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A DISZLEXIA TÜNETEI A SPONTÁN BESZÉDBEN 

Horváth Viktória -  Imre Angéla

Bevezetés
A gyermekek iskolai sikertelenségeinek okai között mind a szakmai fóru

mokon, mind a mindennapi életben gyakran említik a diszlexiát mint az egyik 
fő tanulási nehézséget. A gyakorlatban a pedagógus és a szülő azt észleli, 
hogy a gyermek nem jól olvas; kortársaihoz képest úgy az olvasás technikája, 
mint az olvasott szöveg megértése kisebb-nagyobb elmaradást mutat. Az ol
vasási nehézség és a diszlexia nem azonos; elkülönítésük azonban nem egy
szerű feladat (Kibby 1995, Frith 1999, Csabay 1999, Gósy 2005, Csépe 
2006). A valódi diszlexia diagnosztizálása komplex vizsgálatokat igényel: 
amelyek között az olvasás szintjének feltérképezése mellett rendszerint sze
repel a memória, az intelligencia, az írás, a beszédészlelés és beszédmegértés 
állapotának felmérése is (vö. Mandel Glaser-Searloff 1992, Kibby 1995, 
Meixner 1995, Schwark ed. 1997).

A diszlexia kifejezés meghatározása mára már nagyrészt egységes a szak- 
irodalomban (Csépe 2006). A diszlexia egyfajta viszonyfogalomnak is te
kinthető, amely esetén ellentét van a gyermekkel szembeni jogos elvárások 
(képességei, ill. a gyakorlási idő alapján) és az olvasás-írás elsajátításában 
nyújtott teljesítménye között (vö. Mandel Glaser-Searloff 1992, Meixner 
1995). A diszlexiát mint jelenséget kritériumrendszerrel közelítik meg, a leg
általánosabban elfogadott kritériumpontok a következők. A diszlexia a) a fel
nőttkorig elhúzódik; b) az olvasásban és az írásban/helyesírásban tapasztalha
tó sajátos hibákkal jellemezhető; c) örökletes jelenség; d) gyakrabban fordul 
elő fiúknál, mint lányoknál; e) normál, illetőleg magas intelligenciahányados
sal jár együtt; j)  kizárható a szociológiai tényező, mint például a verbálisán 
ingerszegény környezet (Gósy 2005, Biomert et al. 2004, Vellutino et al.
2004).

A diszlexia (általában) akkor állapítható meg, ha
a) az olvasási teljesítmény az olvasás pontosságát vagy a megértést egyéni

leg, standardizált tesztekkel vizsgálva, lényegesen alatta marad a személy bi
ológiai kora, mért intelligenciája vagy a képzettség alapján elvárhatónak;

b) az előbbi zavar jelentősen kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasá
sijártasságot igénylő mindennapi élettevékenységekre;

c) ha érzékelési deficit van jelen, és az olvasási nehézségek meghaladják 
az ahhoz rendszerint társuló zavar mértékét (Csépe 2005: 227).
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A kutatási eredmények alapján több kutató azt feltételezi, hogy a diszlexia 
nem csupán az olvasás zavara, hanem komplex nyelvfejlődési zavar (Rudel 
1985, Catts 1989a, Csépe 2005), amely az írott és a beszélt nyelv használatát 
egyaránt érinti. A diszlexiásnak diagnosztizált fiatal felnőtt kortársaikhoz ké
pest elmaradást mutatnak a fonetikai és a fonológiai feldolgozás, a munka
memória, a szókincs és az általános ismeretek terén is (Lieberman et al. 1985, 
Ransby-Swanson 2003). Empirikus kutatási eredmények szerint a diszlexiás 
tanulók beszédészlelési és beszédmegértési teljesítménye szintén elmarad ti
pikus beszédfejlődésü kortársaikéhoz képest (Ransby-Swanson 2003, Bio
mért et al. 2004, Gráczi 2007, Csiszár 2009). Feltételezhető továbbá, hogy a 
diszlexiásoknál a beszédritmust meghatározó tényezők feldolgozása is atipi
kus fejlődést mutat (Csépe 2007).

A diszlexia tehát nemcsak az írott nyelvet, hanem a beszédfeldolgozást is 
érinti, felmerül tehát a kérdés, hogy hatással van-e a beszéd másik nagy me
chanizmusára, a beszédprodukcióra is. Annál is inkább, mivel a komplex 
nyelvfejlődési zavar feltételezése megkérdőjelezheti a beszédprodukciós fo
lyamatok hibátlan működését. Ha a spontán beszéd tervezése és kivitelezése 
is érintett a diszlexiában, akkor a tanulók szóbeli közlés esetén is hátrányba 
kerülhetnek a tipikus fejlödésü társaikkal szemben.

Milyen működések lehetnek érintettek a diszlexiások beszédprodukciójá
ban? A spontán beszéd létrehozása ugyanis komplex folyamat, a beszédterve
zés és kivitelezés párhuzamosan zajlik: a beszélő egy gondolat nyelvi megva
lósítása közben már a következő gondolat megformálását végzi. Az egyidejű 
folyamatmüködések következményei a spontán beszéd megakadásjelenségei, 
amelyek egyúttal időt is biztosítanak a tervezéshez. A megakadások vizsgála
tának legfontosabb célja a rejtetten működő tervezési és önellenőrzési folya
matok minél pontosabb feltérképezése. A felszíni szerkezet hibáit ugyanazok a 
mechanizmusok állítják elő, mint a hibátlan közléseket, ezért a megakadások 
egyfajta „ablakok” a rejtetten működő folyamatokra (Fromkin 1973). A hibák 
elemzésével az egyes tervezési szintek tipikus működéséről kaphatunk képet. 
A megakadások vizsgálata információt nyújt továbbá arról a folyamatról is, 
hogy a beszéd során miként ellenőrizzük saját közléseinket a rejtett és a fel
színi önmonitorozás segítségével, és hogyan megy végbe egy esetleges hiba 
korrekciója. A beszéd „hibás” jelenségeinek tanulmányozása a patológiás be
széd esetén különösen fontos, mert arról ad információt, hogy mely jelensé
gek következnek a nem tipikus működésekből.

A jelen kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a diszlexiás középis
kolások beszédprodukciójában kimutatható-e bármilyen eltérés a tipikus fej- 
lődésü kortársaikéhoz képest. Az a feltételezésünk, hogy a diszlexia hatással 
van a beszédprodukciós folyamatokra is. Ennek megfelelően a diszlexiás ta
nulók spontán beszéde a morfológiai és szintaktikai szerkesztettségében, a 
szavak számában, valamint a megakadások gyakoriságában el fog térni a kor
társaik sajátosságaihoz képest. Hipotézisünk szerint továbbá a diszlexiás kö
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zépiskolások kevésbé komplex közléseket hoznak létre, ezért beszédükben 
kevesebb lesz a megakadásjelenség. A közlés hossza és összetettsége ugyanis 
fontos tényezői annak, hogy a közlés folyamatosságát megszakítja-e valami
lyen megakadásjelenség (McLaughin-Cullinan 1989, Yaruss et al 1999). Ko
rábbi kutatási eredmények (Meixner 1995, Csiszár 2007) alapján feltételez
tük, hogy a diszlexia hatással van a szavak előhívási folyamatára, vagyis a 
diszlexia érinti a mentális lexikon aktiválását is.

Anyag és módszer, kísérleti személyek
A spontán beszéd gyűjtésére kétféle módszert alkalmaztunk. Az adatköz

lőknek elsőként egy 12 képből álló képregény alapján kellett mesét alkotniuk. 
A képeket lefelé fordítva kapták meg, és azokat csak egyenként fordíthatták 
meg -  csak akkor haladhattak tovább a történettel, ha úgy érezték, az adott 
képről már mindent elmondtak. A képsorozat kiválasztásakor arra töreked
tünk, hogy a képek sok részletet tartalmazzanak, és váratlan fordulatok kö
vessék egymást. A mesealkotást követően interjúkat készítettünk az adatköz
lőkkel a családról, a nyári terveikről, a továbbtanulásról. A felvételek SONY 
MZ R—900 típusú minidisc-hangfelvevővel készültek. Minden felvételről le
jegyzést készítettünk.

A spontán beszéd szintaktikai komplexitásának megítéléséhez az ún. KFM- 
módszert használtuk (Gerebenné-Gósy-Laczkó 1992). Az amerikai Lee és 
Canter által a hetvenes években kidolgozott eljárás azt vizsgálja, hogy milyen 
a gyermek beszédének morfológiai és szintaktikai szerkesztettsége; a monda
tok struktúrája és hosszúsága; a névmások és egyéb szófajok, valamint az ige
idők, a kérdő és a tagadó formák használatának szintje. A magyar nyelvre Ge
rebenné Várbíró Katalin, Gósy Mária és Laczkó Mária adaptálta a teszteléses 
eljárást, amelyet a közlésegységek fejlődési mutatójaként (KFM) neveztek 
meg. A spontán beszéd szavainak, szerkezeteinek és mondatainak meghatáro
zott, nyelvspecifikus pontértéke van. A szavak pontozásának alapelve a ma
gyar nyelvtan sajátosságait, illetve a magyar gyermek anyanyelv-elsajátítási 
szakaszait veszi figyelembe. A gyermek rögzített spontán beszédének lejegy
zését követi annak megállapítása, hogy a beszédben milyen pontértékű szavak 
és szerkezetek vannak. A szavak és a szerkezetek értékelése után az egyes 
mondatok is pontot kapnak. A KFM-érték kiszámítása a következőképpen tör
ténik: a szavak és a szerkezetek értékeléséből összejött pontszámot hozzá kell 
adni a helyes mondatok számához, majd ezt a teljes összeget elosztani az ösz- 
szes mondat számával. Kutatásunkban ennek a módszernek a felhasználásával 
elemeztük minden tanuló beszédének grammatikai komplexitását. (A teszt 
sztenderdizálása magyar nyelvre még nem történt meg. Az adaptálás során a 
magyar kutatók azonban minden korosztályra megadtak egy tapasztalati érté
ket, amely az adott életkorban elvárható, ez az érték 6 éves korban például 11.) 
A módszert elsősorban óvodáskorú gyermekek beszédének elemzéséhez dol
gozták ki, de jól alkalmazható idősebbeknél is.
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Meghatároztuk minden beszélőnél a különböző szavak számát, vagyis 
hogy hány különböző tartalmas szó fordult elő a beszédben (nem számoltuk 
bele tehát a funkciószavakat).

A spontán beszéd vizsgálatának másik szempontja a megakadásjelenségek 
elemzése volt. Az egyes jelenségek típusba sorolásakor Gósy (2004) katego- 
rizációját vettük alapul.

Az összes adat statisztikai elemzését az SPSS 13.0 statisztikai programmal 
végeztük. Egyváltozós varianciaanalízist, egytényezős varianciaanalízist, az 
összefüggések feltárására pedig a Pearson-féle korrelációelemzést alkalmaz
tuk, 95%-os szignifíkanciaszinten.

A kutatásban 20, a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ rutineljárásának alapján 
diszlexiásnak diagnosztizált első osztályos középiskolás vett részt (vala- 
mennyiük intelligenciahányadosa a Raven-teszt alapján a normál övezetben 
volt, IQ: 93-112). A tanulók ugyanazon budapesti gimnázium diákjai. A kont
rollcsoportot életkorban illesztett, szintén 20 fő első osztályos, nem diszlexiás 
gimnazista alkotta.

Eredmények
A lejegyzett spontán beszédben -  a mesében és a narratívában egyaránt -  

meghatároztuk a közlésegységek fejlődési mutatóját. A statisztikai elemzés 
eredményei szerint a KFM-értékek szignifikáns különbséget mutatnak a disz
lexiások és a nem diszlexiások beszédében [egyváltozós varianciaanalízis: 
F(l, 79) = 31,370, p  < 0,001, parciális együttható: 0.292], valamint a külön
böző típusú szövegekben [F(l, 79) = 15,607,/» < 0,001, parciális együttható: 
0,170], A két tényező együttes hatása a változóra nem szignifikáns [disz- 
kontrxmese-narr: F( 1, 79) = 3,181,/» = 0,078, parciális együttható: 0,040, R- 
érték: 0,398], Ez azt jelenti, hogy a két tényező együtt nem, csak külön-külön 
befolyásolja a KFM-értéket.

A hipotézisnek megfelelően a diszlexiás tanulók mindkét típusú spontán 
beszédben szignifikánsan kevesebb KFM-pontszámot értek el, mint a nem 
diszlexiások (1. ábra). A diszlexiás diákok a képről alkotott mesében átlago
san 18,78 pontot értek el (átl. élt: 6,36); a narratívában kevesebbet, átlagosan 
14,89 pontot (átl. élt: 7,15). A mesénél a diszlexiások csoportjában a legala
csonyabb pontszám 7,63 volt, a narratívában 5,48. Az adatok szerint a diszle
xiás elsős gimnazisták csoportjában a tanulók egyharmada nem éri el egy is
kolába kerülő gyermek beszédének komplexitását (a nem sztenderdizált érték 
11 pont). A kontroll csoportot alkotó tanulók meséiben számított átlagos 
KFM-érték majdnem kétszerese a diszlexiás diákok átlagának (átl.: 32,07; átl. 
élt: 8,77); ők a narratívában is jóval magasabb átlagos pontszámot értek el 
(21,75; átl. élt: 9,49).
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diszlexiás tanulók diszlexiás tanulók kontrollcsoport kontrollcsoport 
m ese  narratíva m ese narratíva

1. ábra
A KFM-pontszámok a diszlexiás tanulók és a kontrollcsoport különböző 

típusú spontán beszédében

A hipotézisnek megfelelően tehát az eredmények azt mutatták, hogy a 
diszlexia nemcsak az olvasásban mutat jellegzetes tüneteket, hanem -  való
színűsíthetően a teljes nyelvi rendszer érintettsége miatt -  negatívan befolyá
solja a spontán beszéd komplexitását is. A diszlexiás tanulók kevésbé össze
tett közléseket hoznak létre, beszédükben szegényesebb az igeidők és a bő
vítmények használata. Az alábbiakban példa következik egy diszlexiás és egy 
nem diszlexiás tanuló képek alapján alkotott meséjéből:

Itt a kisfiú beszélget a királlyal...első képnél Az emberek tanácskoznak a 
királlyal. Utána meg a királykisasszony és ez fiú összeháza...összeölelkeznek. 
A király-királylány elmegy lovon. Aztán találkoznak egy medvével. A király
lány ismeri a medvét, (diszlexiás tanuló)

Egyszer volt egy ö szegény pásztor. Egész nap a földjén dolgozott, ö vi
szont a fia megbetegedett, ezért elindult a királyhoz, hogy pénzt gyűjtsön. Út
közben a királyhoz mene...királyhoz elin...menet közben találkozott egy nagy 
medvével, aki segítséget kért tőle. (nem diszlexiás tanuló)
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Az első részletben szinte kizárólag egyszerű mondatok -  illetve a spontán 
beszéd műfaji sajátosságaiból adódóan virtuális mondatok (Gósy 2003a) -  
szerepelnek, nincsenek jelzős szerkezetek vagy több bővítményből álló szin
taktikai egységek. A nem diszlexiás tanuló ezzel szemben többszörösen ösz- 
szetett mondatokat alkotott, a közlés jelzős szerkezeteket és különféle aláren
deléseket tartalmazott.

A két vizsgált csoport KFM-értékeiben a különbség a mesénél a nagyobb, 
ebben a beszédműfajban a nem diszlexiások átlaga 14 ponttal meghaladja a 
diszlexiásokét. A diszlexiás tanulóknál a legmagasabb érték 31,75, a kont
rollcsoportban 51,83. A diszlexiás és a nem diszlexiás tanulók egyaránt a me
sénél produkáltak magasabb KFM-értékeket. A narratívákban csökkenek az 
átlagos pontszámok, a diszlexiás tanulóknál a legalacsonyabb pontszám 5,48, 
a nem diszlexiásoknál 9,2. A maximum értékek 37,62 a diszlexiás tanulóknál 
és 41,32 a kontrollcsoportban. A két műfajban mért eltérő KFM-pontszámok 
a műfaji sajátosságokkal magyarázhatók. A beszéd műfaja ugyanis nagymér
tékben meghatározza a tervezési és megvalósítási sajátosságokat (Markó
2005). A kép alapján történő mesealkotás során a nyelvi formát ugyan az 
adott pillanatban hozza létre a beszélő, de a mese műfajából adódóan egy
részt klisék is rendelkezésre állnak; másfelől a képek, az adott tartalom miatt 
körülhatároltabb a keresés a mentális lexikonban. A mese műfajában emiatt 
mindkét csoport beszélői összetettebb szerkezeteket, bonyolultabb igeidő- és 
bővítmény-rendszert alkalmaztak.

A szavak számának elemzése felvilágosítást nyújt a mentális lexikonhoz va
ló hozzáférésről, illetve arról, hogy az aktivált szókincs mutat-e eltérést disz
lexia esetén a kontrollcsoporthoz képest. A diszlexiás tanulókkal készített in
terjúkban átlagosan 102 különböző tartalmas szót adatoltunk (átl. élt: 54,27), a 
kontrollcsoportban 143 szót (átl. élt: 64,09). A diszlexiás diákok spontán be
szédét szignifikánsan kevesebb különféle szó jellemzi [egytényezős variancia
analízis: F(l, 39) = 4,954,;; = 0,032]. Ez a mentális lexikonhoz történő hozzá
férési stratégia sajátosságaira utal. Mindkét csoportban nagyok az egyéni kü
lönbségek; a kontrollcsoportban nagyobb az adatok szóródása (2. ábra).

A diszlexiás tanulók egyikének spontán narratívájában mindössze 40 kü
lönböző tartalmas szót adatoltunk, a kontrollcsoportban ennek majdnem két
szerese volt a legkevesebb (73 szó). A diszlexiás tanulók csoportjában a ma
ximális érték 277, a kontrollcsoportban 262 lexéma volt. A két csoport telje
sítménye között természetesen volt átfedés, de a diszlexiás középiskolások 
egyharmadának beszédében a kontrollcsoportban tapasztalt minimális szó- 
szántnál is kevesebb szó fordult elő. A diszlexiások közül egyetlen diáknál 
adatoltunk kiugróan sok különböző szót (277 darab). Ezt az értéket kivéve a 
diszlexiások csoportjában 160 szó volt a maximális teljesítmény -  a kontroll
csoport tanulóinak majdnem fele meghaladta ezt a szószámot.



246 Horváth Viktória -  Imre Angéla

A különböző tartalma szavak száma a két csoport spontán narratíváiban

Az alábbiakban példák olvashatók a diszlexiás tanulók spontán narratívái- 
ból. A beszédszakaszok általában rövidek és egyszerűbben szerkesztettek, 
sok ismétlést tartalmaznak.

-  Mesélj a testvéreidről!
-Hát, egy van, négy éves, kislány, hát nem tudom. Most megy iskolába 

idén, mármint hogy ötéves, nem tudom, hány éves, nem tudom. Most megy is
kolába, azt tudom.

-  Mesélj, mit csináltál a tavaszi szünetbenI
-H á t tavaszi szünet...hát az az annak nagy részét lent töltöttem a nagy szü

leimnél Sopronban. Hát kirándultunk bokáig érő hóban fönn a hegyekben. 
A szünidő nagy részét inkább kirándulással töltöttük.

-  Mit csinálsz iskola után?
-  Hát tanulok vagy edzésre megyek, meg számítógépezek. Szeretek olvasni.
-  Mit olvastál legutóbb?
-  Mindent. Stephen Kinget.
-  Mesélj róla, melyiket?
-  Talizmán...sz...igen talizmán.
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A megakadásjelenségek vizsgálatával arra a kérdésre kerestük a választ, 
hogy a diszlexia miként befolyásolja a beszédtervezési folyamatokat. A tanu
lók között egyénileg nagy volt az eltérés abban, hogy milyen hosszan és szí
vesen beszéltek magukról; de csoportszinten a vizsgált diszlexiás és nem 
diszlexiás tanulók között nem volt szignifikáns különbség a közlések időtar
tamában. A diszlexiás tanulók átlagosan 4'31" (min.: 1 '41 ”, max.: 8'18"), a 
nem diszlexiások átlagosan 5'08" időtartamú (min.: 2'50", max.: 9' 10") 
narratívákat alkottak (átl. élt.: 1,87, ill. 2,03). Az eredmények szerint a be
szédidő hossza és a megakadások száma mindkét csoportban korrelációt mu
tat. A diszlexiás tanulók esetében a beszédidő hossza és a megakadások szá
ma műfajtól függetlenül összefüggést mutat (mesében: r = 0,620, narratívá- 
ban: r = 741; p  < 0,001). Ez azt jelenti, hogy minél hosszabban beszél a be
szélő egy témáról, annál valószínűbb, hogy közben többször keletkezik disz
harmónia a beszédtervezés során. Ez az összefüggés a kontrollcsoportban is 
kimutatható a narratívákra (r = 0,709; p < 0,001).

A kutatás további kérdése, hogy a beszédműfajtól függően változik-e a be
szédtervezés; erre a megakadásjelenségek jellemzői utalhatnak. Az eredmé
nyek azt mutatták, hogy a megakadások percenkénti gyakoriságában nem 
volt statisztikailag szignifikáns különbség a diszlexiás tanulók és a kontroll
csoport között, sőt az egyes szövegtípusokban adatolt megakadások gyakori
ságban sem (3. ábra).

3. ábra
A megakadásjelenségek gyakorisága



248 Horváth Viktória -  Imre Angéla

Mindkét csoportban a narratívákban volt gyakoribb a megakadás, de a me
sékre volt jellemzőbb az adatok valamivel nagyobb szóródása (1. táblázat). 
A diszlexiás diákok meséiben volt adatolható a két szélsőérték: volt olyan ta
nuló, aki egy perc alatt csak két megakadást produkált, de olyan is, akinél 
26 fordult elő. A két csoportban meghatározott értékek a mesékben és a nar
ratívákban is mintegy 85%-os átfedést mutatnak.

1. táblázat: A megakadásjelenségek gyakorisága percenként

Adatközlők Szövegtípus Átlag
(db)

Minimum
(db)

Maximum
(db)

Diszlexiás tanulók mese
narratíva

11,18
12,18

2.70
3.70

26,00
19,90

Kontrollcsoport mese
narratíva

11,01
12,30

3,50
6,10

18,10
19,80

A beszédműfaj mellett a beszéd komplexitása is befolyásolja a megakadás
jelenségek gyakoriságát. A statisztikai elemzés azt mutatta, hogy a KFM- 
érték és a megakadások száma összefüggést mutat: minél összetettebb a köz
lés, annál többször szakítja meg a folyamatosságát valamilyen bizonytalanság 
vagy hiba (Pearson-próba: p < 0,001, r = 0,817 a diszlexiás tanulók csoport
jában, a kontrollcsoportban: p = 0,018, r=  0,521).

Elemeztük, hogy a tanulók spontán beszédében hogyan alakul az egyes 
megakadástípusok aránya, illetve van-e különbség a típusok tekintetében a 
diszlexiás diákok és a kontrollcsoport között. A mesékben összesen 15 meg
akadástípus fordult elő a diszlexiás diákoknál, 16 a kontrollcsoportban. A bi
zonytalanságok domináltak a beszédben (diszlexiás tanulók: 80,2%, nem 
diszlexiások: 87,1%). Ez arra utal, hogy az e korúaknak is a gondolatok nyel
vi formájának tervezése jelenti a legnagyobb nehézséget (Gósy 2003b).

A diszlexiás diákok által létrehozott mesékben -  csakúgy, mint a felnőtt 
beszélőknél általában -  a leggyakoribb megakadásjelenség a hezitálás (4. áb
ra), amely multifunkcionális jelenség: időt biztosít a nyelvi tervezéshez, a le- 
xémakereséshez, az önmonitorozáshoz; jelezhet a társalgás során beszéd
szándékot, továbbá fontos szerepe van a beszédfeldolgozásban (vö. Maclay- 
Osgood 1959, Fox Tree 2002, Horváth 2009), például: a királyfi kita öö elha
tározta', és öö egy várba mennek. A hezitálás ebben a feladatban gyakran arra 
szolgált, hogy amikor a diák a következő képet megnézte, átgondolja, hogy 
mit lát rajta, és hogyan fűzze tovább a történetet: ö még aznap éjjel beszél a 
medvével, és ö utána egy házat látunk öregemberrel.
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4. ábra
A megakadástípusok aránya a diszlexiás tanulók és a kontrollcsoport

meséiben

Beszédtervezési nehézségek esetén a diszlexiás diákok gyakran ejtettek 
töltelékszót is, mint például: ilyen, így, hát. Ezek a szavak és kifejezések 
szervetlenül ékelődnek a közlésbe, nem adnak hozzá annak tartalmához; idő
tartamukat a beszélő arra használja fel, hogy megtervezze a következő gon
dolat nyelvi formáját, előhívja a szándékolt elemet a mentális lexikonból, 
vagy ellenőrizze saját közlését grammatikai, pragmatikai szempontból. Pél
dák: meg öö hát a medvével összebarátkozott; esküvő volt ilyen hercegeknél, 
hát szerintem itt a király beszél a fiúval, hát ellenkezik, vagy nem tudonr, elő
ször így bemegy így a barlangba. A diszlexiások beszédében a többi bizony
talansági megakadás (az ismétlés, a nyújtás, az újraindítás) aránya 10% körü
li; a diszlexiás tanulók ezekhez hasonló gyakorisággal produkáltak valami
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lyen grammatikai hibát a mesék során. Ez az arány mindenképpen nagynak 
mondható, mivel a nem diszlexiás beszélők grammatikai hibáinak aránya ál
talában töredéke a bizonytalansági megakadásoknak (vö. Markó 2004, Szabó 
2004, Horváth 2004). A jelen kutatásban a kontrollcsoport tanulói fele olyan 
ritkán produkáltak grammatikai hibát a mesék során, mint a diszlexiás diá
kok. Az eredmények szerint a diszlexiás tanulók nyelvi tervezési folyamatai 
gyakrabban hoznak létre a köznyelvi normától eltérő, grammatikailag hibás 
közléseket, ami arra utal, hogy diszlexia érinti ezt a beszédtervezési részfo
lyamatot is.

Az alábbiakban példák olvashatók a diszlexiás diákok által a mesealkotás 
során produkált, köznyelvi normának ellentmondó közlésekre:

búcsúi vesz és fiú  elmegy -  a fiú  főnév előtt nem szerepel a névelő
nem akarja hogy szerintem a királylánnyal összejöjjenek — a szerkezet szó

rendje nem megfelelő, ez eredményezi a hibás alakot. Elképzelhető, hogy a 
szerintem és a hogy lexémák felcserélődtek, de a metatézis eredménye a fel
színen egy grammatikai, szintaktikai hiba.

el akarta kérni a lány kezét -  a nem megfelelő igekötő használata (esetleg 
téves szótalálás eredményeként) hibás szerkezetet eredményez.

a paraszt végül sikerült felmenni a királyné szobájához -  a közlésrészlet 
több morfológiai hibát is tartalmaz, hiányzik a -nak toldalékmorféma (pa
rasztnak) és a személyrag az igenévről (felmennie).

A nem diszlexiás tanulók meséiben is fordultak elő természetesen gramma
tikai hibát tartalmazó közlések -  főként szám-személy egyeztetési tévedések 
-például:

boldogan élt mindenki, míg meg nem haltak
csalangolásai során eljutnak egy kristálypalotához
A nyújtás egy adott hang (általában névelő vagy szókezdő hang) időtarta

mának megnövelését jelenti, ezen időtartam alatt rejtett tervezés, illetve ön
monitorozás zajlik. A nem diszlexiásoknál ez a leggyakoribb jelenség; a disz
lexiás tanulók beszédében csak harmadannyi nyújtás fordult elő -  ez a tény 
további beszédtervezési különbségekre utal. A nyújtást mint stratégiát a disz
lexiás tanulók ritkán alkalmazták beszédtervezési nehézségeik áthidalására -  
valószínűsíthető, hogy egy aktivált lexéma bizonyos részének időtartam
növelése nem biztosít számukra elegendő időt a folyamatműködésekhez -  
avagy nem tudják jól értékesíteni ezt az időt a tervezésben - , ezért inkább a 
hezitálást és a töltelékszavakat preferálják.

A narratívákban 15 különböző jelenséget adatoltunk, bizonytalanságokat 
és téves kivitelezéseket egyaránt. A bizonytalanságok jelentek meg döntő 
többségben a narratívákban, csakúgy, mint korábban a mesékben: a diszlexiás
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tanulók megakadásainak 87,3%-a, a nem diszlexiásokéinak 92,5%-a ebbe a 
kategóriába volt sorolható. A spontán monologikus közlésekben -  témától 
függetlenül -  tehát a bizonytalanságok dominálnak a beszédben, ahogyan ezt 
számos más kutatás is igazolta (Gósy 2003b, Markó 2004, Gyarmathy 2007).

A diákok spontán narratíváiban a legnagyobb arányban (diszlexiások: 
49,8%, kontrollcsoport: 43,4%) töltelékszavak jelentek meg, ezek a mesék
ben csak a második, illetve harmadik leggyakoribb jelenségek voltak. A nar- 
ratívákban a tanulók a töltelékszavakat preferálták a hezitálásokkal szemben, 
kétszer gyakrabban ejtettek valamilyen töltelékszót, mint kitöltött szünetet. 
Valószínűsíthető, hogy interjúhelyzetben, amikor magukról kellett beszélni
ük, jobban törekedtek a beszéd folyamatosságának fenntartására; míg amikor 
képek alapján kellett mesét mondaniuk, kevésbé tűnt fel nekik, kevésbé za
varta őket, hogy sokat hezitálnak. A másik lehetséges magyarázat, hogy több
ségük számára a képek alapján való mesealkotás nehezebb feladat volt (a ké
peket egyenként felfedve kellett összefüggő történetet mondaniuk), ezért a le
hető legegyszerűbb stratégiát, a hezitálást preferálták -  az interjúkban az arti
kulációsán összetettebb töltelékszavak is megfeleltek a diszharmónia áthidalá
sára. Mindkét csoportban a második leggyakoribb jelenség a hezitálás (19,6%, 
ill. 19,2%), amely a mesékben még a legnagyobb arányban szerepelt. Ez az el
térés szintén a kétféle spontán beszéd témájának különbségéből adódik.

A narratívákban a két csoport között a nyújtások arányában találtunk jelen
tős különbséget (5. ábra). A nem diszlexiás tanulók -  ugyanúgy, mint a me
sékben — háromszor nagyobb arányban (16,5%) produkálták ezt a jelenséget, 
mint a diszlexiás tanulók (5,6%). A grammatikai hibák előfordulási arányá
ban is jelentős a különbség: a diszlexiás tanulók ilyen jellegű tévesztései két
szer gyakoribbak, ami ismét megerősíti a meséknél tapasztalt tendenciát, mi
szerint a diszlexia befolyásolja a beszédtervezési folyamatokat, különösen a 
nyelvi tervezést, amely során a gondolatokhoz grammatikai formát rende
lünk. Példák a grammatikai hibákra a diákok spontán narratíváiból: olvasás, 
az egyre gyakrabban csináljuk; van egy ismerősöm, aki kommandós volt és 
azóta nag)>on szeretnék lenni az (diszlexiás tanulók); ezt nem úgy érzem, 
mintha ezt muszáj megcsinálni', és akkor itt feküdtek mindenki a gyepen (nem 
diszlexiás tanulók).
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5. ábra
A megakadástípusok aránya a diszlexiás tanulók és a kontrollcsoport

narratíváiban

Következtetések
A jelen kutatás során 20 diszlexiás és 20 nem diszlexiás elsős gimnazista 

spontán beszédét elemeztük. Az eredmények igazolták, hogy a diszlexia ha
tással van a spontán beszéd tervezésére. A megakadásjelenségek elemzésével 
a jelen korpuszon is igazoltuk azt a megállapítást, hogy a közlés hossza és 
összetettsége befolyásolja a jelenségek gyakoriságát. Minél hosszabb időtar
tamban beszéltek a diákok, és minél magasabb volt a komplexitásra vonatko
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zó mutató, annál többször szakította meg a közlést valamilyen megakadás
jelenség.

A kutatás eredményei igazolták a hipotéziseinket: eltéréseket találtunk a 
diszlexiás és a nem diszlexiás tanulók spontán beszédében. Ez arra utal, hogy 
a diszlexia nemcsak az olvasási képességet, hanem a beszédtervezési folya
matokat is befolyásolja. Egyes kutatók szerint a diszlexiás beszélők beszéd
produkciós nehézségei a fonológiai tervezési folyamatok érintettségével ma
gyarázhatók (Catts 1986, 1989b). A diszlexiás diákok beszéde morfológiai és 
szintaktikai szempontból jóval kévésé összetett, mint tipikus fejlődésű kortár
saiké: egyharmaduk közlései nem érik el egy jól beszélő hatéves gyermek 
szintjét, a bővítmények használatában és a ragozásban egyaránt. A diszlexi
ásnak diagnosztizált tanulók beszéde a különböző szavak számában is elma
rad kortársaikétól, ami a mentális lexikon hozzáférésének problémájára utal. 
A diszlexia érinti a beszédtervezési folyamatokat is, különösen a nyelvi ter
vezést, vagyis a gondolatok megfelelő grammatikai formájának létrehozását. 
Ennek következménye az, hogy a diszlexiás diákok beszédében jóval gyak
rabban fordultak elő a köznyelvi normának ellentmondó, agrammatikus for
mák. A diszlexiás tanulók beszédtervezésére jellemző, hogy a nyújtások idő
tartamát a beszélők nem tudják jól felhasználni a tervezés során, ezért ritkán 
produkálják ezt a megakadást.

Minden tanulási nehézség esetén fontos, hogy megállapítsuk a zavar felté
telezhető okát, mértékét, majd ennek alapján elkészítsük a fejlesztés tervét. 
A terápia azonban csak akkor lehet sikeres, ha megfelelő a diagnózis. A disz
lexiásokkal folytatott kutatás eredményei felvetik a spontán beszéd elemzését 
mint újabb diagnosztikai lehetőséget a diszlexia és az olvasási nehézség elkü
lönítésére. A pedagógiában elterjedt gyakorlat, hogy azok a tanulók, akiket 
hivatalosan diszlexiásnak minősítenek, mentesülnek az írásbeli számonkéré
sek, vizsgák alól. A kutatás pedagógiai tanulsága tehát az, hogy ha a szóbeli 
számonkéréskor a diszlexiás tanuló nehezen fejezi ki magát, az nem feltétle
nül a készületlenségre utal, jelezheti a diszlexiás tanulóknál tapasztalt be
szédprodukciós eltéréseket is.
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