mint a második -  kihagyásról nem beszélhetünk - , ugyanakkor 
szintén nem kiemelkedően fontos. Ez az egység a Magyarországra 
érkezés körülményeit írja le, azaz leíró jellegénél fogva több hiba elő
fordulását idézi elő.

A tévesztések gyakoriságának szempontjából a következő az 5. 
tartalmi egység (Kecskemét részletes leírása), amelynél a kihagyás 
hibája fordult elő. Az egység kihagyása azt a megállapításunkat erősíti 
meg, hogy a szöveg befogadója kisebb jelentőséget tulajdonít egy el
beszélő jellegű szöveg leíró részeinek, tekintettel arra, hogy a leírás 
nem feltétlenül viszi előre a cselekményt. Következésképpen mond
hatjuk azt, hogy egy elbeszélő szöveg leíró jellegű részei a szöveg 
logikai láncának leggyengébb szemei, mivel a szöveg cselekményének 
dinamikus progresszióját nem segítik elő. Pontatlan felidézésük, illet
ve kihagyásuk ezért törvényszerű: mentális reprezentációjuk valószí
nűleg nem elég erős ahhoz, hogy a felidézés során aktiválni lehessen, 
illetve a felidéző nem is érzi ennek szükségességét. Előhívásuk to
vábbá azon mentális energiákat venné igénybe, amelyekre a fontosabb 
tartalmi egységek reprodukciója során is szükség lenne, illetve késlel
tetné azoknak az elemeknek a felidézését, amelyek fontosabb elemei a 
szöveg logikai szerkezetének.

A 3. tartalmi egységet részleges visszaadás jellemzi, amely a fel
cserélés mellett a leggyakoribb hiba a vizsgált korpuszban. Itt arról le
het szó, hogy e tartalmi egység elemei nem egyformán jelentősek a 
szöveg felépítése szempontjából, ez pedig kihat magának, a vázlat
pontnak a felidézésére is.
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Az 1., a 6. és a 7. tartalmi egységgel kapcsolatban nem fordult elő 
hiba a vizsgált szövegekben. A kísérleti szövegekben megjelenő kü
lönböző megakadási jelenségek megoszlását a 6. táblázat mutatja.

4. táblázat: A megakadási jelenségek sajátosságai (összes reprodukált 
szöveg)

Típus Előfordulás Az összes %-ában
néma szünet 25 db 18,8%
kitöltött szünet 88 db 66,2%
ismétlés 20 db 15%
összesen 133 db 100%

A megakadás leggyakrabban előforduló típusa a kitöltött szünet: a 
megakadások 66,2%-a. A magyar ’ööö’ és ’hm’ mellett e szövegek
ben a jellegzetesen angol ’am’ is megjelenik (vő. Maclay-Osgood 
1977), amelynek oka valószínűleg az, hogy a kísérleti személyek kivé
tel nélkül magas szinten és napi gyakorisággal beszélik az angol nyel
vet, s ez -  a hezitációs jelenségek szintjén -  érvényesül anyanyelvűk 
használatában is.

A kitöltött szünetet mennyiségi sorrendben a néma szünet követi 
( 18,8%), majd az ismétlés ( 15%).

Az ismétlés terjedelme változó (szótagtól a szószerkezetig), funk
ciója kettős: egyfelől a kitöltött szünethez hasonlóan az időnyerés, a 
gondolatok rendezésének eszköze; másfelől pedig az önkorrekció, 
azaz a beszélő helyesbíti a korábban elhangzott szót, esetleg szószer
kezetet.

A néma szünet kerülése és vele szemben a kitöltött szünet, vala
mint az ismétlés előnyben részesítése a vizsgált korpuszban a követke
ző okokra vezethető vissza: (i) dialógusban a néma szünet a beszélő
váltás, a beszélői szerep átengedésének jele; (ii) a folyamatos beszédet 
megakasztó, kellemetlen jelenség; (iii) a gondolatok összeszedésére a 
kitöltött szünet és az ismétlés ugyanolyan hatékonyan tud időt biz
tosítani, mint a néma szünet, de anélkül, hogy szándék nélküli, azaz 
téves kommunikációs üzenetet közvetítene, vagy kellemetlen érzése
ket keltene a beszélőben.
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A néma és a kitöltött szünetek kísérleti szövegbeli elhelyezkedését 
a 7. és a 8. táblázat ismerteti. A következőkben az egy személyre eső 
elemek számát, valamint elhelyezkedésük jellemzőit elemezzük.

5. táblázat: A néma és a kitöltött szünetek elhelyezkedése a kísérleti 
szövegekben

Szünetfajta Összes
előfordulás

Előfordulás helye
szerkezeten belül szerkezethatáron

néma 25 db 36% 64%
kitöltött 88 db 28,4% 71,6%

A vizsgált kísérleti szövegekben nagyobb arányban jelennek meg 
szünetek szerkezethatáron, mint szerkezeten belül, tekintet nélkül arra, 
hogy néma vagy kitöltött szünetről van szó. Figyelmet érdemelnek 
azonban az egyes szünettípusok előfordulásának arányai szerkezetha
táron, illetve szerkezeten belül, amely körülbelül l/3:2/3 a szerkezet
határon található szünetek javára. A szerkezethatáron megjelenő szü
netek mennyiségéből és arányából a szerkezeteken belül megjelenő 
szünetekhez képest arra következtethetünk, hogy míg az utóbbi 
szünettípus feladata valószínűleg elsősorban a mentális lexikonban 
való kereséshez szükséges idő biztosítása, addig a szerkezethatáron 
megjelenő üres és kitöltött szünetek (i) jelzik a feldolgozási és produk
ciós egységek határait, (ii) utalnak a hallott információ nyomán kiala
kult emléknyomok rekonstruálásának, illetve összerendezésük nehéz
ségeire, valamint alátámasztják a feltételezést, hogy (iii) a Schank-féle 
oksági lánc, azaz a szöveg logikai kapcsolatai adják azt a vázat, a- 
melyre a megjegyzett elemek ráépülnek a felidézés folyamatában. A 
konkrét elemek felidézését tehát megelőzi a felidézendő anyag előze
tesen kialakított logikai reprezentációjának előhívása, melyre azután 
az előbbi ráépül.

A reprodukált szövegek egészét tekintve négy hiba fordult elő. 
Ezek közül egy javított. Kettő helytelen névelőhasználat, például 
„mert a angliai”, egy a tárgy elhagyása a mondatrészből, „egymás 
keresztnevén szólították”, a negyedik pedig egyeztetés-hiány névmás 
és antecedens között, amely javított „volt még két, ammm, angoltanár, 
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azt hiszem, és vele, velük nagyon jó l megértette magát” (ugyanakkor 
ez felfogható ismétlésként is).

Az öt szövegben mindössze kilenc szó szerinti „idézetet” találunk, 
amelyekhez képest a parafrázisok száma igen sok, 38 darab. Számos 
jellegzetes szó visszatér a szövegekben, de az adatközlő által megal
kotott, nem pedig az eredeti szövegből átvett kontextusban, amely is
mét a szövegértés és felidézés konstruktív voltára utal, például „a 
szecesszió és a szocializmus keveréke” (Sz3) eredeti: „a szecesszió és 
a szocialista sivárság keveréke"', „kiábrándult az angol iskola- 
rendszerből” (Sz5) eredeti; „kiábrándultam az angol iskolai életből”', 
„sehol egy domb vagy lejtő” (Sz5) eredeti: „Nincs semmi, ami egy 
dombra vagy emelkedőre akár csak... ”

Összegzés
A magyar anyanyelvű női beszélők beszédértési stratégiáival kap

csolatos fontosabb megállapítások a következők. Az összes adatközlő 
közel azonos arányban adta vissza/kivonatolta/rövidítette le a hallott 
szöveget, amelynek eredménye, hogy hasonló terjedelműek a kísérleti 
szövegek. Ez tükröződik:

a) az eredeti összes szavak számában -  kísérleti összes szavak
száma szövegenként,
b) az eredeti tartalmas szavak számában -  kísérleti tartalmas 

szavak száma szövegenként,
c) az eredeti tartalmas szó/összesszó arányában -  kísérleti
tartalmas szó-/összesszó-arány.

A tartalmi hibák és a megakadási jelenségek elemzése a globális szö
vegértés elméletét és a Schank-féle oksági lánc mint szövegstrukturáló 
erő elméletét támasztják alá.

Az üres szünettel szemben a jelen beszélők kommunikációs és 
pszichés okokból, úgy tűnik, előnyben részesítették a kitöltött szüne
tet, amelynek elsődleges funkciója a kommunikáció folytonosságának 
biztosítása és az időnyerés a mondanivaló meg- és beszerkesztéséhez. 
Emellett a vizsgált szövegekben az üres szünettel megközelítőleg azo
nos mennyiségű ismétlést találhatunk, ezek funkciója elsősorban a tar
talmi vagy nyelvtani önkorrekció. Mindezek alapján feltételezhetjük, 
hogy a beszélők szöveg- és beszédértési stratégiái egyaránt tartalmaz
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nak univerzális és nyelvspecifikus jellegzetességeket, amelyek a nyel
vi kompetencia fontos részét képezik.

Bár a jelen dolgozat kizárólag női beszélők szövegértési stratégiái
nak vizsgálatára vállalkozott, végeztünk kísérleteket férfi beszélőkkel 
is, amelyek hanganyaga még elemzésre vár. Véleményünk szerint ez 
utóbbi az összehasonlítás egy újabb dimenziójaként szintén hozzá fog 
járulni a magyar anyanyelvű beszélők szövegértési stratégiáinak ala
posabb megismeréséhez.
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