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VIZUÁLIS PERCEPCIÓ ÉS NYELVI FELDOLGOZÁS 
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Bevezetés 
A jelen tanulmányban olyan kísérletek és próbálkozások eredményeiről, 

tapasztalatairól számolunk be, amelyek bizonyos lényeges elemeiben akár 
nehezen értelmezhetőknek is tűnhetnek a fonetika és a fonológia szorosabban 
vett megközelítésében, azonban amelyek ugyanakkor tanulságokkal is szol-
gálhatnak a beszédfeldolgozás általános mechanizmusainak jobb megértése 
szempontjából. 

A két éve folyó, több résztvevős, inter- és multidiszciplináris kutatás kö-
zéppontjában az a problematika áll, milyen módon lehetne elősegíteni a szüle-
tésüktől fogva siket vagy erősen nagyothalló gyermekek magyar nyelvi be-
szédfejlődését, különös tekintettel a hangzók helyes kiejtésére és a beszéd pro-
zódiájára. Az általános tapasztalat szerint ugyanis a halláson keresztül kapott 
visszajelzés teljes vagy részleges hiánya jelentősen megnehezíti a természe-



 Vizuális percepció és nyelvi feldolgozás 187 

teshez közelítő beszédprodukció kialakítását, aminek a birtokában pedig 
könnyebbé és akadálymentesebbé válhatna a hallássérültek kommunikációja a 
halló többséggel, és így sikeresebben, teljesebben tudnának beilleszkedni a 
környező társadalomba. Szándékunk az, hogy a beszéd fejlesztését összekap-
csoljuk a halláspercepció valamiféle elérhetővé tételével, amin keresztül a si-
ketek felhasználhatnák a hallók esetében természetesnek tekinthető akusztikus 
visszajelzés korrekciós funkcióját. E szándékot követve nem elégedhetünk 
meg azzal, hogy a napjainkban már egyre hatékonyabb beszéd > szöveg nyelv-
technológiát alkalmazzuk siketek számára olvashatóvá téve a hallott beszédet, 
hiszen ezzel csak egy egyirányú, a siketek felé mutató beszédkommunikációt 
segítenénk elő, magát a beszédprodukciót nem. A mindkét irányba ható meg-
oldások között ismert, hogy bizonyos esetekben műtéti beavatkozással 
(cochleáris implantátummal) is lehet javítani a hallásélményt (vö. Zahnert 
2011), azonban a világ siket népességének egy jelentős része számára kulturá-
lis, társadalmi, egészségügyi és egyéb okokból ez nem alkalmas; ők a jelnyel-
vet használják, ami azonban a halló többség számára jobbára nem elérhető 
(vö. Bartha et al. 2006; Hattyár 2009; Weisleder 2012; Baertschi 2013), és 
ugyancsak nincs hatással a beszédprodukcióra. Többféle módszer áll rendel-
kezésre a siketek beszédtanítására akusztikus visszajelzés nélkül is (a magyar 
nyelv vonatkozásában kiemelendő a Beszédmester és az Aranykapu), azonban 
a beszéd, ezen belül az egyes beszédhangok specifikus fizikai jellemzőinek a 
közvetlen, azaz valamilyen módon a halláspercepciót helyettesítő megtapasz-
talása meglévő agyi funkciók átprogramozásával mégis hiányzik ahhoz, hogy 
a tanítás eredményességét jelentősen növelni lehessen. Ezen kíván segíteni az 
itt ismertetendő kutatás azzal, hogy egy eddig még nem próbált, új alapkon-
cepciót fogalmaz meg. Ennek lényege az ún. audiovizuális transzkódolás, ami 
a siketek által hallás útján nem érzékelhető beszéd vizuális mintázattá (az álta-
lunk bevezetett termonilógiában videogrammá) való átalakítását foglalja ma-
gában. Ez az elgondolás azonban csak fontos elméleti kérdések megfogalma-
zásával és megválaszolásával ültethető át a gyakorlatba. 

Feltesszük, hogy e transzkódolás eredményeként létrejövő vizuális ábrázo-
lás a szenzorimotoros integráció elvét követve (vö. Hickok et al. 2011) a hal-
lássérültek esetében is elősegíti a beszédfeldolgozást, azaz a beszéd auditoros 
és motoros reprezentációi közötti átalakításához (vö. Hickok–Poeppel 2004, 
2007) hasonlóan létrejöhet az átalakítás a beszéd vizuális és motoros repre-
zentációi között is. Legjobb tudomásunk szerint elsőként teszünk kísérletet 
arra, hogy megválaszoljuk, vajon egy audiovizuális transzkóder által elérhe-
tővé válhatnak-e a beszédhangok a vizuális percepcióban és feldolgozásban. 
Ezen összefüggésben, bár vannak kutatások, pl. a vizuális téri figyelem és a 
beszédszegmentálás közötti összefüggésre (vö. Faceotti et al. 2010), újdon-
ságnak számíthat a szándékunk, hogy összevessük a hallás- és a látáspercep-
ciót a motoros beszédfeldolgozásban. Így a kutatás egészének alapkérdése az, 
vajon létezik-e vizuális motoros beszédfeldolgozás. E kérdés megválaszolása 
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összetett kutatásokat kíván, amelyekben a vizuális hang- és beszédfeldolgo-
zással összefüggő kísérletek mellett az agyi plaszticitás esetleges megjelené-
sét is vizsgáljuk. E tanulmányban a jelenleg is folyó kutatás egyes eddigi 
eredményeiről adunk számot, figyelmünket a vizuális hangfeldolgozást elő-
segítő tanulási folyamat elveire irányítva, szándékaink szerint ezáltal köze-
lebb jutva a vizuális és a halláspercepció közötti általános különbségek meg-
ismeréséhez. Dolgozatunk az eddigi tanulságokat összegzi. 

Az audiovizuális transzkódolás mint eljárás alapja a következő hipotézis: 
1. hipotézis: A hangzó beszéd észlelésében megjelenő fonetikai jegyek 

olyan, fizikailag mérhető akusztikai jelek nyelvi feldolgozásával jönnek létre, 
amelyeket vizuális jelekké alakítva e kapott jelsorozat vizuális feldolgozása a 
szükséges és elégséges mértékben reprezentálja e fonetikai jegyeket, ezeken 
keresztül magát a hangzó beszédet. A szükséges mérték azt jelenti, hogy az 
ábrázolások az egyes, az adott (esetünkben a magyar) nyelvben meglévő kü-
lönböző hangtípusokra specifikusak, az elégséges mérték pedig azt, hogy 
nem specifikusak az egyes beszélők közötti egyedi hangzókülönbségekre. 

Az audiovizuális transzkódolás azonban nem merülhet ki abban, hogy meg-
valósítja a beszéd vizuális mintázattá való átalakítását, meg kell felelnie a be-
szédpercepció kívánalmainak is. Így fogalmazzuk meg a következő hipotézist: 

2. hipotézis: Az audiovizuálisan transzkódolt mintázatot (a továbbiakban: a 
videogramot) a kognitív vizuális feldolgozás képes a beszédhangok reprezen-
tációjaként értelmezni, azaz képes a mintázatot kisebb egységekre (hangokra) 
szegmentálni. Így lehetővé teszi az alacsonyabb szintű nyelvi feldolgozást. 

E hipotézis teljesülése az alapfeltétele ugyanis annak, hogy a hallássérült 
gyermek a tanulás során a vizuális mintázatból megkapja azt a hangképzése 
milyenségére és minőségére mutató visszacsatolást, amely lehetővé teheti 
számára a hangképzése finomítását, és így a hallók beszédminőségéhez való 
közelítését. Ezen hipotézis teljesülése azonban még nem jelenti azt, hogy a 
transzkódolás alkalmas a hangzó beszéd olyan szintű reprezentálására, ami el-
vezethet a beszédértéshez is. Ehhez a következő hipotézisnek kellene telje-
sülnie: 

3. hipotézis: Az audiovizuális transzkódolás lehetővé teszi a vizuális alapú 
nyelvi feldolgozást, beleértve a fonémareprezentációt, a szóazonosítást és a 
mondatértést. 

E hipotézis teljesülése különös jelentőséggel bír a nyelvi feldolgozásban: 
ehhez a hangok fizikai azonosításán túlmenően a nyelvi rendszer mozgósí-
tására is szükség van, ami során szabályokat követő elvonatkoztatásra és ér-
telmezésre kerül sor. A hangokat jelentésmegkülönböztető fonémáknak felel-
tetjük meg, ezek sorozatából jön létre a szóértelmezés, majd belőlük szintak-
tikai szabályokkal mondatokat alkotunk (a fonológiai és általában a nyelvi 
feldolgozás jelentőségére hallássérülteknél vö. von Muenster–Baker 2014). 

A fenti alapkoncepció és az annak alapján megfogalmazott hipotézisek 
vizsgálatát több tudományterület együttes munkájával végezzük. Vizsgála-
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tunk kiterjed a videogramok percepciós tesztelésére, a kiejtés tanításában va-
ló alkalmazására és – a folyamatosan bővülő tapasztalatok alapján – a transz-
kódolt hangi reprezentáció finomítására. Az itt következőkben a tanítást 
megalapozó azon kísérletekről számolunk be, amelyekben a hangzó beszéd 
transzkódolással történő reprezentálhatóságát kívánjuk tesztelni, és ezáltal 
feltárni a vizuális nyelvi feldolgozás általános tulajdonságait. 

A transzkódolás elméleti kihívásai: lényegkiemelés a vizuális és nyelvi 
feldolgozásban 

Hajlamosak lehetnénk a transzkódolás eredményeként létrejött ábrázolást, 
de legalábbis az annak alapjául szolgáló eljárást úgy tekinteni, mint ami va-
lamiféle lényegkiemelésre irányul, hiszen intuíciónk szerint a milliszekun-
dumonként változó hanghullámból hangértelmező percepciónk számára sem 
csakis e legapróbb részletek számítanak; a jel fizikai percepciója kellően ro-
busztus, azaz bizonyos határokon belül megengedi egyes, egyébként 
prototipikusan mérhető deskriptív paraméterértékek aktuális módosulását 
vagy egyenesen hiányát (gondoljunk csak a telefonnak, különösen a mobilte-
lefonnak a megértést leginkább nem zavaró csökkentett átviteli frekvenciatar-
tományára, vagy arra, hogy zajos vagy fiziológiailag módosult környezetben 
a beszédet közvetítő hanghullám bizonyos összetevői a percepció számára el-
érhetetlenekké válnak). A hanghullám beszédként, ezen belül minimálisan 
beszédhangok sorozataként való értelmezése túlmutat e fizikai jelfeldolgozá-
son: ez a fonetikai és a fonológiai feldolgozás területe, amely a hanghullámot 
egyrészt hangokra (pontosabban az egyedi ejtési változatokon túlmutató 
hangtípusokra, prototípusosan szerveződő kategóriákra), másrészt az értelem 
világának ajtaját megnyitó fonémákra szegmentálja; vö. Näätänen et al. 1997. 
(Ez utóbbi fontosságára utal, hogy a halláspercepcióban is csak azokat a be-
szédhangokat azonosítjuk, amelyek létező fonémák reprezentációi.) Ha tehát 
a transzkódolás célja valamiféle lényegkiemelés, akkor annak elő kell segíte-
nie a nyelvi (minimálisan a fonetikai és fonológiai) feldolgozást. A transzkó-
dolásunkban alkalmazott frekvenciaszűrés (a lejjebb részletezendő Bark-ská-
la alapján) ezen lényegkiemelés elemi, minimális eszköze. A hallás azonban 
ennél jóval összetettebb. Jellemző rá egyfajta redundancia: egy nem determi-
nisztikusan változó környezetben keletkező fizikai jelsorozatból kell eljutni a 
hangok és a további, nagyobb beszédelemek értelmezéséhez. Ugyanakkor a 
transzkódolás túlsó oldala, a látáspercepció, melynek középpontjában az 
alakfelismerés áll, a jelek redukálására törekszik, azaz minél kevesebb jelből 
és a lehető legegyszerűbb szervezési elvek alapján (vö. van der Helm 2014) 
igyekszik egy felismerendő alakot generálni. Így a redundancia szükségessé-
ge a halláspercepcióban és elkerülendősége a látáspercepcióban két egymás-
sal szemben álló dimenziója e két, a transzkódolásban szükségszerűen talál-
kozó modalitásnak.  

Ha sikerül is valamiféle lényegkiemelést alkalmaznunk, felmerülhet a kér-
dés, vajon megmaradhat-e a transzkódolás „csak” bizonyos fizikai természetű 
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jeleknek egyik modalitásból (hallás) egy másik modalitásba (látás) való meg-
feleltetésénél, vagy a transzkódolástól elvárható-e a nyelvi feldolgozás előse-
gítése is. Ahhoz, hogy elégséges legyen csak a fizikai transzkódolás, annak a 
feltételnek kellene teljesülnie, hogy a transzkódolt vizuális jelek beindítják az 
alsóbb szintű nyelvi feldolgozást közvetlenül a látáson keresztül. Ellenkező 
esetben, bár elméletileg ugyancsak lehetséges beszédhangok (hangtípusok) 
vagy azok sorozatának a beszédszegmentáláson alapuló észlelése, nem lesz 
lehetséges a fonémaazonosítás, nem aktiválódik a morfofonológia (azaz a be-
széd egyetlen lexikális egységnél kisebb egységekre, mint ragokra, képzőkre 
való alkategorizálása, továbbá a tőváltozatok észlelése). Bár csak bizonyos 
megszorításokkal, de a szintaxis mint magasabb szintű nyelvi feldolgozás 
működhet, hasonlóan ahhoz, ahogyan az izoláló nyelvek esetében történik, 
hiszen a szintaxis alapvető feladata az alsóbb szintű nyelvi feldolgozás során 
azonosított szavak hierarchikus szerkezetbe való rendezése. 

A beszédfolyamat vizuális úton való megközelítése megkerülhetetlenül 
felveti a vizuális nyelvi feldolgozás olvasással való kapcsolatának a kérdését. 
A kétutas kaszkád olvasásmodell (DRC, vö. Coltheart–Rastle 1994; Rastle–
Coltheart 1998) megkülönbözteti az olvasás két útját, a fonológiait és a lexi-
kait. Úgy tűnik, a valamilyen szempontból ismeretlen szavakat az előbbi, az 
ismerteket az utóbbi módon dolgozzuk fel. Mivel egy videogramot globálisan 
is el lehet sajátítani az alkotó elemei szegmentált ismerete nélkül is, a video-
gram szó felismerése tehát történhet lexikai úton is. E kétféle út megkülön-
böztetését jól példázza az, hogy a diszlexia (vö. Csépe 2006) egyes típusait is 
vissza lehet vezetni a fonológiai feldolgozási mód sérülésére (vö. Ramus et 
al. 2003). Ezzel együtt jelentős különbség van a betűk és a videogramok ol-
vasása között. A betűkön alapuló írásrendszereket az adott kultúrákban meg-
alkotásukkor eredendően egy halláson alapuló értelmezés (nyelvi előfeldol-
gozás) hozta létre, ami ezen kész mintákon keresztül eleve kínálja a beszéd 
hallók által hallható vagy siketek által látható objektumainak a diszkrét nyel-
vi egységekre történő szegmentálását (l. betű-hang megfeleltetés). Ezzel 
szemben a videogramok megtervezése és megalkotása nem támaszkodik 
ilyen értelmezésre (előfeldolgozásra), azaz a videogramok „értő olvasása” 
esetében a vizuális jelek percepciós nyelvi feldolgozásának jóval korábbról 
kellene kezdődnie, magával a vizuális jelfolyam nemvizuálisan, fonetikailag 
és fonológiailag értelmezendő szegmentálásával. 

A nyelvi feldolgozás lehetségességének kérdése tehát szorosan összekap-
csolódik azzal, vajon milyen kognitív folyamatokat tesz elérhetővé a transz-
kódolás. Ha a vizuális percepció a hangok mögött elérhetővé teszi az értelmet 
megalapozó fonológiát és ezen keresztül a morfofonológiát, akkor az annak a 
jele, hogy az agyi plaszticitás elvét követve a látókéreg – miközben továbbra is 
betölti szerepét a látáspercepcióban, – átveszi a siketeknél elveszett hallókéreg 
funkcióját is, és utat nyit a „látva hallás” felé (ennek ellenőrzésére képalkotó 
vizsgálatokat tervezünk). Ellenkező esetben, azaz alsóbb szintű nyelvi feldol-
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gozás híján csupán a vizuális feldolgozás működik: ekkor is van lehetőség 
hangok azonosítására, azonban ezeket mint vizuális objektumokat (formákat) 
érzékeljük. Ugyancsak van lehetőség arra, hogy az így transzkódolt hanghul-
lámot vizuális objektumok sorozataként szegmentáljuk, és elméletileg lehető-
vé válik akár egyes szavak vagy több szóból álló mondatok együttes egészként 
való értelmezése is. Ami azonban nem lesz lehetséges, az az, ami a fonológia 
és a morfofonológia hiányából következik: a szavaknál alacsonyabb szinten 
vizuális feldolgozásunk nem lesz nyelvi szempontból egyszerre gazdaságos és 
kreatív. A gazdaságosság és a kreativitás egyaránt a nyelv paradigmákon ala-
puló modelljéből következik: egy paradigma egymástól fonetikai-fonológiai 
szempontból akár jelentősen is különböző szóalakokat mint egyazon lexéma 
csak alakjukban különböző változatait tünteti fel, azaz rendezi azonos cso-
portba (paradigmába – ettől gazdaságos), egyben lehetővé teszi újabb alakok 
létrehozását (és egy minta szerinti értelmezését) ugyanezen paradigma alapján 
(ettől kreatív). A vizuális feldolgozás eredendően ettől különböző csoportosí-
tási elveken alapszik (vö. Gestalt-elmélet: Wertheimer 1924, 1925). Talán kü-
lönösen a hasonlóság, a folytonosság és a szimmetria tekinthetők a vizuális 
csoportosítás azon elveinek, amelyek a legjobban rámutatnak arra, milyen fe-
ladattal kell megküzdenie a látásnak akkor, amikor a transzkódolás eredmé-
nyeként a felszínen jelentősen különböző vizuális objektumokat kellene mint 
összetartozókat (egyazon csoportba, a nyelvre vonatkoztatva: egyazon para-
digmába tartozókat) értelmeznie. A transzkódolás gyakorlati alkalmazásainak 
meghatározásánál érdemes ezen szempontokat megfontolni. 

Ami a transzkódolás gyakorlati alkalmazhatóságát illeti, e gondolatmenet 
szerint érdemes egymástól különválasztva vizsgálnunk azt az esetet, amikor a 
transzkódolás eredményét, a videogramot mint vizuális objektumot dolgozzuk 
fel és azt, amikor a videogram alapján nyelvi feldolgozást várunk. A video-
gram vizuális objektumként való feldolgozása lehetővé teszi, hogy a beszéd-
hangról közvetlen fizikai tapasztalattal nem rendelkező hallássérült a látáson 
keresztül mégis megszerezzen egy, optimális esetben a hangra megkülön-
böztetetten jellemző fizikai tapasztalatot. E tapasztalat birtokában és további 
módszertani eljárások alkalmazásával a tanuló olyan segédeszközhöz jut, ami 
elősegítheti számára egyrészt a beszédhangok természetes vagy ahhoz közeli 
kiejtését (ami a jelenlegi szurdopedagógiai gyakorlat szerint csak korlátozot-
tan valósul meg), másrészt megtapasztalhatja a beszédtől független környező 
hangzó világot is. Ezek olyan alkalmazási területek, amelyek feltétlenül érde-
messé teszik az audiovizuális transzkódolás lehetőségének a vizsgálatát. 

Más a helyzet a videogramok olyan feldolgozásával, ami alsóbb szintű (fo-
netikai és fonológiai) nyelvi feldolgozást igényel. Az ilyen feldolgozás lehe-
tőségét kérdésessé teszi egyrészt a nyelvi és a vizuális csoportosítási modell 
közötti, fentebb említett lényegi eltérés, másrészt az ugyancsak említett kü-
lönbség a redundanciához való viszonyban, végül nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a hallás- és a látáspercepció feldolgozási sebessége közötti jelentős kü-
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lönbséget sem. Ez utóbbi szempont akkor is lényeges lenne, ha egyébként a 
kétféle modalitás csoportosítási modellje és viszonyuk a redundanciához 
azonos lenne. Míg a beszédhangok esetében több száz, több ezer diszkrét 
frekvencia- és a hozzá csatlakozó intenzitásadat sikeres feldolgozásával tud a 
hallás megbirkózni másodpercenként, a látás esetében ez csupán 10-12 diszk-
rét kép. E három jelentős különbség a percepció itt tárgyalt kétféle modalitása 
között tehát azt sugallja, hogy az audiovizuálisan transzkódolt videogramok 
percepciója nem képes kellően elősegíteni a nyelvi feldolgozást. A próbálko-
zás kimenetét árnyalhatná ugyanakkor, ha ilyen percepciós adottságok mel-
lett is tetten lehetne érni az agyi plaszticitás kialakulását. 

Módszertan 
A vizuális nyelvi feldolgozás ezen általános tulajdonságait feltárandó halló 

kísérleti személyekkel dolgozunk. A tesztelésben 18 halló egyetemi hallgató 
vesz részt (8 nő, 10 férfi magyar egyetemi hallgató, átlagéletkor a tanulás 
kezdetén: 21,5 év). A feladatuk három részből áll: tanulás, gyakorlás és tesz-
telés, melyek közül az első kettő online módon, az utóbbi megadott azonos 
helyszínen és időpontban történik. Ellentétben a siket gyermekekkel, akik az 
iskola alkalmazott pedagógiai módszerének megfelelően egész, értelmes sza-
vak tanulásán keresztül tanulják a hangok helyes kiejtését, a halló kísérleti 
személyek először hangokat, majd szótagokat, végül értelmes szavakat ábrá-
zoló videogramok felismerését sajátítják el. Annak, hogy a tanítást izolált 
hangok videogramjainak a felismerésével kezdtük, kettős motivációja volt: 
egyrészt, közvetlenül a magyar nyelvre vonatkoztatva ez tekinthető az olva-
sástanítás ideális sorrendjének (vö. Csépe 2006, 2014), másrészt tesztelni sze-
rettük volna, mennyire alkalmas az eddig még nem alkalmazott audiovizuális 
transzkódolás a beszéd hangjainak az ábrázolására. Ugyanis bármennyire ké-
zenfekvőnek tűnhet is a hang fogalma egy halló ember számára, azt a nyelv-
technológia, így az annak eszköztárára építő transzkódolásunk is a beszédfo-
lyam pusztán fizikai jegyeiből csak igen korlátozott mértékben tudja szeg-
mentálva felismerni. A beszédfolyamnak hangok sorozataként való értelme-
zése az ember egyik kimagasló kognitív teljesítménye; a technológia csupán 
annyit tehet, hogy az akusztikus jegyeknek egy olyan halmazát igyekszik 
megjeleníteni, amelynek a vizuális észlelése elősegítheti a hallók hangészle-
lésének alapjául is szolgáló kognitív folyamatokat, és így az agyi plaszticitás 
érvényesülését. Ehhez a nyelvtechnológiában használatos frekvenciatarto-
mányt, a fentebb említett Bark-skálát (Zwicker 1961; Zwicker–Terhardt 
1980) használtuk: a beszédészlelésben elsődleges 125 Hz–8000 Hz-es tarto-
mány az alapja az általunk is alkalmazott audiovizuális transzkódolásnak. Az 
ezen tartományon belül tovább szűrt sávok mindegyikének megfeleltettük a 
képernyőablak egy-egy szektorát, és az akusztikus folyam vizuális transzkó-
dolását ezen szektorok megfelelő pozícióiban jelenítettük meg úgy, hogy 
ezen szektorok mérete és színe feleljen meg az eredeti akusztikus informáci-
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ónak. A beszédfolyam (izolált hang bemondása esetén egyetlen hang) folya-
matosan, 40 ms-os mérési tartományban mért frekvencia- és intenzitásértéke-
in alapuló audiovizuális transzkódolása az egyénenként és egyének között is 
folyamatosan változó akusztikumot tükrözi (vö. Hunyadi et al. 2014). 

Kezdetben kétféle videogramot alkalmaztunk. Az egyik ún. mátrixos el-
rendezésben ábrázolta a bemondást oly módon, hogy egy 500 × 400 pixel 
méretű mátrix teljes felülete az adott hang 40 ms-os ablakokban mért akusz-
tikai jellemzőit követte és jelenítette meg. A másik ábrázolás ugyanezeket az 
értékeket oszlopos elrendezésben jelenítette meg 600 × 600 pixeles méretben 
úgy, hogy az egyes 40 ms-onként megjelenített oszlopok egy 400 ms-os idő-
tartamú felületen jobbról balra végigvonultak. A megjelenítésbeli különbség-
ből adódott, hogy míg a mátrixos elrendezésben a videogram egésze 40 ms-
onként folyamatosan változott (azaz „villódzott”), az oszlopos elrendezésben 
egy 40 ms-ra megállapított jellemző reprezentációja a jobbról balra való 
mozgásnak köszönhetően folyamatosan követhető volt a 400 ms-os ablak vé-
géig. E kétféle elrendezést mutatja az 1. ábra, bal oldalon a mátrix, jobb olda-
lon az oszlop, mindkettő az á hang egy-egy momentumát reprezentálva. 

 
1. ábra 

Az á hang videogramja: mátrix (balra) és oszlop (jobbra) 

Minden egyes bemondott hang, szótag és szó így keletkezett videogramját 
18 különböző bemondóval készítettük el (a kísérleti személyek és a bemon-
dók egyébként azonosak voltak). A tanulás során, aminek a tempóját min-
denki maga választja meg, egy webes felületen egyszerre hallják az adott 
hangmintát és látják az annak megfelelő videogramot, így tanulva meg egy-
egy videogram hangértékét. A gyakorló szakaszban (aminek az idejét ugyan-
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csak szabadon megválaszthatják, figyelembe véve az egyéni előrehaladás 
mértékét) hang nélkül csak a videogramot látják, majd egy billentyű meg-
nyomását követően begépelik a videogram hangi megfelelését. Lehetőség 
van a tanultak önellenőrzésszerű, tetszőleges számú online tesztelésére is, 
amikor a videogram véletlenszerű bemutatását követően a videogram hangi 
megfelelését gépelik be. A gép a válasz helyessége mellett méri a válaszidőt 
is. Az önellenőrzés után az alanyok százalékos értékelést kapnak a teljesít-
ményükről, így dönthetnek a további tanulás folytatásáról. Az egyes tanítási 
szakaszok után (melyekben a kísérleti személyek újabb és újabb mintatípuso-
kat sajátítanak el) egy előre meghatározott időben, zárt helyen és ellenőrzött 
körülmények között teszteljük a videogramok elsajátítását. A válaszok he-
lyességének ellenőrzése mellett minden tesztben mérjük a válaszidőt is. 

Nem a teljes magyar hangzókészletet vizsgáljuk, csupán egyes magán-
hangzókat, valamint olyan mássalhangzókat, amelyek a siketek beszédtanítá-
sában különösen nehezeknek bizonyulnak. A tanulás első, mintegy két hóna-
pig tartó szakaszában a következő hangok és hangkapcsolatok videogramjai 
szerepeltek (a kiválasztás fontos szempontja az volt, hogy e hangok időtarta-
mának köszönhetően hosszabb idő álljon rendelkezésre a videogramok fel-
dolgozására): á, i, u, v, f, zs, s, z, sz. A második, ugyancsak két hónapos sza-
kaszban azt vizsgáltuk, vajon mennyire tudják a kísérleti személyek elsajátí-
tani a már tanult hangokból összeállított CV hangkapcsolatokat, azaz a lista 
ezeket a mintákat tartalmazta: vá, vi, vu, fá, fi, fu, zsá, zsi, zsu, sá, si, su, zá, 
zi, zu, szá, szi, szu. A harmadik szakaszban (egy hónap) arra voltunk kíván-
csiak, vajon egy CV kapcsolatnál hosszabb hangzókapcsolatot is képesek-e a 
kísérleti személyek csupán hangok felismerése alapján elsajátítani. Itt, mint 
eddig is, figyelmünk a legalacsonyabb szintű nyelvi feldolgozásra irányult, 
azaz arra, hogy vajon megfigyelhető-e a vizuális jelsorozat hangszintű repre-
zentációkra való szegmentálása. A magasabb szintű, elsősorban szemantikai 
feldolgozást kizárandó a következő két szótagú álszavakat teszteltük: favü, 
vifö, szuso, zeszé, sézsi, zsosu, vöfe, süzsa, szövü, vüszö. Egy újabb szakasz-
ban tovább bővítettük a tanulandó hangok listáját az a, e, é, o, ö, ü magán-
hangzókkal és az ezeket, továbbá a már korábban tanult mássalhangzókat (v, 
f, zs, s, z, sz) tartalmazó CV hangkapcsolatokkal. Az álszavak tanítását követ-
te a jelentéssel bíró szavak tanítása (egy hónap), melyek kiválasztásában a 
szurdopedagógusok által pedagógiai célra összeállított százas szólistából vá-
logattunk: áru, ásó, buta, daru, fárad, gida, író, malom, mozi, rokon, rózsa, 
sziget, szoba, utas, váza, zene. A kísérletek sorában utolsónak a mondatfel-
dolgozás szerepelt, amikor különböző szórendeket választva (ige elöl, közé-
pen, hátul) a mondat ismert szavakat tartalmazott. A szavak az eredetileg ta-
nult, így morfoszintaktikailag nem illesztett formában szerepeltek, ezért fel-
tettük, hogy a kísérleti személyek a szóértelmezés mellett kifejezetten szin-
taktikai műveleteket is megkísérelnek mozgósítani. E tesztelést értelemszerű-
en erre irányuló tanulás nem előzte meg. 
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A mintatípus-sorozat leírásából látható, hogy a fokozatosság elvét követve 
először hangok reprezentációját és felismerését teszteltük azt vizsgálva, telje-
síthető-e az audiovizuális transzkódolással a beszédfeldolgozás alapfeltétele, 
az akusztikai jelek vizuális jelekké való átalakítása (1. hipotézis), majd az egy-
szerű CV hangkapcsolatok, továbbá az álszavak vizsgálatán keresztül az, va-
jon lehetséges-e a vizuális hangszegmentálás (2. hipotézis). Végül az értelmes 
szavak és a mondatértés vizsgálatával arra kívántunk választ kapni, vajon az 
audiovizuális transzkódoláson keresztül a vizuális percepció képes-e mobili-
zálni a magasabb szintű nyelvi feldolgozást (3. hipotézis). A transzkódolandó 
hangok, hangkapcsolatok és szavak kiválasztásánál nem tudtuk maradéktala-
nul érvényesíteni a szigorúan vett fonetikai és fonológiai elveket (a kiválasz-
tást sokszor szurdopedagógiai és/vagy beszédtechnológiai igények befolyásol-
ták), azonban úgy gondoljuk, hogy e kísérletek is utalhatnak azokra a kognitív 
folyamatokra, amelyek a videogramok tanulása során létrejött halláspercep-
ció/látáspercepció interfészen keresztül megvalósulnak, továbbá amelynek 
ismeretében a nyelvi feldolgozás egyes újabb dimenziói is feltárulhatnak. 

Eredmények 
A videogram mint beszédhangok reprezentációja 
A tanítás első szakasza egyedülálló beszédhangok vizuális ábrázolására 

vonatkozott. Arra voltunk kíváncsiak, lehetséges-e a beszéd akusztikai és fo-
netikai jegyeit úgy ábrázolni, hogy azok alapján egyes hangok (hangtípusok) 
egymástól megkülönböztethetően azonosíthatóak legyenek (l. 1. hipotézis). 
A lista a következő hangzókból állt (a rövidség-hosszúság megkülönbözteté-
se nem volt cél, a mássalhangzóknál azonban figyeltünk a zöngés-zöngétlen 
párokra): á, i, u, v, f, zs, s, z, sz. 

Ismétléses MANOVA módszerrel vizsgáltuk a hangzók esetében a 
videogram-mintatípusokra eső találatok közötti különbséget, amit szignifi-
kánsnak találtunk mintatípusokon belül (F = 0,859; DF = 8; N = 100; p < 
0,0001) és között (F = 15,294; DF = 1; N = 107; p < 0,0001) egyaránt. 
Pearson-féle χ2 függetlenségi teszttel vizsgáltuk a válaszok alakulását a minta 
típusa (mátrix vagy oszlop) függvényében. Az egyedülálló hangokat tartal-
mazó minták tekintetében a kétféle minta között nem találtunk statisztikailag 
kimutatható különbséget az á, i és u magánhangzókra, valamint a v mással-
hangzóra eső találatok alapján, ugyanakkor szignifikáns különbség (p < 0,05) 
volt az f, s, zs, sz és a z megítélésében. A mintánkénti helyes válaszokra vö. 2. 
ábra; válaszadók száma: 18, stimulusok száma: 54. 

A CV hangzókapcsolatokat tartalmazó minták lehetőséget adtak arra, hogy 
a mindkét hangzó egyidejű helyes felismerése mellett teszteljük a felismerést 
pozíciótól (minta eleje, minta vége) függően is. Az ismétléses MANOVA-
teszt szerint a videogram-mintatípusokra eső találatok közötti különbség min-
tatípusokon belül (F = 2,693; DF = 17; N = 91; p < 0,0001) és között (F = 
11,435; DF = 1; N = 107; p < 0,0001) is szignifikáns volt. 
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2. ábra 

Egyedülálló hangzókat ábrázoló videogramok hangértékének a felismerése 
(mátrix és oszlop) 

A mindkét elemében helyes találatok válaszadónkénti eloszlásában az u-t 
tartalmazó összes mintánál (fu, vu, su, zsu, szu, zu), továbbá a vi és a zsá ese-
tében figyeltünk meg szignifikáns különbséget a kétféle ábrázolás között. A 
mintakezdő pozícióban levő hangzók felismerésekor szignifikáns különbség 
volt a vi, vu, si, su, szi, szu, zi, zu mátrixos és oszlopos ábrázolása között. A 
mintavégi pozícióban mindössze a zu esetében különbözött a mátrixos és az 
oszlopos ábrázolás szignifikánsan. A fenti adatokból arra következtetünk, 
hogy különösen a CV kombinációban megjelenő u, kisebb mértékben az i 
magánhangzó ábrázolásában/felismerésében van jelentős eltérés a kétféle 
megjelenítés között, és úgy, hogy az ábrázolást a koartikuláció is befolyásol-
ja. Az, hogy ha hangkapcsolatonként különböző mértékben is, de az oszlopos 
ábrázolás a mátrixosnál szinte minden hangkapcsolat esetében rendre maga-
sabb felismerési arányt mutat, sugallja az oszlopos ábrázolás előnyét (vö. 3. 
ábra; válaszadók száma: 18, stimulusok száma: 54). 

A találatok pozíciófüggő eloszlását tekintve mátrix és oszlop között nincs 
szignifikáns különbség a fá, fu, fi, zsá, zsu, zsi és a szá, szu, szi hangsorok 
esetén, azaz a kétféle ábrázolás hasonló mértékben támogatja ezen hangsorok 
és átmenetek együttes felismerését. Ezzel szemben az ábrázolások szignifi-
kánsan különböznek a v kezdőhangot tartalmazó hangsorok (vá, vu, vi) felis-
merhetősége esetén. A v-vel kezdődő minták esetében az első hang (a v) fel-
ismerése kisebb a mátrixos, mint az oszlopos mintában, ami összefügghet a 
mátrixos megjelenítés specifikumával. Már az ábrázolt vizuális jelek csupán 
rövid idejű felvillanásai miatt is az alanyok ezen hangoknak a mintakezdő el-
ső megjelenését szükségképpen nehezebben azonosítják, szemben a második 
hang megjelenésével, ami már egy elindult észlelési folyamat része, ahol akár 
a koartikulációs szakasz is „időt hagy” a hangminta felismerésére. Ez utóbbi 
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hatás érvényesülhet az oszlopos minták észlelésénél, ahol a 400 ms-os ablak-
ban jobbról balra elvonuló jelek számára több idő marad a holisztikus (a kör-
nyezetet is figyelembe vevő) felismerésre. 

 
3. ábra 

CV hangzókapcsolatokat ábrázoló videogramok hangértékének a felismerése 
(mátrix és oszlop) 

Egy újabb egy hónapos tanulás során a következő magánhangzók tanításá-
ra került sor: a, e, é, o, ö, ü a már ismert mássalhangzókat tartalmazó újabb 
mintákban: fa, fe, fé, fo, fö, fü, va, ve, vé, vo, vö, vü, sa, se, sé, so, sö, sü, zsa, 
zse, zsé, zso, zsö, zsü, sza, sze, szé, szo, szö, szü, za, ze, zé, zo, zö, zü (vö. 4. és 
5. ábra; válaszadók száma: 18, stimulusok száma: 54). 

Az ismétléses MANOVA-teszt alapján a videogram-mintatípusokra eső ta-
lálatok közötti különbség az egyedülálló magánhangzók és a CV hangkapcso-
latok esetében is szignifikáns volt magánhangzókon belül (F = 1,291; DF = 5; 
N = 31; p < 0,0001) és magánhangzók között (F = 8,894; DF = 1; N = 35; p < 
0,0001), valamint CV hangkapcsolatokon belül (F = 5,507; DF = 35; N = 73; 
p < 0,0001) és CV hangkapcsolatok között (F = 7,189; DF = 1; N = 107; p < 
0,0001). Ami a mátrixos és az oszlopos ábrázolás megkülönböztetését illeti, ez 
Pearson-féle χ-teszt szerint az egyedülálló hangokat tekintve csak az a eseté-
ben volt szignifikáns. Ami a CV kapcsolatot illeti, bár szinte minden mintá-
ban abszolút értékekkel gyengébben szerepelt a mátrix (a mátrixos ábrázolás 
eredményezte a legtöbb olyan felismerést, ahol az alanyok egyik hangot sem 
tudták helyesen azonosítani), a mátrix és az oszlop összevetése összességé-
ben csak négy mintában volt szignifikáns: a fa és a fe esetében a mátrix, a su 
és a sü esetében az oszlop javára. A minta kezdő pozíciójában levő hang fel-
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ismerése a minták alig több mint egyharmadában különbözik szignifikánsan a 
mátrix és az oszlop mintatípusok szerint: a mátrix javára a fa, fe, fé kapcso-
latban, az oszlop javára a va, ve, vé, vo, sa, zsa, zse, zsé, zso, zsö, szö és zü 
mintában. A minta végső pozíciójában a mátrix és az oszlop megkülönbözte-
tése egyetlen összevetésben sem volt szignifikáns. 

 
4. ábra 

Egyedülálló hangzókat tartalmazó videogramok hangértékének a felismerése. 
2. sorozat (mátrix és oszlop) 

Hasonlóan az első tesztsorozat elemzéséhez, ezen újabb adatok alapján is 
feltehetjük, hogy a mátrix gyengébb teljesítményéhez nem elhanyagolható 
mértékben hozzájárul maga a minta prezentálásának a módja: az, hogy mire a 
vizuális feldolgozás interpretálhatná az észlelt mintát, a videogram a 40 ms-
os változó ablaka miatt az észlelés számára már nem elérhető. Ugyanakkor az 
ezt követő, második pozícióban már nem találunk szignifikáns különbséget a 
mátrix és az oszlop között egyetlen minta esetében sem. Ez utalhat arra, hogy 
a már korábban aktiválódott percepció folyamatában a kísérleti személy ér-
zékelheti (és akár feldolgozhatja) a második hang teljes mintázatát is. A ta-
pasztalt nagyobb mintavégi találati arány is közvetve utalhat erre a késlelte-
tett percepcióra, ami valóban független lehet a megjelenítés típusától. 

Annak érdekében, hogy megválaszoljuk, vajon egyszerű vizuális alakfelis-
merés eredménye-e a hangfelismerés, vagy eközben megvalósul-e fonetikai 
szegmentálás is, olyan hangkapcsolatok felismerését is teszteltünk – külön ta-
nítási szakasz nélkül –, amelyeket bár teljes mintaként nem tanultak, egyes 
összetevőiket külön-külön igen. Ezek olyan hangkapcsolatok voltak, amelyek 
szerkezete CVCV volt, és amelyek CV összetevőit korábban már külön tanul-
ták. A fonetikai szegmentálás ellenőrzését elősegítette, egyben a felismerést 
nehezítette, hogy ezek jelentés nélküli, továbbá a fonotaktikának is kevésbé 
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megfelelő álszavak voltak: favü, vifö, szuso, zeszé, sézsi, zsosu, vöfe, süzsa, 
szövü, vüszö (vö. 6. ábra; válaszadók száma: 18, stimulusok száma: 20). 

 
5. ábra 

CV hangzókapcsolatokat ábrázoló videogramok hangértékének a felismerése 
(mátrix és oszlop, második sorozat) 

Az ismétléses MANOVA-teszt alapján a videogram-mintatípusokra eső ta-
lálatok közötti különbség az álszavak esetében is szignifikáns volt mintatípu-
sokon belül (F = 0,982; DF = 9; N = 171; p < 0,0001) és között (F = 1,021; 
DF = 1; N = 179; p < 0,0001) egyaránt. Figyelemre méltó, hogy egyetlen ál-
szó esetében sem történt teljes felismerés. A részleges felismerések tekinteté-
ben a mátrix- és az oszlopmintázat eloszlása között csak a szövü álszó eseté-
ben volt szignifikáns különbség a válaszokban (Pearson-féle χ2: p = 0,043). 
Ami pedig a felismerendő hangok pozícióját illeti, az itt is a többitől eltérően 
viselkedő szövü álszó kivételével (amelyre összesen három helyes találat 
esett, egy az első, kettő a második hangra és a továbbiakra egy sem) az összes 
álszóra eső találatok szignifikánsan pozíciófüggőek voltak (p ≤ 0,003).  
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6. ábra 

Álszavakat ábrázoló videogramok hangértékének a felismerése (mátrix és 
oszlop) 

A minden hangra, valamint a harmadik és a negyedik hangra eső helyes ta-
lálatok hiánya, továbbá az a tény, hogy a legtöbb helyes találat a második 
hangra esett, megerősíti a korábbi érvelésünket: a vizuális percepció mintatí-
pustól függetlenül nem tudja feldolgozni a két hangnál hosszabb mintákat, 
továbbá a mintakezdő hang felismerése sokkal kevésbé valószínű, mint a má-
sodiké. Az a tény, hogy a korábban tanult CV hangkapcsolatok felismerése 
akár a minta kezdetén is problematikus volt, azt jelzi, hogy bár a kísérleti 
személyek korábban megtanulhatták az adott CV komponensek „jelentését”, 
azonban e tanult mintát nem tudták azonosítani mint a teljes álszó egy „ér-
telmes” összetevőjét. Ennek a feldolgozás sebességén túlmenően oka lehet a 
szegmentálás hiánya is. 

A videogram és a magasabb szintű, szemantikai nyelvi feldolgozás 
A kutatás természetes folytatásaként megkíséreltük értelmes szavak tanítá-

sát is, újabb mássalhangzókkal bővítve a hangkészletet. Az egy hónapig tartó 
tanítás arra a vizuális beszédfeldolgozás szempontjából igen fontos kérdésre 
irányult, vajon társul-e a vizuális alakfelismerés szemantikai interpretációval, 
és ez vajon hatékonyabbá teszi-e az alakfelismerést. Itt és a továbbiakban csak 
a sikeresebb felismerést biztosító oszlopos ábrázolást alkalmaztunk. Az ered-
ményeket a 7. ábra mutatja (válaszadók száma: 18, stimulusok száma: 54). 

Az ismétléses MANOVA-teszt alapján a videogram-mintatípusokra eső ta-
lálatok közötti különbség az értelmes szavak esetében szignifikáns volt min-
tatípusokon belül (F = 4,201; DF = 15; N = 14; p = 0,007) és között (F = 
4,229; DF = 1; N = 28; p < 0,0001) egyaránt. 

Mint az ábrából is kitűnik, az álszavak felismerésével összevetve (ame-
lyeknél egyetlen teljes szó felismerése sem volt sikeres), most több értelmes 
szó teljes felismerése is elég magas arányt ért el. Ez az eredmény pozitív mó-
don meg is válaszolja a kísérletben feltett kérdést: a vizuális minták, ha sze-
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mantikai tartalom köthető hozzájuk, sikeresebben felismerhetők, mint ha sze-
mantikailag értelmezhetetlenek (hasonlóan ahhoz, ahogyan egy jelentéssel bí-
ró szót könnyebb feldolgoznunk, mint amihez jelentést nem tudunk társítani; 
vö. Wheeler 1970; Lukács et al. 2014). 

 
7. ábra 

Értelmes szavak tanulása (oszlop) 

A videogram és a magasabb szintű, szintaktikai nyelvi feldolgozás 
Kísérleteink utolsó szakaszában (újabb egy hónapig) folytattuk további ér-

telmes szavak tanítását, a cél a szófelismerésen kívül a vizuális mondatfel-
dolgozás/-értés vizsgálata volt, újra csak oszlopos ábrázolásban. Bár a kísér-
let mondatfeldolgozásra/-értésre irányult, a kísérleti személyek a szavakat 
nem mondatokban, hanem izoláltan tanulták, így a tesztben stimulusként sze-
replő mondatokat korábban nem látták. A szavak (melyeket a szurdopeda-
gógusok által javasolt, pedagógiai szempontból kiemelt százas szólistájából 
válogattuk) a következők voltak: (alanyi szerepre szánva:) áru, ásó, buta, da-
ru, gida, író, malom, mozi, rokon, rózsa, sziget, szoba, utas, váza, zene, (ál-
lítmányi szerepre szánva:) akar, csinos, éhes, eladó, fárad,nyal, okos, pici, 
pihen, sós, utál, üzen. E szavakból igyekeztünk értelmes mondatokat össze-
fűzni, és a tanítási szakaszt követően e mondatokban a felismerésüket tesz-
telni. (Bevalljuk, az így kapott értelem helyenként nehézkesre vagy akár mu-
latságosra is sikeredett.) A mondatok a következők voltak (mondatonként há-
rom különböző szórenddel; a szavakat ragozás nélkül adtuk meg, ahogyan 
izoláltan tanulták): Éhes gida nyal rózsa, Pici ásó eladó, Buta író üzen utas, 
Éhes író fárad, Éhes utas fárad, Csinos rokon ír mozi, Sós áru utas utál, Fá-
rad utas pihen szoba, Okos gida akar pihen, Csinos rokon akar rózsa. 
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(Mindhárom mondatváltozatot figyelembe véve a megjelenített összes szó 
száma 103 volt.) 

Tapasztalataink meglehetősen vegyesek voltak. Egyrészt az alanyok körül-
belül fele képes volt egynél több szót is felismerni a 3–5 szóból álló monda-
tokban (egyharmaduk három szót is). A mondat szavakra való szegmentálása 
hasonló elvet követhetett, mint amit a hangzó beszédben lehet tapasztalni (vö. 
Lukács 2014): a tanult/gyakorolt vizuális szóminták belsejében tapasztalt 
mintaátmenetek gyakoriságához képest a nem tanult szóátmenetek gyakori-
sága jelentősen kisebb lehetett, így azokat nem tekintették valamely adott 
szóhoz tartozónak. Másrészt vártuk, hogy a csak egy morfológiai alakban ta-
nult szóalakok sorozatát mondatként értelmezve a mondatot morfoszintakti-
kailag helyesen (tehát továbbragozva) fogják visszaadni. Az eredmények sze-
rint ilyen ragozott mondatvisszaadás a 15 alany közül csak három esetében 
történt (leszámítva azokat az eseteket, amikor a mondat helyes visszaadásá-
hoz a szavakat továbbragozni nem kellett).  

A mondatértéses tesztben szereplő 15 kísérleti személyből legtöbben, 11-
en hibátlanul az Eladó pici ásó mondatot találták el. Ezt követte 6-6 találattal 
a Fárad éhes utas és a Pici ásó eladó. Hárman értelmezték e szósort: Éhes 
nyal rózsa az Éhes gida nyal rózsa „mondatból”, és ugyancsak hárman az 
Éhes utas fárad(t) mondat mindhárom szavát. A fárad szót bizonyos szöveg-
környezetben fáradt alakban adták vissza, mintegy követve a mondatként 
észlelt szósorozat értelmét is. A fáradt szóalak morfoszintaktikai illesztése 
egyébként külön figyelemre méltó. Úgy tűnik, hogy a mintaként tanult fárad 
alakot nem egy egyszerű (jelen idő, egyes szám, harmadik személyű) szó-
alaknak tekintették, hanem egy lexéma prototipikus megnevezésének, ami a 
vizsgálatunk tárgyát képező vizuális motoros reprezentációban nyelvi feldol-
gozáson ment át egy, a mentális lexikontól független mentális nyelvtanra tá-
maszkodva (ugyancsak e kettő megkülönböztetését tételezi fel hangzó nyelv 
alapján Pinker 1991; Clahsen 1999). 

A feldolgozás sebessége 
Végül, miután számos egyéb szempontot megvizsgáltunk, nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a feldolgozás sebességét. Mivel a válaszidő utal a feldolgo-
zás sebességére, ennek alapján közvetve utalást nyerhetünk arra, mennyire 
bizonyultak egyes mintatípusok nehezebbeknek vagy könnyebbeknek az áb-
rázolás módjának (mátrix vagy oszlop) függvényében (vö. 8. ábra). 

Az ismétléses ANOVA szerint a mátrixos és az oszlopos ábrázoláshoz fű-
ződő válaszidők szignifikánsan különböztek mind alanyonként (F = 9,163; 
DF = 8; N = 9; p = 0,001), mind alanyok között (F = 18,216; DF = 1; N = 16; 
p < 0,0001). 

Ami az ábrázolás módját illeti, az egyes mintatípusokon (pl. egyedülálló 
magánhangzó, álszó, értelmes szó stb.) belül a mátrix és az oszlop között a 
válaszidő alapján nem találtunk szignifikáns különbséget. Ugyancsak figye-
lemre méltó, hogy az egyetlen magánhangzót, valamint a CV kapcsolatot tar-
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talmazó minták reakcióideje sem különült el egymástól. Ez sugallhatja azt, 
hogy az interpretáció hangi szegmentálás nélkül történt. Az, hogy a fenti 
mintákban a helyes és helytelen válaszok a reakcióidő alapján nem különül-
tek el, újra csak azt a véleményünket erősítheti, hogy a felismeréssel nem járt 
együtt valamiféle nyelvi (itt: szemantikai) feldolgozás. 

 
8. ábra 

Az átlagos válaszidők mintatípusonként 

A nyelvfeldolgozás szempontjából lényeges kérdés, vajon megjelenik-e 
szemantikai feldolgozás az értelmes szavak videogramjainak az értelmezése 
során. Az álszavak és értelmes szavak összevetésétől azt várjuk ugyanis, 
hogy más kognitív mechanizmus játszódik le akkor, amikor értelmes szava-
kat ábrázoló mintát kell felismernünk (a vizuális minta felismeréséhez ekkor 
mozgósítani tudjuk az adott alakzathoz kötött szemantikát), mint akkor, ami-
kor csupán a vizuális jelekre mint geometriai konfigurációra (alakzatra) tá-
maszkodhatunk. Azt is sejthetjük, hogy a többféle modalitás szinkrón alkal-
mazásával a percepció értelmezése nemcsak sikeresebb, de egyben gyorsabb 
is lesz. A sikeresebb értelmezés jól szemléltethető a fentebbi 5. és a 6. ábra 
összevetésében (az álszavak esetében teljes „szó” értelmezése nem is valósult 
meg), a 7. ábra pedig jól példázza az értelmes szavak felismeréséhez kapcso-
lódó jelentősen rövidebb válaszidőt. Az ismétléses MANOVA alapján szigni-
fikáns különbséget találtunk az álszavak, értelmes szavak és ismeretlen mon-
datból felismert szavak válaszideje alapján mind a válaszadókon belül (F = 
2,543; DF = 4; N = 13; p = 0,0015), mind azok között (F = 13,334; DF = 1; N 
= 16; p < 0,0001), miközben a Spearman-féle χ2-teszt nem talált szignifikáns 
különbséget mátrix és oszlop között egyik szótípusban sem. Ennek alapján 
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feltesszük, hogy a válaszidőkben megmutatkozó szignifikáns különbség a 
nyelvi feldolgozásnak és az abban rejlő különbségeknek (szemantikai értel-
mezhetőség és ilyen értelmezés hiánya) tudható be. 

Abból, hogy a CV hangkapcsolat felismerése relatíve kisebb különbségű 
válaszidő-növekedéssel jár a magánhangzók felismeréséhez képest, mint 
amennyivel azoknál több hangból áll, továbbá, hogy az értelmes szavak fel-
ismeréséhez kapcsolódó válaszidő relatíve kevésbé növekszik a fele annyi 
jelből álló CV hangkapcsolatok válaszidejéhez képest, azt sugallja, hogy a 
videogramok értelmezésének a percepciós alapja nem lehet a hangokra törté-
nő szegmentálás. Kézenfekvőnek tűnik azt gondolni, hogy a videogramok 
feldolgozása során a szegmentálásban testet öltő alsóbb szintű nyelvi feldol-
gozás helyett egy holisztikus, Gestalt-jellegű vizuális alakértelmezéssel lehet 
dolgunk. A leghosszabb jelsorozatból a többszavas mondatok állnak, miköz-
ben a válaszidő éppen ebben a mintatípusban a relatíve legrövidebb (abszolút 
értelemben még rövidebb is a 3-5-ször kevesebb jelet tartalmazó önálló ér-
telmes szavak válaszidejénél). Ez a mintatípus mutatja leginkább a jelentősé-
gét a percepció multimodális értelmezésének: a vizuális mintaillesztéshez tár-
sul a nyelvi feldolgozás két fontos szintje, a szemantikai és a szintaktikai. 
Úgy tűnik, hogy a nyelvi feldolgozás valóban gyorsabb, mint a vizuális alak-
felismerés, ráadásul az egy időben két szinten is zajló nyelvi feldolgozás ma-
gát a nyelvi feldolgozást is gyorsítja (mint láttuk, a „csak” egyféle – szeman-
tikai – nyelvi feldolgozásnak helyt adó, izolált szó szintű percepció és értel-
mezés abszolút értelemben még akár hosszabb időt is vesz igénybe, mint a 
„bonyolultabb”, szintaktikai feldolgozást is magába foglaló mondatértés). Ha 
a fentiek alapján helyes lehet az az általánosításunk, hogy minél több nyelvi 
modalitást vesz igénybe a percepció és az értelmezés, annál gyorsabban lesz-
nek azok eredményesek, akkor megfogalmazhatjuk azt a feltevést, hogy a 
nyelvi feldolgozás a különböző szinteken egy időben, párhuzamosan megy 
végbe (ellentétben Friederici szintaxisközpontú és elkülönült, egymásra épülő 
fázisokat feltételező modelljével, vö. Friederici 1999, 2002). A kísérleteink 
tárgyát képező, a nyelvvel kisebb-nagyobb mértékben kapcsolatba hozható 
vizuális minták tanulásával és felismerésével kapcsolatos megfigyeléseink 
legalábbis ezt sugallják; a nyelvi feldolgozás ilyen értelmezése egyébként il-
leszkedik Hagoort (2005) információkat egyesítő unifikációs modelljéhez és 
van der Helmnek (2014) a perceptuális szervezés transzpárhuzamos voltára 
vonatkozó javaslatához. Mindezek mellett figyelembe kell venni azt, hogy 
adatainkban igen hosszú, 2500-8000 ms-os átlagos válaszidőkről van szó. E 
tény lényegesen befolyásolni fogja érvelésünket, amikor azt a kérdést vizs-
gáljuk, mennyiben alkalmazható az audiovizális transzkódolás mint a valós 
idejű beszéd vizuális reprezentációjának módszere. 

Összefoglalás 
Az eredményeket összefoglalva, és azokat a kiinduló hipotézisekre kivetít-

ve a következőket állapíthatjuk meg. A kísérlet elméleti középpontjában há-
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rom hipotézis ellenőrzése állt, és ennek céljából percepciós kísérleteket vé-
geztünk. 

Az 1. hipotézisben azt tettük fel, hogy az audiovizuális transzkódolás al-
kalmas arra, hogy a videogramokon keresztül a beszéd fonetikai jegyeit szük-
séges és elégséges módon ábrázolja. E hipotézis csak részben teljesült: egyes 
hangok, különösen az a és az i magánhangzók, továbbá egyes mássalhang-
zók, így az sz és a f izoláltan jól felismerhetők voltak. A zöngéssé-
get/zöngétlenséget mint fonetikai jegyet ugyancsak megfelelően felismerték. 
Ezzel szemben a CV hangzókapcsolatban gyakran nem ismertek fel egyes 
kezdő mássalhangzókat, mint pl. a v-t. A álszavak vizsgálatából az is kide-
rült, hogy egy és ugyanazon hang első szótagbeli előfordulását sikeresebben 
felismerték, mint amikor az a második szótagban fordult elő. Ez a megfigye-
lés elvezet bennünket a 2. hipotézis vizsgálatához. 

A 2. hipotézis a vizuális reprezentáció és az alsóbb szintű nyelvi feldolgo-
zás kapcsolatáról szólt és feltette, hogy a beszéd videogramokon keresztüli 
reprezentációja lehetővé teszi, hogy e reprezentációban beszédhangokat 
szegmentáljunk. Mint láttuk, egyes hangokat izoláltan sem sikerült kellően 
felismerni; ennek okát lehetett akár az ábrázolás alapjául szolgáló eljárásban 
is keresni. A CVCV szerkezetű álszavakat a maguk teljességében nem sike-
rült felismerni a korábban tanult, ugyanezen CV kapcsolatokat tartalmazó 
videogram-mintázatokból, azaz nem szegmentálták e sort két már tanult CV 
kapcsolatra. Ennek oka lehet a feldolgozás időigényes volta is. Azonban az, 
hogy a bemutatott álszavak szótagszámát (minden minta két szótagból állt) 
szinte kivétel nélkül jól érzékelték még akkor is, ha az adott szótagok ma-
gánhangzóit csak több-kevesebb sikerrel találták el, azt mutatja, hogy a hang-
zó beszéd szempontjából lényeges szótagfelismerés (a videogram szótagra 
történő szegmentálása) megtörténik. Mivel ugyancsak a legtöbb esetben a 
magánhangzó előtt észleltek egy mássalhangzót is, arra kell következtetnünk, 
hogy a kísérleti személyeknek sikerült egy CV szerkezetű hangsor video-
gramját egy mássalhangzóra és egy magánhangzóra, és ebben a sorrendben 
szegmentálni. Így a hipotézissel kapcsolatban azt összegezhetjük, hogy úgy 
tűnik, bár igen korlátozottan, de megvalósul a videogramok alsóbb szintű, 
fonetikai szegmentálása magánhangzókra és mássalhangzókra. Ugyanakkor a 
kérdés nyitva marad, mivel magyarázzuk a specifikus, hangszintű felismerés 
jóval kisebb arányát. Ennek okát kereshetjük akár az audiovizuális leképezés 
nem elégséges voltában, akár a feldolgozás sebességi korlátaiban, akár egyi-
dejűleg mindkét tényezőben.  

A 3. hipotézis szerint az audiovizuális transzkódolás lehetővé teszi a vizuá-
lis alapú magasabb szintű nyelvi feldolgozást, beleértve a fonémareprezentá-
ciót, a szóazonosítást és a mondatértést. Ezen hipotézis valójában a vizuális 
jelnek nyelvhez köthető, de a jelentést megelőző absztrakt grammatikai, to-
vábbá szemantikai értelmezéséről szól. Bár az egyes szavak felismerése ala-
nyonként jelentősen különbözött, megtapasztalhattuk a szintaktikai feldolgo-
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zás jelenlétét: az egymást követő szavak „összeolvasását” egyetlen értelmes 
mondatba. Abból, hogy a Fárad éhes utas mondat különböző változataihoz 
hasonló mértékben értelmeztek olyat, amiben a konkrét mintaként tanult fá-
rad helyett a fáradt alak szerepel (fáradt éhes utas, fáradt és éhes utas, fáradt 
az éhes író, fáradt éhes az író), túl azon, hogy működni látszik mind a 
szószemantika, mind a morfoszintaxis és a szintaxis, felvetjük, hogy valami-
féle fonológiai értelmezés is megvalósulhatott, azaz a hangzó beszédben 
megkülönböztetett fárad és fáradt formáknak egyaránt megfeleltették a 
prototipikusan fáradnak tanult szóalakot, mintegy fonematikusan értelmezve 
azt. A fonetikai elemzés is tetten érhető: egyes esetekben az alanyok fonetikai 
asszociációs stratégiát (vö. Gósy 1999, 2000) alkalmaztak a videogramok 
szóértelmezésében: háromszor az utas helyett úrt „olvastak” (Fárad éhes 
utas > Fárad éhes úr), egyszer pedig az író helyett ugyancsak úr jelenik meg 
(Éhes úr fárad). 

Következtetések 
A halló kísérleti személyekkel végzett tesztek eredményei azt mutatják, 

hogy a beszéd akusztikus jelfolyamának vizuális transzkódolásával létreho-
zott ábrázolásokat a vizuális percepció segítségével komoly megszorítások 
mentén képesek vagyunk hangokként és hangok sorozataként értelmezni. 
További kísérletekre lenne azonban szükség, hogy megtudhassuk, kialakítha-
tó-e a hang és a fonéma megkülönböztetése a hallássérülteknél (így pl. értel-
mezi-e a mentális reprezentáció a fáradt, továbbá a fáradj videogramját úgy, 
mint ami a fárad fonematikus prototípus egy-egy változata). Kitűnt, hogy – 
jelentős egyéni különbségek mellett – a videogramok percepciója lehetővé 
teszi a szemantikai, továbbá a morfoszintaktikai és szintaktikai nyelvi feldol-
gozást, és – összhangban az olvasáskutatás sokoldalúan igazolt eredményei-
vel – úgy találtuk, hogy a minták többszintű nyelvi értelmezése előnyös azok 
sikeres felismerése szempontjából. Mindezek alapján megfogalmaztuk a kü-
lönböző szintű nyelvi feldolgozások párhuzamosságának a feltevését. 

Azt, hogy a transzkódolás alkalmas lehet a folyó beszéd valós időben tör-
ténő vizuális reprezentálására és értelmezésére is, a percepciós kísérletek nem 
támasztották alá. Ennek okai között neveztük meg a hallás- és a látáspercep-
ció közötti lényeges különbségeket: a két modalitás modalitásspecifikus ob-
jektumai csoportosításának eltérő modelljei, egymásnak ellentmondó viszo-
nyuk a redundanciához, végül eltérő feldolgozási sebességük. Ismét hangsú-
lyoznunk kell ugyanakkor, hogy e megállapításokat halló személyekkel 
végzett kísérletek alapján vontuk le. Mivel a felnőttekhez hasonló percepciós 
kísérleteket hallássérült gyerekeknél nem végeztünk, nem vehettük figyelem-
be az életkori sajátságokat. Nem teszteltük a vizuális figyelem mentén meg-
figyelhető, az olvasást befolyásoló jellemzőket (vö. Facoetti et al. 2010), 
amelyek feltehetően a videogramok feldolgozását is befolyásolják. Sem azt, 
hogy az olvasás egyre jobb elsajátításával a vizuális feldolgozás bizonyos tí-
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pusai sérülnek (vö. Pegado et al. 2014), így elképzelhető, hogy a video-
gramok egy korábbi elsajátítása esetén a nyelvi feldolgozás is sikeresebb le-
het. Ugyancsak nem vettük figyelembe a hallássérülteknek, különösen a szü-
letetten siketeknek a hallókétól feltételezhetően eltérő agyi struktúráját, ami 
akár a vizuális hangfeldolgozás képességét is kibontakoztathatja. Végül vár-
juk azon képalkotó vizsgálatok eredményeit, amelyek megmutathatják, volt-e 
hatása a videogramok tanításának az agyi plaszticitásra, a modalitásközi meg-
feleltetésen és integráción alapuló percepcióban részt vevő egyes agyi terüle-
tek átstrukturálásában. Ha ilyen hatás kimutatható lenne (de csak ekkor!), az 
további koncentrált tanítással, az olvasási fluencia kialakításával rövidebbé, 
praktikusan elfogadhatóbbá tehetné a jelen adatok alapján irreálisan hosszú 
feldolgozási sebességet is. 
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