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EGY SZÓÉRTÉSI VIZSGÁLAT TANULSÁGAI 

Csiszár Orsolya

Bevezetés
Az ember a beszédprodukció során a gondolatai kifejezéséhez szükséges 

szavakat aktiválja, a beszéd megértésekor pedig az elhangzott szavakat keresi 
meg a mentális lexikonban (Gósy 2001). A beszédmegértésben három alapfo
lyamat különíthető el: a szóértés, a mondatértés és a szövegértés. A szövegér
tés, illetőleg -értelmezés során a szöveg részleteinek és azok összefüggései
nek megértése történik. A verbális kommunikáció folyamataiban nehéz defi
niálni a szót vagy a mondatot, megértésük pedig nem egyenlő az izolált elő
forduláséval, avagy a szótári meghatározásban foglaltakkal. A szófelismerés 
és a mondatazonosítás nem feltétlenül jelenti a megértést is: az egyén képes 
egy szót egy számára ismeretlen nyelven is elismételni a megfelelő nyelvi tu
dás nélkül. Ez beszédészlelési működés, amely kapcsolatban áll az emlékeze
ti folyamatokkal is. A mentális lexikon ’agyi szótár’-at jelent, amely mindig a 
beszélő személyhez kötődik, és sohasem állandó. Ez az egyén mindenkori, 
beszéd- és nyelvi jeleket tároló rendszere, függetlenül a használati sajátossá
goktól (Gósy 1998).

A mentális lexikont gyakran hasonlítják szótárakhoz, könyvtárhoz vagy tér
képhez, s nevezik emberi „szótárolónak” is. A mentális lexikon viszont nem 
azonos a szokásosan használt egyéni szókinccsel. A mentális lexikonnak három 
területe van: 1. az aktív rész (olyan nyelvi és beszédjelek összessége, amelyek 
használata egy adott személy esetén gyakori); 2. a passzív rész (ugyanazon 
személy ritkábban használt nyelvi és beszédjelei); 3. az éppen aktivált szókincs 
(ugyanazon személy egy adott beszédhelyzetben aktivált nyelvi és beszédjelei
nek összessége, amelyek az adott időben mind az aktív, mind a passzív részbe 
tartozhatnak). Az aktív, illetve passzív részbe tartozó szavak állománya változó 
(Gósy 2005). A mentális lexikon tartalmazza mindazt az információmennyisé
get, amely az adott közlés megszerkesztéséhez fontos. Egyik szerveződési for
mája a szófaji kategóriák tárolása és elérhetősége. Ezek közül a legnagyobb 
számú és a legátjárhatóbb halmaz a főneveké. A főnevek csoportja növelhető 
többek között szóalkotással, szóképzéssel, ezekre a fogalmakra emlékszünk 
hosszabb idő elteltével is a legjobban (Libárdi 2001).

A lexikális hozzáférés folyamata a beszédprodukcióban az adott szándék 
szerinti nyelvi, beszédjel megtalálása; a beszédmegértésben pedig az a müve- 
letsorozat, melynek során megfeleltetés történik a szót reprezentáló akusztikai 
jelsorozat és az egyén mentális lexikonának egy adott egysége között. A lexi
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kális hozzáférés során töltődik fel az éppen aktivált szókincs. A lexikális hoz
záférés folyamata, a szófelismerés az akusztikai szerkezettől, a szógyakori
ságtól, az artikuláció tempójától, illetve a kontextustól függ (Gósy 2005). 
Amennyiben a mentális lexikonból a megértés során rossz szót választ ki az 
egyén, az feldolgozási nehézséghez vezethet. Az életkor előrehaladtával a 
megértéshez szükséges aktivált szavak mennyisége nő, a megértés biztonsága 
is erősödik.

A nüánsz, a triviális, az individuális, a mégoly, a cirka vagy a kibekkel -  
különböző szófajú, elsősorban a média által közvetített, napjainkban rendsze
resen hallott, ám egyénenként eltérő használati gyakoriságú szavak. Bár az 
ember mentális lexikonának nagysága csak becsülhető, egy adott szó ismere
te azonban jól elemezhető. Jelen vizsgálatunkban azt próbáltuk feltárni, vajon 
a nyelvhasználók egy csoportja érti-e a kísérlethez kiválsztott szavakat, mi
közben -  adott esetben -  akár saját maguk is használják őket. A kutatás arra 
keresi a választ, hogy milyen különbségek fedezhetők fel a különböző korú, 
illetve végzettségű, tipikus fejlődésü és nyelvi zavarral küzdő (diszlexiás) 
személyek szóértésében. Vizsgáltuk továbbá azt is, hogy a kísérletben részt 
vevők mely szavak esetén bizonytalanodnak el, mely szavakat voltak képte
lenek aktiválni, és választ igyekeztünk adni arra, hogy a tapasztalt jelensége
ket milyen működési hiba okozhatja.

Hipotéziseink szerint a magasabb végzettségűek jobban teljesítenek. Felté
teleztük, hogy egyfelől a nyelvi zavar ténye és az életkor befolyásolja a szó
értés sikerességét, emiatt a diszlexiás tanulók, illetve az idős korosztály ered
ményei lesznek a leggyengébbek. Másfelől pedig erősen befolyásoló ténye
zőknek ítéltük az idegen szavakat, a szavak fonetikai hasonlóságát, valamint 
a különböző szófajokat.

Anyag és módszer, kísérleti személyek
Az adatközlők szóértését 50 szóval vizsgáltuk. Valamennyi ma is élő, azaz 

az átlagos nyelvhasználatban előforduló, köznyelvi lexéma. A szavak kivá
lasztását meghatározta az adatközlők vélt érdeklődési köre, életkora, illetve 
az, hogy az aktiválandó szavak a vizsgálat időpontjában a tömegtájékoztató 
eszközökben relatíve sűrűn használtak legyenek. Mivel a kutatás a kísérleti 
személyeket tekintve nagy életkori és foglalkozási különbségeket mutatott, 
próbáltunk minden generáció és végzettség számára olyan lexikai egységeket 
adni, amelyekkel feltehetően találkoztak már. A nyelvi anyag különböző szó
fajú egységeket, 26 főnevet (disszertáció, fátum, fikció, hám, iniciálé, karám, 
kontaktus, kontextus, lasagne, niiansz, parmezán, parókia, plezúr, pódium, 
poéngyilkos, poézis, pofi, puszedli, ráta, röplap, rubrika, sparhelt, szelence, 
termosz, tortúra, ukáz), 10 melléknevet (empatikus, feddhetetlen, individuá
lis, kiadatlan, kozmikus, nyenyec, ortopéd, puritán, szellemi, triviális), 9 igét 
(fürkészik, kibekkel, megvámol, parolázik, pusmog, szervizel, szignál, tajték
zik, sztornóz), 2 határozószót (cirka, kvázi), 2 névmást (mégoly, többedmagá-
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val) és 1 kötőszót (tudniillik) tartalmazott. Feltételezésünk szerint a szavak 
egy részét a kísérleti személyek a produkcióban és a percepcióban egyaránt 
használják, más részüket gyakran hallják, de nem feltétlenül mondják, egy 
harmadik részük pedig egyértelműen idegen szó (vö. Bakos 2000). A szavak 
pontos jelentését a Magyar értelmező kéziszótár (Pusztai szerk. 2003) és az 
Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (Bakos 2000) című könyvek alapján 
definiáltuk. Ezeket tekintettük „helyes válasznak”. Az értékelésnél kizárólag 
a szó köznyelvi változatának jelentését vettük figyelembe, például a nyenyec 
’tehetetlen személy’jelentésű, ifjúsági nyelvbeli változatát nem.

Módszerként egy saját kidolgozású, feleletválasztós (multiple choice) tesztet 
alkalmaztunk. A kísérletben részt vevők azt a feladatot kapták, hogy a feladat
lapon szereplő szavak jelentését válasszák ki a megadott négy lehetséges válasz 
közül, továbbá jelöljék, amennyiben elbizonytalanodtak. Erre azért volt szük
ség, mert azt is szándékoztunk vizsgálni, hogy mely szavak esetében születik 
biztos tudást feltételező válasz, illetve melyeknél „tippelnek” a válaszadók.

A válaszokat kiértékeltük, és hibaelemzést végeztünk. Az eredmények sta
tisztikai feldolgozása egytényezős varianciaanalízissel és Tukey post hoc 
teszttel történt, amelyhez az SPSS 13.0 szoftvert használtuk.

A kísérletben 100 fő vett részt (54 budapesti, 22 jelenleg Budapesten élő, 
vidékről származó és 24 vidéki személy). Az adatközlőket életkor és végzett
ség alapján öt 20 fős csoportra bontottuk, akiket a következőkben az „idős 
korosztály”, az „érettségizettek”, az „egyetemisták”, a „gimnazisták” és a 
„diszlexiások” megnevezéssel illetünk. Az idős korosztály tagjai egy idősott
hon lakói, 58 és 93 év közöttiek, átlagéletkoruk 75 év, életkoruknak megfele
lően egészségesek. A kutatásban az intézet kooperatív lakói vettek részt. Az 
érettségizettek 27-58 év közöttiek (átlagéletkoruk 37 év), érettségivel rendel
kező személyek, egyetemi képzésben nem vettek vagy vesznek részt. Az 
egyetemisták 19-28 év közöttiek (átlagéletkoaik 22 év). A gimnazisták kilen
cedik osztályos tanulók (átlagéletkoruk 15 év). A diszlexiás diákok egy buda
pesti, speciálisan diszlexiás tanulók számára kidolgozott tantervű intézmény
ben, a kilencedik évfolyamon tanulnak (átlagéletkoruk 15 év). A tesztláp ki
töltésére 15 percet adtunk, az idősek és a diszlexiások számára ennél 5 perc
cel többet, mert azt feltételeztük, hogy az ő előhívási idejük az életkor, vala
mint a nyelvi zavar miatt meghosszabbodhat, így kellő idő hiányában romla
na a teljesítményük. Adatközlőink 69%-a nő, 31%-a férfi.

Eredmények
A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy nem volt olyan szó, melyet 

minden csoport valamennyi tagja 100%-san elő tudott volna hívni. Jelentős 
különbségeket találtunk az adatközlők teljesítménye között: a 100 főből ösz- 
szesen öten (2 középiskolát végzett, 2 egyetemista és 1 idős személy) oldot
ták meg hibátlanul a feladatot; a diszlexiások és a gimnazisták közül egyetlen 
adatközlő sem teljesített 100%-osan. A leggyengébb eredményt a diszlexiás



Egy szóértési vizsgálat tanulságai 137

tanulók produkálták (átlagosan 24,2 szó az 50-ből), közülük a leggyengébb 
24%-ot, a legjobb 68%-ot ért el. A gimnazisták 60-96%-ot (átlagosan 40,6 
szó), az egyetemisták 78-100%-ot (átlagosan 46,4 szó), az érettségizettek 
88-100%-ol (átlagosan 47,3 szó), az idős korosztály tagjai pedig 78-100%-ot 
(átlagosan 45,2 szó) teljesítettek (1. ábra).

A kísérleti csoportok teljesítménye (szóródás és médián)

Az egytényezős ANOVA statisztikailag szignifikáns különbséget mutatott 
ki a vizsgálati csoportok eredményei között [F(4, 95) = 106,785, p < 0,001]. 
A képet tovább árnyalja, hogy a post hoc teszt eredménye szerint szignifikáns 
az eltérés a diszlexiások és bármely más csoport teljestíménye között (mind
egyik esetben p < 0,001); továbbá a gimnazisták és a középiskolát végzettek 
(p = 0,001), valamint a gimnazisták és az egyetemisták között (p = 0,011); a 
többi csoport eredményei azonban nem térnek el nagy mértékben egymástól.

Mint említettük, a diszlexiások voltak azok, akiknél nem találtunk egyetlen 
100%-os teljesítményt sem. Az adatközlők többi csoportját figyelembe véve a 
legtöbb helyes válasz a következő szavak esetében született: puszedli (’apró, 
kerek, édes sütemény’; főnév), kvázi (’szinte’; határozószó), termosz (’hőpa
lack’; főnév), hám (’igásló szerszáma’; főné\), feddhetetlen (’erkölcsileg ki
fogástalan’; melléknév), kozmikus (’a világegyetemmel kapcsolatos’; mellék
név), fürkészik (’aprólékos figyelemmel keres, kutat’; ige), puritán (’szigorú 
erkölcsű, egyszerű életmódú’; melléknév), tudniillik (’ugyanis’; kötőszó), 
szelence (’kisebb, díszes, fedeles doboz’ ; főnév), szellemi (’az értelemmel és 
ennek megnyilvánulásaival kapcsolatos’; melléknév), poézis (’költészet’; fő
név), pódium (’előadói emelvény’; főnév), disszertáció ( ’tudományos érteke
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zés’; főnév), sztornóz (’visszavon’, igé),pusmog (’sugdolózik’; ige). A helyes 
megoldások szófaji megoszlását a 2. ábra mutatja.

Az összes főnév 18%-ában, az igék 30%-ában, a melléknevek 57%-ában, a 
határozószók 50%-ában és a kötőszók 100%-ában helyes megoldások szület
tek. Ez az adat ellentmond annak a hipotézisünknek, miszerint a főneveket a 
legkönnyebb aktiválni, hiszen ebben az esetben éppen ez a szófaj állította a 
legnagyobb akadályt a kísérleti személyek elé. A leggyengébb eredményeket 
az egyes csoportok tagjai eltérő szavak esetében produkálták. A diszlexiások a 
nüánsz (’árnyalat’), a gimnazisták a nyenyec (’Oroszországban élő nép’), az 
egyetemisták a plezúr (’horzsolás’), az érettségizettek az individuális ( ’egyé
ni’), az idős korosztály pedig a szervizel (’javít’) szó jelentését értette a legke
vésbé.

2. ábra
A helyes megoldások szófaji eloszlása

A hibaanalízis során azt vizsgáltuk, hogy mi okozhatta a helytelen válaszo
kat. Mivel a mentális lexikon aktiválásának korábbi kísérleti adataiból (vő. 
Gósy 2005) tudjuk, hogy könnyebb valamilyen szemantikai összefüggés alap
ján szavakat keresni és találni, mint például fonetikai hasonlóság alapján, ezért 
arra gondoltunk, hogy a felidézés során a hiba elsősorban a hasonló hangzás
nak lesz köszönhető. A tesztlápon így a legtöbb esetben a lehetséges válaszok 
szándékoltan fonetikailag hasonló hangsorokat is tartalmaztak (például kontex
tus ’szövegösszefüggés’ -  konszenzus ’egyetértés, megállapodás’), illetve ha
sonló jelentésű szavakat (például szervizel ’javít' -szervizbe visz ’javíttat’) is. 
A hibás válaszok közül valamennyi csoport esetében kiválasztottuk az öt leg
gyakrabban tévesztett szót, egybeesést azonban nem tapasztaltunk. Ez azt je
lenti, hogy csoportspecifikus téves szóaktiválást nem tudtunk igazolni.

A szavak téves aktiválásának elemzésekor kitértünk arra is, hogy a hiba 
szemantikai vagy fonetikai hasonlóságnak volt-e köszönhető (3. ábra). Az 
eredmények azt mutatják, hogy a fonetikai hasonlóság (63%) nagyobb szere
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pet játszik a tévesztésben, mint a jelentésbeli hasonlóság (31%). A fátum 
(’sors, végzet’) szónál a ’fa törzse’ és a ’fásított terület’ szójelentés- 
lehetőségek egyaránt megtévesztették az adatközlőket; mindkettő a fa szóval 
kapcsolatos. Arra is akadt példa, hogy mind a fonetikai, mind a jelentésbeli 
hasonlóság problémát okozott, például a szervize! szó esetében sokan az ’ürít’ 
jelentésű vizel szóra asszociáltak, míg a ’felszolgál’ mint helyes megoldás is 
félrevezette az adatközlőket, hiszen az angol service szó magyar jelentése 
ténylegesen ez. Az „egyéb” hibakategóriába azokat a megoldásokat soroltuk, 
amelyeknél a válaszlehetőség véletlenszerűen került a tesztlapra, például 
megvámol ’folyadékban megnedvesít’ (merít).

A tévesztések okainak megoszlása

Bevezettük az úgynevezett „szubjektív bizonytalansági tényezőt”. Az adat
közlőket megkértük, hogy annál a szónál, ahol a négy válasz közül egyet sem 
találnak megfelelőnek, esetleg nem érzik biztosnak a tudásukat, kérdőjellel 
jelezzék a tesztlápon. A kísérleti személyek kétféle stratégiát alkalmaztak: 
egy részük megjelölt egy -  általa helyesnek vélt -  választ, egyúttal jelölte a 
bizonytalanságát is; másik részük nem adott választ, mindössze kérdőjelet tett 
a lapra. Ez utóbbi megoldást az adatok feldolgozásakor hibás válasznak te
kintettük, de a bizonytalansági tényezők sorába beillesztettük. A bizonytalan
ság elsősorban a diszlexiás tanulókra (62%) és a gimnazistákra (27%) volt 
jellemző, míg az érettségivel rendelkezők (12%), az egyetemisták (5%), illet
ve az idősek (12%) körében az igen csekély számú jelzést látva azt feltételez
hetjük, hogy az életkor növekedésével tágul a biztos, avagy a biztosnak vélt 
tudás köre. Ez pedig azt mutatja, hogy az egyén az élete során egyre bizto
sabban kapcsolja össze a hangsort a jelentéssel, és egyre kevesebb számára az 
ismeretlen szó.

A vizsgálatban részt vevő adatközlők a következő szavak jelentésének fel
ismerésében voltak a legnagyobb arányban bizonytalanok: nyenyec (32,0%), 
fátum (28,0%), parókia (24,0%), individuális ( 17,0%), plezúr ( 15,0%), ukáz 
( 14,5%), parolázik ( 12,0%), sparhelt (7,1%), triviális (4,5%), mégoly ( 1,2%).
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A szubjektív bizonytalansági tényező kapcsán választ kerestünk arra, hogy 
vajon a bizonytalanság összefügg-e a tévesztéssel. Ezért összevetettük a hibá
san aktivált szavakkal (4. ábra). Az adatok azt igazolták, hogy voltak olyan 
szavak, amelyeknek a jelentését bizonytalanul ítélték meg, és nagy arányban 
el is tévesztették az adatközlők, például a nyenyec, individuális, fátum, triviá
lis, plezúr. A kísérleti személyek jelentős arányban tévesztették a következő 
szavak jelentését is: pofi, tortúra, kontextus, szellemi, megvámol, kibekkel, 
szervizel, tudniillik, ám ezeknél nem jelölték bizonytalanságukat. A parókia, 
ukáz, parolázik, sparhelt és mégoly szavak jelentését ugyan nem tévesztették 
el nagy arányban, azonban a bizonytalanságukat jelölték. Megállapítható te
hát, hogy a bizonytalannak tartott lexikai egységek nem feltétlenül eredmé
nyeztek téves előhívásokat, és mindez fordítva is igaz: a teljes bizonyosság
gal jelölt válaszok nem minden esetben bizonyultak helyes szóaktiválásnak.

□ bizonytalanság (%) □ tévesztés

Előfordulási arány (%)

4. ábra
A bizonytalansági tényező és a téves aktiválás összefüggése
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K övetkeztetések
A jelen kutatással arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen különb

ségek fedezhetők fel különböző életkorú, illetve végzettségű, valamint disz
lexiás és nem személyek mentális lexikonénak aktiválása között. A vizsgálat 
eredményei szerint a mentális lexikon működését nagymértékben befolyásol
ja az életkor. A végzettség azonban nem minden esetben hat a szóaktiválás 
sikerességére. A nyelvi zavar hatással van a szó előhívására, a diszlexiások 
valamennyi vizsgált területen gyengébben teljesítettek, mint a többi csoport 
tagjai. A szókincs aktiválásakor a tesztszavak a várakozásnak ellentmondó 
eredményt hoztak, ebben a vizsgálatban nem a leggyakoribb szófaj, a főnév; 
hanem a kötőszó, a melléknév, a határozószó és az ige felidézése bizonyult 
könnyebbnek. Az a feltevésünk, miszerint a fonetikai hasonlóság nagy jelen
tőséggel bír a szóaktiválás során, teljes mértékben igazolódott, hiszen a leg
több tévesztést az adott szó fonetikailag hasonló hangsora idézte elő.

Az egyéni szókincsről a mai napig igen keveset tudunk, mert annak nagysá
ga nehezen megítélhető, miképpen az is, hogy egy bizonyos életkorban, illetve 
érdeklődési körrel rendelkezve milyen fokú és nehézségű szöveg megértése az 
elvárható anyanyelven, valamint idegen nyelven. Ezzel az elvárt szinttel 
ugyanakkor rendszeresen találkozunk, gondoljunk csak az idegen nyelvi 
(nyelv)vizsga próbatételeire vagy az iskolai tankönyvek szövegeire. A szóértés 
bizonytalansága olyan probléma, amely a szövegértésre is befolyással lehet. 
A szövegértési nehézség ugyan több okra vezethető vissza, így a szó jelenté
sének nem, illetve nem biztos ismeretére, az előhívási képtelenségre, a be- 
azonosítási problémákra. A jelen kísérlet során elemzett szavak esetében ki
mutatható volt, hogy a bizonytalanság és a tévesztés nem minden esetben 
függenek össze. A mentális lexikon vizsgálata az idegen nyelv tanításában, az 
anyanyelvi és az idegen nyelvi szókincs elsajátításának mérésében, valamint 
a tipikus és atipikus működés elkülönítésében fontos tényező.
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