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I. BEVEZETÉS 
 

 

Az idegen nyelvek tanulása a múlt század döntő részében is nagy jelentőségű volt és 

ez a helyzet napjainkban sem változott. A hazai oktatásügy Magyarország Európai Uniós 

tagságát követően egyre sürgetőbb feladatként fogalmazza meg a magas szintű, 

versenyképes, használható idegennyelv-tudás igényét, nem ritkán akár három idegen nyelv 

elsajátítását tűzve ki célul (vö. Fehér könyv az oktatásról és képzésről 1996). Kérdés 

azonban, hogy milyen anyanyelvi készségek birtokában várjuk el a tanulók többségétől, 

hogy – a munkavállaláshoz szükséges – egy vagy több idegen nyelven megfelelő 

(középfokú) nyelvismerettel rendelkezzenek.  

Az idegen nyelvek tanulásával és tanításával kapcsolatban Szépe (2001) a XXI. 

század küszöbén alapvető problémaként érzékelte, hogy a magyarországi közoktatási 

rendszerben az iskolai idegennyelv-oktatás alaptételeinek gyakorlati megvalósulása nem 

egységes módon, vagy nem olyan formában és keretek között valósul meg, mint ahogy 

kellene. A nyelvtanulás hatékonyságát, illetőleg a nyelvtudás ismeret- és készségszintű 

fejlettségét bizonyos fokig meghatározhatják a nyelvoktatás-politikai döntések, azonban a 

gyermekek egyes anyanyelvi működésmechanizmusainak adott szintje – amely sokféle 

tényező együttes közjátékának eredményeképp alakul ki – éppúgy befolyással van rá. 

Mindebben alapvető szerepet játszik a beszédképzés (beszédprodukció), illetőleg a beszélt 

nyelv egységeinek megfelelő észlelési, és az elhangzott közlések pontos megértési 

képessége. Még a tipikus fejlődést mutató gyermekek esetében sem ritka jelenség az, hogy 

a teljesítménybeli elmaradásaikból eredő iskolai kudarcaik oka az anyanyelvi 

beszédfeldolgozási mechanizmus érintettségére vezethető vissza. Megfelelő 

diagnosztizálás és terápia hiányában ennek ugyanis egyenes következményei lehetnek az 

egyes részképességek, ismeretek, készségek működésére, amelyek (többek között) az írott 

nyelv tanulásakor, az idegen nyelvi szótanuláskor nehezítettséget jelenthetnek. Ezt a tényt 

támasztják alá az anyanyelvi írott nyelvi készségek kapcsán az elmúlt évtized nemzetközi 

felmérései (PISA és PIRLS vizsgálatok) és a hazai monitorvizsgálatok eredményei is, 

amelyek nem mutattak kedvező képet a vizsgálati korosztályokat illetően. Ennek 

ismeretében, G. Gödény (2008:1) úgy véli, hogy „mítosznak bizonyul(t) a magyar oktatási 

rendszer hatékonysága az olvasási képesség fejlesztése tekintetében is”, mivel pozitív 

elmozdulás csupán az alsó tagozatos gyermekek olvasásértésével kapcsolatban 

tapasztalható (vö. 2006-os PISA felmérés). A tizenöt éves korosztály teljesítménye ezzel 
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ellentétben továbbra is az átlag alatt maradt, melynek alapvető oka abban áll, hogy az 

olvasási készség és a vele szoros összefüggésben álló gondolkodási képesség fejlődése 

láthatóan megtorpan az alsó és felső tagozat határán (5.-6. évfolyamon). Ehhez 

hozzájárulhat még a magyarországi tanítási gyakorlat azon hiányossága is, amely az 

olvasási készség fejlesztését illetően Bárdos szerint „elhanyagolja, lebecsüli az extenzív 

olvasásból meríthető előnyöket, gyorsolvasásról pedig alig hallott” (2002:199). Az értő 

olvasás (olvasottság) és az olvasni tudás közti szakadék áthidalása aktuális, megoldásra 

váró helyzet.  

A gyermekek beszédfeldolgozási rendszerének érintettségére visszavezethető 

problémái, mint például a hallás után feldolgozott, illetőleg az olvasott szöveg 

megértésének nem megfelelő szintje hatással vannak az egész tanulási folyamatra, hiszen a 

nyelvi tartalmak sikeres közvetítése, a nyelvi készségek fejlesztése és fejleszthetősége 

nagymértékben ezen működésmechanizmusok függvénye. Éppen ezért ezek hathatós 

megalapozása nemcsak az anyanyelv, hanem valamennyi iskolai tantárgy esetében 

alapvető jelentőségű. 

 

Témaválasztásomban – a fent említett tények ismeretében – az motivált, hogy az 

anyanyelvi és az idegen nyelvi beszédfeldolgozási folyamatok működésének részletes 

vizsgálata és – az esetlegesen tetten érhető – nem megfelelő szintű működések okainak 

feltárása során összefüggést keressek a percepciós folyamatok, az olvasási készség, 

valamint a szövegértési teljesítmény között.  

Kutatásom célja a 10 és 12 éves általános iskolás tanulók angol nyelvi 

beszédpercepciós folyamataiban előforduló problémák feltárása az anyanyelvi 

beszédfeldolgozás mechanizmusának tükrében, valamint annak vizsgálata, hogy ezek a 

folyamatok milyen összefüggésben állnak és milyen hatással vannak a tanulók anyanyelvi 

és idegen nyelvi olvasási készségére és olvasott szövegértésére. Célom továbbá annak 

vizsgálata, hogy vajon tapasztalható-e különbség, és ha igen, milyen mértékben, az 

intézményes keretek között zajló idegennyelv-oktatásban résztvevő korai (első osztály) és 

későbbi (harmadik osztály) életkorban kezdő – angol nyelvet tanuló – gyermekek idegen 

nyelvi percepciós bázisának működése között.  

A fenti kérdések megválaszolásához dolgozatom elméleti része három fő témakört 

tekint át. Elsőként a beszédfeldolgozási rendszer működését és az azokhoz szükséges 

nyelvi és nem nyelvi folyamatokat (II. fejezet), majd a kisgyermekkori idegennyelv-tanulás 

témához tartozó lényegesebb pszicholingvisztikai és nyelvpedagógiai kérdéseket (III. 
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fejezet) járja körül. Végül az írott nyelv (olvasás) tanításával-tanulásával kapcsolatos 

folyamatokat és metodológiai aspektusokat tárgyalja (IV. fejezet).  

Az értekezés gyakorlati része az angolt mint idegen nyelvet tanuló általános 

iskolások körében végzett kutatás eredményeit ismerteti. A vizsgálat során egyéb 

kiegészítő felmérések is történtek (az idegennyelv-tanulással kapcsolatos tanulói attitűd- és 

motivációs vizsgálat, egy szülői kérdőív, amely a vizsgálati személyek anamnézisét, 

tanulási szokásait, idegennyelv-választását, motivációját és nyelvtanulással kapcsolatos 

elvárásait kívánta feltárni, illetőleg a Meixner-féle komplex feladatsorból álló írásvizsgálat 

(vö. Illyés 1992), amelyek – elsősorban a terjedelmi korlátok szabta lehetőségek 

következtében – nem képezik jelen dolgozat tárgyát. Ezek részletes feldolgozása egy 

későbbi időpontban történik.  

A kutatás során kapott adatok részletes kvantitatív és kvalitatív analízisét, valamint 

az eredmények összegzését és az ezek alapján megfogalmazott következtetéseket követően 

(VI-VIII. fejezet), a dolgozat záró fejezetében az elméleti ismeretek gyakorlatban történő 

alkalmazását illusztrálom, az általam összeállított – az angol nyelvi beszédfeldolgozási 

mechanizmus alsóbb és felsőbb szintjeit, illetőleg az olvasásképességet – fejlesztő 

gyakorlatok bemutatásával. 
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II. A BESZÉDFELDOLGOZÁS MECHANIZMUSÁNAK HÁTTERE 
 

II.1 A beszéd összetett jelensége  

 

A beszédészlelési és a beszédmegértési folyamatok alapja a beszélt nyelv. A 

felszínen egyszerűnek, észrevétlennek és természetesnek látszó beszédtevékenység aktív 

folyamat (Scovel 1998), amely egy összetetten működő, bonyolult folyamatrendszer 

jelensége. Nyelvészeti megközelítésben a beszéd hármas egységben szemlélendő: a 

képzés, az akusztikum és az észlelés/megértés összefüggésében (vö. Gósy 1992). Más 

szóval „a beszéd létrehozása fiziológiai működéssorozat (zöngeképzés, hangképzés) 

eredménye; közvetítése a hallgatóhoz akusztikai jelsorozat, rezgéssorozat révén valósul 

meg; feldolgozása pedig ismét fiziológiai működésekben testesül meg: az első szakaszban 

a hallás révén, majd azt követően az észlelési, percepciós folyamatokban” (Gósy 

2004a:11). A beszéd akusztikai hullámformája sok többletinformációt tartalmaz, melynek 

jelentősége a beszédmegértés során fokozott szerepet játszik.  

Nyelvpedagógiai megközelítésben a beszéd, mint produktív, auditív, szimplex 

készség (vö. Bárdos 2000) nem azonos a „beszélt írással”, azaz nem tekinthetjük 

egyenértékűnek az írott szöveg hangos felolvasásával (White 1978). Ennek oka a beszéd 

interakciós jellegéből adódik, vagyis kommunikációelméleti megközelítésben a beszéd a 

kommunikáción belül egy olyan döntéshozatali készség, amely meghatározza, hogy mit, 

mikor, és hogyan mondjunk, miközben másokkal kapcsolatot tartunk fenn (Bygate 1987). 

A beszédprodukció és a beszédfeldolgozás váltakozása révén tehát egymással 

összefüggésben, illetve relatív önállóságban biztosítják a beszélést és a beszédmegértést. 

Ennek értelmében a beszéd egyfajta körfolyamatként értelmezhető, amely során 

szerepváltásokat eszközlünk, vagy ritkábban egy emberen belüli történésként fogható fel, 

ha például a beszélésre és a beszéd hallgatására, illetve annak feldolgozására gondolunk 

(vö. Gósy 2004a).  

 

II.2 A beszédfeldolgozás fogalma, komplex mechanizmusa 

 

A percepciós folyamatok részletes bemutatása előtt szükséges néhány alapvető 

fogalmat egyértelműsíteni. Dolgozatomban a beszédpercepció szóhasználattal a teljes 

dekódolási folyamatra utalok, amely a teljes beszédészlelési és a beszédmegértési 

folyamatot jelenti. Ha a vizsgálati feladat a hallott beszédhez kapcsolódik, akkor a 
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beszédfeldolgozási folyamat /rendszer /mechanizmus szókapcsolatokat az előző fogalom 

szinonimájaként használom. A beszédészlelés és a beszédfelismerés megnevezések között 

is különbséget kell tenni. A beszédészlelés kifejezést akkor használom, ha a vizsgálati 

személy feladata szószintű feldolgozás előtti (prelexikális) vagy feldolgozás alatti 

(szublexikális) (vö. Gósy 1995a; Csépe 2007). A beszédfelismerés szorosabban kötődik a 

beszédmegértés fogalmához, amely azokat a folyamatokat foglalja magában, amelyek az 

akusztikai jeleket a mentális lexikonhoz kapcsolódó reprezentációkká alakítják át.   

A percepciós folyamatok rendkívül összetett mechanizmusok, amelyek során 

elsősorban a beszéd akusztikai formájának dekódolásáról és megértéséről van szó. A 

beszéd észlelése „nem csupán az izolált szavak vagy frázisok összetett mintázatának hallás 

utáni felismerése, [hanem] a folyamatos beszédet alkotó szavak, és a szavak 

szegmentumainak viszonylag nagy sebességgel történő elemzése. […] A beszédpercepció, 

ellentétben az általános hallásértéssel, teljességgel és kiirthatatlanul (inter)szubjektív, 

[amelyet] a beszélő és a hallgató közös kódrendszere kapcsol össze”
1
 (Studdert-Kennedy 

2005:x). A beszéd feldolgozásakor mindemellett nagy jelentőséggel bírnak a beszélő 

szándékát, attitűdjét és érzéseit hordozó, a beszéd közvetlenül érzékelhető, 

szupraszegmentális jelenségei is, különösképp a prozódia, mint például a hangmagasság, a 

hangerő, az időtartam, a tempó és a ritmus (szavakon, állandósult szókapcsolatokon és 

mondatokon belüli) szisztematikus váltakozásai. A beszédpercepciós folyamatok során az 

előzetes tudás szerepe is nagy jelentőséggel bír, amikor „az egyébként értelmetlen – 

jelentés nélküli – elhangzó nyelvi inputra (a hangképző szervek által előidézett folyamatos 

’hangáradatra’) rávetítjük a jelentéssel rendelkező perceptuális tapasztalatainkat, 

ismereteinket” (Massaro 2001:14870). Az üzenet megértése kapcsán továbbá az is 

megállapítást nyert, hogy sokkal gyorsabban és pontosabban tudjuk azonosítani azt, amire 

fel vagyunk készülve (vö. Woodworth „készenléti elve” 1938).  

A beszéd megértése halláson alapuló aktív folyamatok összessége, azonban a hallási 

rendszer tökéletes működése még nem biztosítja a beszéd pontos azonosítását, megértését 

és értelmezését, vagyis a hallás nem azonos a beszédmegértéssel (Gósy 1999a). A 

beszédszerv és a hallórendszer megfelelő működése mellett a vizuális észlelésnek is 

komoly szerepe van a percepciós folyamatokban (vö. multimodális percepció elmélete in 

Massaro 1987; Fowler 2004; Rosenblum 2005; 2008; 2010), mert a beszélő 

artikulációjának látható mozgásai segíthetik a hallgatót a hallott üzenet feldolgozásában.  

                                                 
1
 Az angol nyelvi szakirodalomból vett – elsődleges forrásmunkákból származó – idézetek saját 

fordításomban szerepelnek. 
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A beszédfeldolgozás mechanizmusa alapvetően két nagy szakaszból áll: 

beszédészlelés és beszédmegértés. A beszédészlelés egy specifikus fonetikai szerveződés 

eredménye. Ebben az azonnali, automatikus és nagyrészt öntudatlan folyamatban (vö. 

Rosenblum 2010) a nyelvi kódok (jelek) rendszerének megfelelő hangjelenségeit 

(beszédhangokat, hangkapcsolatokat) észleljük, azonosítjuk (Lurija 1979 in Gósy 

1992:10). E működésmechanizmus során „a jelentés feldolgozását megelőző (prelexikális), 

illetve alacsonyabb szintű (szublexikális) fonológiai elemzés alapvető hátterét” a 

tulajdonság-, a szegmens- és szótagreprezentáció szintjei adják (Csépe 2007:22). A 

beszédfeldolgozás folyamatának alsóbb szintjei tehát az akusztikai, fonetikai és fonológiai 

információ dekódolásáért, vagyis a jelentés nélküli nyelvi egységek felismeréséért és 

azonosításáért felelősek.  

A beszédfeldolgozás másik szakasza a beszéd megértése, amely nem más, mint a 

jelentéses nyelvi egységek (kódrendszer) megértése és értelmezése (Lurija 1979 in Gósy 

1992:10), vagyis a szavak, mondatok, szöveg megértése az asszociációk szintjén (hasonló 

definíciókat lásd még Pisoni–Sawusch 1975; Clark–Clark 1977; Garman 1990; Pléh 1998). 

A beszédmegértés a dekódolási folyamat felsőbb szintjén zajlik, azonban e komplex 

folyamat során – megfelelő körülmények között – nem válik szét a beszéd értelmes és 

értelem nélküli egységekre, vagy szegmentális és szupraszegmentális részre (Gósy 

2005b:122). Az észlelés és az értés végső céljához – a jelentés megtalálásához és 

felfogásához – a folyamatos beszédben óriási változatosságokat mutató auditív-akusztikus 

stimulus (Crystal 1987; Garman 1990; Remez 1994) számtalan feldolgozási fázison megy 

keresztül, miközben egyre nagyobb információt hordozó egységekké alakul át (Massaro–

Cohen 1975). A beszédészlelés és beszédmegértés két szakasza tehát több fokozatból és 

egymással hierarchikus viszonyban levő szintből épül fel (részletesebben lásd II.5), 

amelyek szoros együttműködése szükséges az elhangzó üzenet megértéséhez.  

 

II.3 A beszédfeldolgozási mechanizmus mentális szerveződése és a percepciós bázis 

 

A komplex folyamatműködést igénylő beszédfeldolgozás sokféle jelenség együttes 

közjátékának eredménye. Ezek közül elsőként a beszédfeldolgozás agyi 

működésmechanizmusát, majd az adott közlés értelmezéséért, feldolgozásáért, 

megőrzéséért felelős emlékezeti folyamatok típusait és működésüket veszem számba. Ezt 
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követően az anyanyelvi percepciós bázis nyelvspecifikus működésmechanizmusát, s annak 

más nyelvek észleléséhez való rugalmas alkalmazkodási képességét tárgyalom. 

A beszédfeldolgozás agyi működésmechanizmusának pontos meghatározása még ma 

is a beszédpercepciós szakirodalom vitás területe, ugyanis nincs egyetértés arra 

vonatkozólag, hogy egy (beszédre) specializált idegrendszeri terület vagy egy általános 

célú auditoros rendszer segítségével történik a beszéd feldolgozása. Csépe (2007) úgy véli, 

hogy a motoros elmélet mai változata feltételezi, hogy a kezdetektől fogva a beszédre 

specializálódott feldolgozás történik. Példaként említi a Stevens klasszikus modelljén 

(1983) alapuló perceptuális elméletet, mely szerint a beszédfeldolgozás születéskor még 

ugyanazokon a feldolgozási forrásokon osztozik, mint bármely más hallási inger, s csak 

később válik szét a többi területtől, amikor a beszédjelek, a lexikális és a szemantikai 

reprezentáció megfeleltetése megtörténik. 

A beszédfeldolgozás az elsődleges hallásközpont (Heschl-tekervény) 

szomszédságában elhelyezkedő asszociációs kéreg működésén alapszik. A Wernicke-

régió, amely a bal féltekében elhelyezkedő felső vagy első temporális tekervény középső 

és hátsó harmada, a beszéd szenzoros (halló, elemző) központja (Hámori 1982). Annak 

ellenére, hogy a beszédfeldolgozás szervezésében a bal agyfélteke az uralkodó, a 

folyamatműködésekben mégis jelentős mértékben vesz részt a jobb agyfélteke is, amely 

szavak és egyszerű, rövid mondatok felismerésére is képes, de részletes (például fonetikai) 

elemzésre alkalmatlan. Természetes kommunikációban a két agyfélteke a 

beszédfolyamatok koordinálását bonyolult együttműködésben és igen összetett 

funkciómegoszlásban látja el (vö. kereszteződés szabálya, Obler–Gjerlow 1999).   

 

A beszédfeldolgozás során és a tanulás kapcsán is kitüntetett szerepet játszik az 

emlékezés mentális folyamata, amely lehetővé teszi az információk raktározását és 

visszaszerzését (Horváth 2001). A beszéd és az erre épülő készségek (például az 

olvasáskészség) szintje nagyban függ attól, hogy a gyermek emlékszik-e a hangsorra, az 

egy-két szóval vagy sorral előbb olvasottakra; hogy milyen gyors a hang-betű azonosítási 

készsége; hogyan működik a hosszú távú memóriája, őriz-e benne ismereteket, s szükség 

esetén gyorsan elő tudja-e hívni ezeket (Adamikné Jászó 2006). 

Az emlékezet szerkezetével foglalkozó elméleti szakemberek a memória működését 

eredetileg kéttáras (rövid és hosszú távú memória) leírással szemléltették, mára mindez 

azonban három tárrá bővült. A közvetlen memória (szenzoros memória tár) azt az 

információmennyiséget jelenti, amelyet az egyén aktív memorizálás nélkül 1-2 
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másodpercig meg tud őrizni tudatában (vö. Baddeley 2003). Az ún. többszöröstár-elmélet 

modell szerint (például Eysenck–Keane 1990) stimulus hatására a szenzoros memóriába 

bejövő nagy mennyiségű információ szinte azonnal elhalványul, azonban a figyelem egyes 

információkat kitüntet, amelyeket a rövid távú memóriába juttat. Ezért az üzenet 

feldolgozása nagyban függ a nyelvi minták, sémák egységének beazonosításától, valamint 

attól, hogy hogyan tudja a vevő a hallott nyelvi mintát a korábban tanult nyelvi mintáktól 

megkülönböztetni vagy azonosnak tulajdonítani (Hawkins 1984).  

A beszédfeldolgozási folyamatok megfelelő működését alapjában véve a hosszú és 

rövid távú emlékezeti folyamatok, illetőleg a mentális lexikon megfelelő szerveződése, 

aktivizálhatósága biztosítja. A hosszú távú emlékezés kapcsán, melynek tartama akár 

években is mérhető, deklaratív (explicit) és procedurális (implicit) tartalmakat 

különböztetünk meg, mely memóriarendszerek több ponton is találkozhatnak egymással. A 

deklaratív memória (megtartó emlékezés) a kész egységek, információk hosszú ideig 

állandó formában történő tárolásáért felelős, a procedurális memória (kivitelező 

emlékezés) pedig a tevékenységek szervezéséhez nélkülözhetetlen algoritmusokat és 

utasításokat tárolja (vö. Ullmann et al. 1997/1999). A nyelvi és a beszédfolyamatok 

végrehajtását a deklaratív és a procedurális memória pontos együttműködése teszi 

lehetővé.  

A rövid távú emlékezeti folyamatok dinamikus rendszere a munkaemlékezet, 

melynek három jellemzője:  

1) a számos kognitív folyamatban való időleges tárolás,  

2) a független információforrások interakcióba hozása,  

3) és a korlátozott kapacitás (Baddeley–Hitch 1974; Baddeley 1986).  

A munkamemória-modell két, eltérő modalitásban, párhuzamosan működő alrendszert ír 

le: a verbális információk megtartásáért felelős a fonológiai (artikulációs) hurkot, illetve a 

téri-vizuális információk megtartásáért felelős téri-vizuális vázlattömböt (Baddeley–Hitch 

1974; Baddeley 2003). A két modalitásspecifikus alrendszert a munkamemória harmadik 

komponense, a korlátozott kapacitással rendelkező modalitás-független központi 

végrehajtó köti össze, amely nagyon hasonlít a figyelemre (vö. 1. ÁBRA). A 

beszédpercepcióban és a beszédprodukcióban egyaránt nagy jelentőségű fonológiai hurok 

(Baddeley 1986; Gathercole–Baddeley 1993) már kisgyermekkorban meglévő kapacitás 

különbségei szoros összefüggést mutatnak az anyanyelv-elsajátítás ütemével (vö. 

Gathercole–Adams 1993; 1994). 
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1. ÁBRA | Baddeley (1986) részletes munkamemória modellje (in Racsmány 2003:468) 

 

A nyelvelsajátítás és a beszédfeldolgozási folyamatok kapcsán Gósy (1995a:50; 

1995b) kétféle munkamemória jelentőségét emeli ki. A rövid idejű verbális memória
2
 

megfelelő működése a beszédészleléshez, a helyes artikulációhoz és az írott nyelv 

megfelelő szintű elsajátításához szükséges. A rövid idejű vizuális memória pedig a képi 

emlékezeti működés alapja, és a vizuális észlelés integrálásán túl az írott nyelv 

betűkészletének elsajátításában, megtartásában és felidézésében játszik fontos szerepet.  

A munkamemória kapacitását tekintve átmeneti jellegű, a felejtés (a hosszú idejű 

emlékezethez hasonlóan) ebben a tárban is bekövetkezik (maximum 30 sec után) és a 

megjegyzendő egységek száma is korlátozott (általában 7±2) (vö. Miller 1956). Starr 

(1923) úgy találta, hogy 5 éves korban négy, 12 éves korban hat-hét, felnőtt korban akár 8 

egység megjegyzésére is képesek vagyunk. Gósy (1995b) azonban úgy véli, hogy mind a 

rövid idejű verbális, mind a vizuális memória vizsgálatakor már 5 éves kortól elvárható, 

hogy a gyermek képes legyen 12 akusztikusan elhangzó szósor, illetőleg 12 – adott 

időegység alatt vizuálisan megfigyelt – képsor közül 5 és 9 közötti egység felidézésére. A 

rövid idejű verbális memória ugyanis „nem változik az életkor előrehaladtával” (Gósy 

1995a:51). A felidézett egységek száma mellett továbbá kiemeli, hogy a felidézés 

                                                 
2
 Gósy a munkamemória fogalmára vonatkozóan a rövid idejű verbális és vizuális memória kifejezéseket 

használja, amelyeket dolgozatom (főképp) kutatási részében átveszek. 
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sorrendje is lényeges, mert ez további információval szolgálhat a memóriaműködés 

rendezettségéről.  

A rövid távú memória az emberi megismerés legfőbb alapelve; megfelelő működése 

és kapacitása a tanulási folyamat kulcsfontosságú tényezője, amely hatással van a 

szókincs-elsajátítás (vö. Ellis N. C. 1996; 1997) és az idegen nyelvek elsajátításának 

ütemére is. A munkamemória szerepe tehát sokrétű: egyrészt lehetővé teszi az új ismeretek 

feldolgozását, az új adatok rögzítését (a szemantikus ismeretek alapján), illetőleg a 

szabályképzést; másrészt – a részinformációk rövid ideig történő tárolása révén – itt 

történik az összetett feladatok megoldása is (Szirmai I. 2002). Ahogy a rövid távú memória 

hat a hosszú távú memória működésére, úgy a hosszú távú memória – a lexikai ismerettár, 

a fonológiai tudás (Gathercole–Baddeley 1993), a grammatikai ismerettár, és a szemantikai 

tudás (Ellis N.C. 1997) – is hatással van a rövid távú memóriára. Ezek kölcsönhatása a 

nyelvi automatizmus fejlődésének alapja.  

 

A beszédfeldolgozás kapcsán az emlékezeti folyamatok mellett a percepciós bázis 

jelentősége ugyancsak meghatározó. Ez a nyelvspecifikus működésmechanizmus a 

gyermekkori beszédfejlődés során alakul ki, amely lehetővé teszi az anyanyelv észlelését 

és megértését, vagyis a mások által ejtett beszédhangok, hangsorok, felismerését, a szavak, 

mondatok megértését (Gósy 2005b). Az anyanyelv beszédhangjainak észlelésére történő 

agyi specializáció legkézenfekvőbb elképzelése szerint „az ismerős szavak hosszú távú 

reprezentációja (mentális lexikon) akkor jön létre, ha a lehetséges szavak hangszerkezete 

nyílt és rejtett formában (azaz kimondva és belső beszédként) is ismétlődik” (Csépe 

2007:35). Az elhangzó beszédet tehát e sajátos működéssorozat segítségével dolgozzuk fel, 

amely úgy funkcionál, hogy mindeközben „a nyelvi sajátosságok meghatározók, és hatnak 

a fiziológiai rendszer működésére (vö. például Nemser 1971; Maruszewski 1975). Ennek 

megfelelően a folyamat általános, nyelvfüggetlen vázára erősen nyelvfüggő 

szabályrendszer kapcsolódik” (Gósy 2005b:123).  

Az élőbeszéd dekódolása kapcsán a beszédhangok egyéni feldolgozását „a 

fonémakategória szervezettsége és az egyéni és a nyelvi univerzális prototípus eltérése 

határozza meg” (Csépe 2006:116), vagyis az, hogy mit tárol agyunk a beszédhangok 

absztrakt kategóriáiról, a fonémákról. Az egyes hangzók nyelvenkénti prototípusai ugyanis 

eltérőek, egy adott nyelven pedig az egyének prototípusai és kategóriáik éles határok 

mentén történő szerveződése is eltérhet. Ahogy a különböző nyelvet beszélők – 

anyanyelvük hangzásának sajátos jelleget adva – különbözőképpen működtetik a 
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hangképző apparátust, úgy a beszédfeldolgozó szervek kihasználtságában is vannak 

eltérések (Gósy 1992; 2004a).  

Percepciós bázisunk tehát az anyanyelv-elsajátítás során épül ki, azonban ezzel 

párhuzamosan szűkül is (Gósy 1989; Kassai 1995). Az anyanyelvi percepciós bázis ugyan 

képes bizonyos mértékig rugalmassá válni, az észlelési rendszer az idegennyelv-tanulásra 

mégis jelentős hatással lehet (Singleton 1995; Kassai 1998b). Előfordulhat ugyanis, hogy 

az anyanyelvi hangzókészletben fel nem lelhető, a más nyelvekben meglévő, „idegen” 

hangzású beszédhangok észlelésekor „az anyanyelvi percepciós bázis egyfajta szűrőként 

viselkedik, ugyanis hiába képes az észlelőrendszer finom hangmegkülönböztetésekre, ha 

ezek a különbségek az anyanyelvben nincsenek meg” (Gósy 2005b:123). Az észlelési 

rendszer nem kellő flexibilitása következtében ilyenkor előadódhat, hogy a nyelvtanuló az 

ismeretlen hangot valamely anyanyelvi hanggal azonosítja. Abban az esetben, ha a 

percepciós bázis éber, és felismeri az eltérést, az artikulációs bázis korlátozottsága miatt 

produkciós hiba is történhet. A beszédpercepció és a beszédprodukció folyamatai Bárdos 

szerint (2000:51) oly módon mutatnak összefüggést, hogy a „rossz kiejtés, a lebegő 

bizonytalanság a hangzó formák iránt, bezárja a megértés kapuit”, azaz a tanuló általában 

úgy és annyira hallja meg az idegen nyelvi hangokat, hangsorokat, ahogy ő maga is 

kiejtené azokat. 

Fiziológiai rendszerünk rendkívüli alkalmazkodó képességének köszönhetően 

bármely nyelv elsajátítására determinált. Ha az anyanyelvünkön kívül más nyelveket is 

ismerünk, a percepciós rendszer rugalmas marad, vagy rugalmassá válik az újabb, a már 

ismerttől akár csak kismértékben különböző hangjelenségek befogadására és 

feldolgozására is. A több nyelven beszélők észlelési/megértési rendszere éppen ezért 

bonyolultabban programozott, vagyis több, illetőleg rendkívül rugalmas és gazdag 

percepciós bázissal rendelkeznek (Gósy 2005b).  

 

II.4 A beszédfeldolgozási mechanizmus modellálása 

 

A beszédfeldolgozási folyamat működését különféle modellekben szemléltetik, 

melyek célja annak bemutatása, hogy az egyes szinteken milyen jellegű működések 

történnek a feldolgozási mechanizmusban. A modellek alapkérdése arra fókuszál, hogy a 

hallgató milyen módon alakítja át a beszélő által közvetített folyamatosan változó 
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akusztikai jelet diszkrét nyelvi egységek sorozatává, és hogyan fogja fel a benne levő 

üzenetet (vö. Pisoni 1981).  

A beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló tudományágak számos percepciós 

modellt különböztetnek meg, amelyek mindenekelőtt elméleti felfogásukban, funkcionális 

szemléletükben és végcéljuk tekintetében különböznek egymástól. Vannak olyanok, 

amelyek csak a beszédészleléssel, vagy csak a beszédmegértéssel foglalkoznak, de 

többségük a teljes beszédfeldolgozási mechanizmus (általános elméleti keretként való) 

bemutatására szolgál. A percepciós modellek közös jellemzője a nyelvi meghatározottság 

hangsúlyozása, melynek értelmében a nyelvspecifikus sajátosságok előtérbe kerülnek. 

Ebből következően eddig még nem született olyan modell, ami a legteljesebben 

szemléltetné az egész beszédfeldolgozási folyamatot, és alkalmazható lenne minden 

nyelvre. Mindezek mellett a percepciós elméletek az újabb kutatási eredmények 

függvényében folyamatosan módosulnak, újrafogalmazódnak, ezáltal megnehezíthetik az 

egyes teóriák pontos azonosítását (Gósy 2005b). Számos percepciós modell ismeretes (lásd 

például Cole–Jakimik 1980; Flores D’Arcais–Schreuder 1989; Klatt 1989; Garman 1990; 

Gósy 1992; 2005b; Lengyel 1994; Massaro 1994, 2001; Pléh 1998; Yeni-Komshian 1998), 

amelyek közül értekezésemben egyet emelek ki részletesebben, azt, amelyik a disszertáció 

kutatási részének elméleti hátterét biztosítja (lásd Gósy 1995b; 1997d). Eszerint a 

beszédpercepció teljes folyamatát egy háromszintű, hierarchikus felépítésű, interaktív 

jellegű beszédmegértési modell elméleti keretein belül vizsgálom (lásd 2. ÁBRA).  

 

ASSZOCIÁCIÓK  
(ÉRTELMEZÉS) 

 ▼ 

BESZÉDMEGÉRTÉS 

  SZEMANTIKAI ELEMZÉSEK                              SZINTAKTIKAI ELEMZÉSEK 

 ▼ 

BESZÉDÉSZLELÉS 
FONOLÓGIAI SZINT 

FONETIKAI SZINT 

                    AKUSZTIKAI SZINT  

 ▼ 

HALLÁS 

 
ELHANGZÓ BESZÉD 

 

2. ÁBRA | A dekódolás folyamat hierarchikus felépítésű interaktív modellje (Gósy 

2005b:148) 

 



16 

 

Ez a modell a dekódolási mechanizmus állomásait olyan elemzési szintek sorozatának 

képzeli el, amelyek együttesen biztosítják a hallott akusztikai jelsorozat feldolgozását a 

közlésben foglalt gondolat megértéséig, és amelyek a nyelvi elemzés szintjeinek is 

megfeleltethetők (Massaro–Cohen 1975; Pisoni–Luce 1987). A beszédfeldolgozás 

folyamata eszerint majdnem párhuzamosan zajlik (vö. interaktív jelleg), a nyelvi 

reprezentáció pedig hierarchikus felépítésben, de nem hierarchikus működésben (vö. 

például a visszacsatolás elve, a korrekciós mechanizmus vagy a predikciók szerepe) 

biztosítja az észlelés számára az elhangzottak lehető legpontosabb feldolgozását. A 

hallgató az elhangzott közlés interpretációja során nem-nyelvi információforrásokra is 

támaszkodik, ezáltal a modell (konstruktív jellegének köszönhetően) a dekódolási folyamat 

működésének csaknem valamennyi kérdésére megoldást kínál (Gósy 2005b).  

A háromszintű, hierarchikus építkezésű, interaktív beszédmegértési modell szerint a 

beszédmegértés folyamata egymásra épülő lépcsőfokok harmonikus szerveződésének a 

láncolata. Az elhangzó közlés feldolgozása hallási elemzéssel kezdődik, amelyet – a 

percepciós folyamat alap és felsőbb szintjein – egy felismerési terv követ. A 

beszédfeldolgozási rendszer alapszintjei akusztikai, fonetikai és fonológiai elemzés 

megfelelő működéséért felelősek (beszédészlelés); a felsőbb szinteken történik a 

szintaktikai és a szemantikai elemzés (beszédmegértés). Az aktuális értési feladatnak 

megfelelően ezek a szintek egymással állandó kölcsönhatásban, különféleképpen 

aktivizálódhatnak. Kevés dekódolandó nyelvi információ esetén az alsóbb szintek nagyobb 

mértékben aktivizálódnak a folyamat során; elegendő információ esetén azonban a felsőbb 

szintek működése válik hangsúlyossá (vö. Gósy 1997b). A hallott és a már megértett 

közlés az értelmezés (asszociációk) szintjén történő feldolgozási folyamatok során 

kapcsolódik össze az emlékezetben korábban tárolt ismeretekkel, tapasztalatokkal.  

 

 

II.5 A beszédfeldolgozás szintjei, részfolyamatai és a komplex mechanizmust segítő 

jelenségek  

II.5.1 A beszédészlelés szintjei 

 

A beszédészlelés hallásspecifikus, idegrendszeri működést tekintetbe vevő folyamata 

az akusztikai, fonetikai és fonológiai szintek együttműködésén alapszik. A feldolgozás első 

lépcsője az elsődleges hallási elemzés, amely során a hallgató hallószerve segítségével 

(külsőfül, középfül és belsőfül) felfogja és hallási rendszere feldolgozza a „kódolt” 
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gondolatsort (Csépe 2007; Fent 2007). Az említett hanghullámok (egyenlőre mint 

mechanikus rezgések) itt bejárva útjukat a belső fülben lévő, csigának nevezett spirális 

üregben az ún. Corti-szerv segítségével idegi impulzusokká alakulnak. A hallási 

elemzéssel azonban még csak a frekvenciára, az intenzitásra és az időre vonatkozó 

döntések történnek meg (például gyors/lassú, magas/mély, halk/erős, kellemes/kellemetlen 

zene vagy beszéd). Ezek a döntések nagyjából behatárolják a felfogott akusztikai jel 

hullámtulajdonságait, mely eredmények azután az észlelési információtárban 

összegződnek. Az itt felgyűlt adatok alapján történik az akusztikai elemzés, a 

beszédhangok akusztikai kulcsainak felismerése, amely vagy bináris döntések 

sorozataként, vagy folyamatos jellegű feldolgozásként valósul meg. A feldolgozási 

folyamatba innentől kezdve lép be az emlékezet.  

Az akusztikai elemzés adataira épülő fonetikai szint működése során a 

beszédhangsorozat azonosítása, a bejövő jel nyelvészeti-fonetikai döntési szabályok 

szempontból történő fonetikai osztályozása történik. Vannak azonban olyan beszédhangok 

(például a [d] és a [b] felpattanó zöngés zárhangok), amelyek pontos azonosítása nem 

következik be fonetikai szinten. Ekkor lép működésbe a késleltetett kötés (Pisoni 1981), 

amelynek értelmében a hallgató nem egy esetben a megelőző fonémáról csak az azt követő 

elemzése után hoz döntést. Emellett a beszédmegértést zavaró körülmények is 

nehezíthetik. Jó beszédminőség esetében azonban vélhetően azonnaliak a döntések.  

A fonológiai szint működése a beszédhangsorozatok nyelvi szabályszerűségeinek 

azonosítását, megfelelő – képzési mód, hely, hangszalag-, ajakműködés és nyelvi időtartam 

szerinti – fonémaosztályokba sorolását jelenti. A fonológiai szint elemi percepciós 

egységét a szótagban jelölik meg, amely felépítését és a hozzá kapcsolódó jelentés 

gyakoriságát illetően nyelvspecifikus (vö. Oden–Massaro 1978). Előfordul, hogy a 

fonémadöntés csak a szófelismerés után jön létre, vagyis a szó azonosítása erősíti meg a 

korábbi feltételezéseket. A fonémadöntés meghozatalát tehát a hangkörnyezeti 

(kontextuális) hatások nagyban meghatározzák. Ennek értelmében minden esetben 

figyelembe kell venni a következő/megelőző beszédhang minőségét, a beszédhang 

szótagban elfoglalt helyzetét, a szótag szerkezetét, bizonyos szupraszegmentális tényezőket 

és valamiféle nyelvspecifikus szabályok esetleges fennállását.  
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II.5.2 A beszédészlelési szintek alapműködését kiegészítő részfolyamatok 

 

Különféle szituációkban sokféle információforrás hat ránk, amelyek számos esetben 

félreérthetőek, és önmagukban általában nem elegendőek a tökéletes értelmezéshez. A 

beszéd sikeres dekódolását azonban számos részfolyamat segíti (a szeriális észlelés, a 

beszédhang-differenciálás, a transzformációs észlelés, a ritmusészlelés és a vizuális 

észlelés), amelyek az észlelési szinteken folyó döntésekkel csaknem egy időben 

működnek, és azokkal igen komplex módon tartanak kapcsolatot (lásd 3. ÁBRA). 

 

 

TRANSZFORMÁCIÓS 

ÉSZLELÉS 

 FONOLÓGIAI 

SZINT 

 RITMUSÉSZLELÉS 

   

 

  

VIZUÁLIS ÉSZLELÉS 

 

 FONETIKAI SZINT  SZERIÁLIS 

ÉSZLELÉS 

   

 

  

  AKUSZTIKAI 

SZINT 

 BESZÉDHANG- 

DIFFERENCIÁLÁS 

 

3. ÁBRA | A beszédészlelés szintjeinek és részfolyamatainak összefüggése (Gósy 2005b:163) 

 

Mint ismeretes, egy nyelv fonológiai rendszere magában foglalja a fonémák funkcióját, a 

hangsorok felépítését, a hangok egymásra hatásának törvényszerűségeit, valamint azt is, 

hogy az egyes (artikulált beszédhangok formájában realizálódó) fonémák milyen 

sorrendben követik egymást (Kiefer 2001). A szeriális észlelés – az adott nyelvre jellemző 

hangsorépítési sajátosságokkal – az anyanyelv-elsajátítás során alakul ki, amely lehetővé 

teszi az időben egymás után elhangzott beszédhangok, hangkapcsolatok 

egymásutániságban való azonosítását. A sorozatészlelés az egymást követő szavak, 

mondatok pontos felismerésében is fontos szerepet játszik, úgy, mint a beszéd 

időviszonyainak szervezési stratégiája (vö. Gósy 1996c). A fonológiai és a szeriális 

észlelés hibátlan működése alapvető jelentőségű a szókincsfejlődés, illetőleg az írás-

olvasás és az idegen nyelvek tanulása során (Adamikné Jászó 2006; Imre 2006).  

A beszédhang-differenciálás mind a fonetikai, mind a fonológiai szint működésével 

szoros kapcsolatban áll. Az anyanyelv-elsajátítás során a beszédhangok helyes észleléséhez 

kétféle folyamat megfelelő működésére van szükség. Az elsajátított azonosság elve az 

adott beszédhang észlelése szempontjából nem releváns tényezők kizárását jelenti, míg az 
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elsajátított különbözőség elve az anyanyelv beszédhangjainak megkülönböztetési 

képességét hangsúlyozza (produkciós és percepciós szinten). Ez utóbbinak nagy 

jelentősége van a percepciós bázis megszilárdulásában (Gósy 1995a). A jó beszédhang-

differenciálási képesség a nyelvi tudatosság kialakulásának záloga, és ebből következően 

az írott nyelv sikeres megtanulásában is jelentős szerepe van. Ez a képesség nemcsak az 

anyanyelv, hanem az idegen nyelv hallgatásakor is a meghatározó a beszédészlelési 

folyamatok során, amely szorosan összefügg az idegen nyelv ismeretének szintjével (Gósy 

2000). 

A ritmusészlelés az adott nyelvre jellemző időzítési viszonyok pontos azonosításáért 

felelős, amely nemcsak a beszédhangok időviszonyaira vonatkozik. A transzformációs 

észlelés pedig az adott nyelv hangjának és az írott változatban annak megfelelő betű 

felismerését biztosítja. Ez utóbbi csak 6-7 éves korban kezd megfelelő szinten 

funkcionálni, azonban e részfolyamat működése már 4 éves kor körül kezdetleges 

formában megtapasztalható (Gósy 1996a; 1999a; 2005b).  

A vizuális észlelés, amely az általános fonetikai szint működési részfolyamata, a 

beszélő artikulációjának, illetőleg teljes beszédképzésének a hallásival egyidejű 

feldolgozását jelenti (vö. multimodális beszédpercepciós modell in Massaro 1987), mely 

többféle szenzoros modalitást is magában foglal (például a beszélő gesztusait, 

szemmozgását is (vö. Fowler 2004; Rosenblum 2005; 2008; 2010). A vizuális csatorna – 

még az ép hallók esetében is – fokozza az akusztikusan elhangzó információ megértését, 

ezért nagy jelentőséggel bír a beszéd értését nehezítő, nem megfelelő körülmények 

(például háttérzaj) és az erős külföldi akcentus kapcsán, a nagy koncentrációt igénylő, 

tartalmilag nehezen érthető üzenet dekódolásakor, illetőleg a kisgyermekkori 

nyelvelsajátítás során (Rosenblum 2005). A vizuális észlelés az idegen nyelv tanulásakor 

nagy segítséget jelenthet a nyelvtanulóknak, hiszen az ajakmozgás jellegzetességei mellett 

az artikulációs mozgás alapján könnyen felismerhető a magánhangzók és mássalhangzók 

egy része (Gósy 2005b). Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden beszédhang 

alkalmas arra, hogy az ajakartikuláció alapján egyértelműen felismerhető legyen, 

különösen azokban a nyelvekben, ahol magánhangzó-redukció van (Gósy 1999a). Továbbá 

a beszéd vizuális és auditív feldolgozásakor a nem megfelelő vizuális információ zavaró 

tényező is lehet (vö. McGurk-hatás, McGurk–MacDonald 1976). A szinkronizált filmek, 

vagy a külföldön készített rajzfilmek esetében például gyakori jelenség, hogy az 

artikulációs minta nincs összhangban a hangzásélménnyel, amely a gyermekek vizuális 

percepcióját jelentősen ronthatja, vagy arra késztethetik őket, hogy ezt a beszédészlelést és 
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megértést segítő jótékony csatornát a valós kommunikáció során mellőzni igyekezzenek. A 

vizuális percepció sérülése pedig negatívan hathat a gyermekek saját artikulációs 

mozgássorozatainak fejlődésére is.  

 

II.5.3 A beszédmegértés szintjei 

 

A beszédjelenségek értelmezése, vagyis a szemantikai, szintaktikai és az asszociációs 

információfeldolgozás, a beszédpercepció felsőbb szintjein történik. Ennek három 

elkülöníthető folyamata a szóértés, a mondatértés és a szövegértés, azaz az értelmezés, 

azonban a gyakorlatban e három folyamat elkülönítése nem mindig egyszerű. 

A szófelismerés rendkívül fontos szerepet játszik a nyelvi folyamatok 

feldolgozásában, mivel a magasabb szintű modulok igényelte szintaktikai, szemantikai és 

pragmatikai információ csak akkor válik hozzáférhetővé, ha a szófelismerés megtörtént. A 

legáltalánosabban elfogadott nézet szerint (vö. Szirtes 1983) a szófelismerésnek két 

feltétele van, amelyek közül egyszer az egyik, másszor a másik bizonyul fontosabbnak: a 

kontextus (milyen hangok követik egymást a hangsorban, illetve mi a tágabb 

szövegkörnyezet, például szókapcsolat); és/vagy a szójelentés relatív gyakorisága 

(valószínűség). A szógyakoriság és a másik fő faktor, a szót felépítő hangsor akusztikai 

szerkezete és a hangsorépítési szabályok, csaknem szimultán tényezők a megértésben 

(Gósy 1992).  

A folyamatos beszéd során az elhangzó közlést a hallgató nem mindig szavanként és 

lineáris rendben ismeri fel. A szófelismerést tehát a sokféle forrású ismeretek mellett 

(például a hallgató enciklopédikus ismeretei, a nyelv szabályai) a mondat szintaktikai, 

szemantikai és pragmatikai kontextusa együttesen befolyásolják. Az is előfordulhat, hogy 

nem mindig a helyes szót észleljük, sőt beszédészlelésünk lehetővé teszi, hogy felfogjunk 

és feldolgozzunk olyan jelenségeket is, mint a szótagszám (Linell 1983). A szófelismerés 

kapcsán további tényezők is szerepet kaphatnak, mint például a szóhosszúság, amely 

kapcsán régóta ismeretes, hogy minél hosszabb szót kell megértenünk, annál könnyebb a 

dolgunk (vö. például Rubenstein et al. 1959). A magyar nyelvű, toldalékkal ellátott szavak 

esetében azonban ez az állítás nem mindig helytálló. 

A mondatmegértés során a szavakat szószerkezetekké kapcsoljuk össze, a 

szerkezetekhez mondattani funkciót rendelünk, illetőleg ezeket szemantikailag 

értelmezzük. Más szóval a szószerkezeti és állítmányfüggvényi viszonyok feltárásakor a 



21 

 

grammatikai elemzésekkel párhuzamosan szemantikai elemzéseket is végzünk. Az 

egyidőben zajló kétféle elemzés egymást erősíti, és juttatja el a hallgatót a végcélhoz.  A 

ténylegesen elhangzó információt számos, már ismert dologgal egészíthetjük ki (Pléh 

1984). A magyar mondatok feldolgozásakor, a kvázi szabad szórendű mondatok 

megértésében olyan feldolgozási modellt követünk, amely lokálisabb döntéseket használ. 

Ez azt jelenti, hogy a mondatbeli funkciókra vonatkozó döntések meghozatalakor nagy 

biztonsággal alapozhatunk például a főnévi csoportok végződéseire, vagyis az alaktanra 

(Pléh 1998).  

A szövegértés a szöveg – szemantikai, szintaktikai és gondolati egységének – 

birtokbavételét jelenti, vagyis a részletek és azok összefüggéseinek megértését. A szöveg 

értelmezése azonban ennél adott esetben többet jelenthet, mégpedig azáltal, hogy „az adott 

szöveget belehelyezzük egy tágabb ismeretanyagba és/vagy egy korábban tárolt 

információsorozattal hasonlítjuk össze” (Gósy 1999a:110). Egy szöveg percepciója, 

interpretációja ennél fogva ugyancsak több szinten folyik: a megértés, azaz a szintaktikai 

és szemantikai elemzések szintjén és az asszociációk, az értelmezés szintjén, mely során a 

dekódoló egyén a szöveg jelentéstartalmát összeveti, illetve összekapcsolja a már létező 

ismeretsémáival, kulturális tapasztalataival. Pléh (1998) szerint tehát a beszéd megértése 

legalább három különböző részre bontható: a bemenet szintjén a mondatszerkezet- és 

propozicionális elemzés, az aktuális tagolási információs elemzés és a beszédaktus-

elemzés, ami a kimenet szintjén megfelel a kijelentés-reprezentációnak, az adott-új (téma-

réma) tagolásnak, valamint a cselekvésértéknek. E szinteken a feldolgozás lehet alulról-

felfelé (bottom-up) és/vagy felülről-lefelé (top-down) irányú. Tarnóczy (1993) szerint a 

szövegmegértés mindig tökéletesebb, mint a szómegértés, ez utóbbi pedig eredményesebb, 

mint a szótagfelismerés; végül a legtöbb hibával a hangfelismerés (fonemikus azonosítás) 

jár. Más vizsgálatok során azt találták, hogy a beszédmegértés kétféle mechanizmusa, a 

hallott mondatértés és a szövegértés független lehet egymástól (Gósy 2005b). Mindez 

azonban nem jelenti azt, hogy a szövegértés megfelelő szintű mondatértés nélkül 

maradéktalanul jól működhet (Markó 2007). 

A szövegszintű beszédmegértés során kiemelkedő szerepe van még az intonációnak 

és a történet szerkezetének, logikai viszonyainak (Kintsch–Van Dijk 1983; Pléh 1986). Ez 

utóbbi minősége, a történet egységei között fennálló logikai viszonyok irányítják a történet 

megértését, későbbi felidézését. Klasszikus emlékezeti kutatások tapasztalata, hogy a 

felidézés során keletkezett szövegben az eredeti szöveg belső szerveződése tükröződik, 

amellett, hogy a visszaidézés is aktív, konstruáló, alakító, folyamatosan sűrítő és 
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lényegkiemelő munka (Pléh 1980; 1986). A szövegből kivont emlékezeti reprezentáció 

tagolódása hasonlóan tematikus, epizódszerű (vö. sémák, Rumelhart 1990). A szövegszintű 

beszédmegértési teljesítmény mindemellett szorosan összefügg a dekódoló életkorával 

(Menyhárt 2001; Bóna 2011; Imre 2012), nemével, emlékezeti folyamatműködésével 

(Magyari–Németh 2003; Németh 2008), kognitív sajátosságaival (Nobik Nagy 2001), az 

anyanyelv és a forráskultúra hatásával (Bartlett 1932), előismereteivel, valamint a kísérleti 

feladat jellegzetességeivel is (Garman 1990). 

 

II.5.4 A beszédfeldolgozás komplex mechanizmusát segítő jelenségek  

 

A beszédpercepciós rendszer kvázi-paralel módon funkcionál, bármikor lehetőség 

van az egyes hierarchikus szintek közötti korlátlan átjárásra, a rész-egész és egész-rész 

információk integrálására (Massaro 2001). A rendszer egyes szintjeinek részfolyamatai 

számos többletet tartalmaznak (redundáns felépítés), amely szintén segítséget nyújthat a 

feldolgozás során (például átmeneti, külső zavar esetén önkorrekciót végezhetünk, vagy az 

észlelt információt a kontextus alapján globálisan egészíthetjük ki). Az alsóbb szintek 

zavara a megértési folyamatok helyes működésére mindenkor negatívan hat (Gósy 1995a).  

Adott beszédhelyzetben a beszélő/hallgató számára az észlelést és/vagy megértést a 

beszéd „állandó” invariáns jegyei biztosítják. Az invariáns jegyek az „akusztikum, a nyelvi 

ismeret, az extralingvisztikai tényezők és az egyéni ismeretek területein határozhatók meg, 

amelyek a kognitív szinten használódnak fel” (Gósy 2005b:146). Valószínű, hogy a 

beszédben többféle, több szinten létező invariáns tulajdonság van, amelyek között egyfajta 

hierarchia, illetve dominancia uralkodik. A „beszédhangokon fölüli” legalsó szinten érhető 

tetten a kontextus állandósága (a beszédhangok kapcsolódási sorozatai, a szavak, és a 

szavak egymásutánja). A beszédhelyzet ennél „magasabb” szintű invarianciát eredményez 

(például a félreértések korrigálása esetén az újraértelmezés segítségével). A hierarchia 

legfelsőbb szintjén működő ismeretszintű invariancia a tudás jellegű ismeretek mellett a 

beszélő/hallgató által ismert tényeket foglalja magában (lásd még a szöveg tartalma 

szerinti elvárások).  

A beszédfeldolgozás mechanizmusában (főként a szövegfeldolgozáskor) nagy 

jelentőségű a szupraszegmentumok észlelése is (beszédtempó, beszédszünetek, 

dallamváltozások, beszédritmus vagy hangsúlyviszonyok, hangerő, hangszínezet). A 

magyar beszéd tempójára vonatkozó mérési adatok szerint az elmúlt harminc évben 
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nagymértékű gyorsulás következett be (Gósy 1997a; Bóna 2007a), a gyorsulás mértéke 

pedig beszédműfajonként változó (Hegedűs 1957; Fónagy–Magdics 1960; Kassai 1993). 

Gósy szerint (1997a) a beszédmegértési nehézségek nagy része az elhangzó beszéd 

feleslegesen gyors tempójára vezethető vissza, vagyis a tempónövekedés hatással van a 

feldolgozó rendszer működési sebességére. A hangsúly percepciója nyelvspecifikus 

jelenség. A magyar nyelv esetében elsősorban a nagyobb intenzitás kelt hangsúlyélményt 

(Fónagy 1958); az angolban pedig a leghatásosabban az alaphangmagasság emelkedése 

idézi ezt elő, ezt követi a megnövekedett időtartam, harmadsorban pedig a nagyobb 

intenzitás (Lehiste 1970). A hangerő észlelésekor a beszéd intenzitáskülönbségei további 

adalékkal szolgálhatnak a beszélő érzelmeiről, véleményéről és pszichés állapotáról. A 

hangszínezettel kapcsolatos vizsgálatokban a hallgatóknak többféle minősítési pár alapján 

kell döntést hozniuk, hogy hogyan vélekednek a beszélőről. Magyar kísérleti eredmények 

arról adnak számot, hogy rendszerint kétféle érzelem azonosítható nagy biztonsággal, 

mégpedig az öröm és a bánat (Szalai 1995). 

Végül a hangzó nyelvi közlések sikeres feldolgozását az adott nyelvre jellemző 

általános törvényszerűségek, korlátozások figyelembevétele mellett a megfelelő műveletek 

és stratégiák kreatív alkalmazása is segíti (vö. Pisoni–Sawusch 1975; Clark–Clark 1977; 

Crystal 1987; Gósy 2000b, Bárdos 2002). 

 

II.6 A mentális lexikon és a lexikális hozzáférés a beszédfeldolgozási folyamatokban 

 

Mind a beszédprodukció, mind a beszédmegértés során a jelentéses egységek 

aktivizálását a mentális lexikon feltöltődése biztosítja. A szükséges szavak gyors és pontos 

előhívása nemcsak a beszédtervezés fő funkciója, hanem a beszédmegértés egyik 

alapegysége.  

A mentális lexikon fogalmát a nyelvészeti, pszichológiai, vagy alkalmazott 

nyelvészeti szakirodalomban többféleképp értelmezik. Gósy (1999a:35) szerint a mentális 

lexikon az emlékezetnek azon területe, „ahol a nyelvi és beszédjelek bevésődése és 

aktiválása megtörténik, amely egyfajta – mindig az egyénhez kötődő – állandóan módosuló 

„agyi szótár””. Ez a nyelvspecifikus felépítésű tároló rendszer, amely az „ismert szavak 

együttesének reprezentációja” (Csépe 2006:201) őrzi többek között az anyanyelv-

elsajátítás vagy az olvasás folyamata során használt különféle nyelvi- és beszédegységeket, 

szabályokat és működési módozatokat. Aitchison (2003) a mentális lexikont – képletesen 

szólva – egy olyan érmegyűjteménynek fogja fel, amelynek minden eleme egy lexikális 
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egység. Az egyes érmék egyik oldalán az ortográfiai és a fonológiai, a másikon a 

szintaktikai és a szemantikai információk tárolódnak, azonban ezek a reprezentációk 

viszonylag rugalmasak. Lengyel (2001) hármas értelmezése szerint a mentális lexikon 

egyfelől olyan kapcsolódó adatok gyűjteménye, ahol a hangsúly az egyéni szókincs 

szervezettségének (tárolásának) lingvisztikai sajátosságain van. Másrészről a mentális 

lexikon a „központ és a perifériák” funkcionális egységének is tekinthető, amely 

meghatározott – elsősorban morfológiai – műveletek elvégzéséről gondoskodik. Végül 

pedig társadalmi, perszonális attitűdök gyűjteményeként is értelmezhető.  

A mentális lexikon kifejezés kapcsán „háromféle, határait tekintve rugalmasan 

változó, egymással érintkező, illetőleg egymásba átalakuló területre gondolunk” (Gósy 

2005b:194). Az aktív és a passzív szókincs mellett nagy jelentőségű még az adott 

beszédhelyzetben (a kiváltó akusztikai inger hatására) aktivált szókincs, amely a lexikális 

hozzáférés során töltődik fel (vö. 4. ÁBRA). Az aktív-passzív szókincshatárt a nyelv a 

változásai, a szavak tudatosulása (például a generációs különbségek), a váltakozó mértékű 

memóriakapacitás, a felejtés törvényszerűségei és még számtalan tényező befolyásolhatja 

(Bárdos 2000).  

 

 

                AKTÍV                            PASSZÍV 

 

  

                                                                   AKTIVÁLT 

 

 

 

4. ÁBRA | A mentális lexikon részei (Gósy 2005b:194) 

 

A mentális lexikon kiépülése az anyanyelv-elsajátítási folyamat során történik meg, 

melynek helye az agyban nagyjából meghatározott (Ullmann 2001), az pedig, hogy mely 

agykérgi területeken reprezentálódnak, a szavak referenciális jelentésétől függ 

(Pulvermüller 2001). A kisgyermekkori anyanyelv-elsajátítás az aktív szótanulás korszaka, 

azonban az egyéni mentális lexikon állapota, nagysága életünk végéig változik (Gósy 

1998a). A gyermekek szókincse az észlelési-megértési folyamat működése során jön létre, 

amely időben jelentősen megelőzi a beszédprodukciót (Benedict 1979). A percepció és 

produkció közti kezdeti aszimmetria alapján azt feltételezhetnénk, hogy kétféle mentális 

lexikonunk van (egy percepciós és egy produkciós), ez azonban nem valószínű, még az 
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anyanyelv-elsajátítás esetén sem. Neurológiai érvek és kísérleti adatok az egyféle mentális 

lexikon létét és csupán annak eltérő használatát támasztják alá (Coleman 1998).   

 

A mentális lexikonra vonatkozóan a szókincskutatás egyik alapvető kérdése az, 

hogy mikor beszélhetünk tényleges szótudásról. Ellis N. C. (1996) szerint a nyelvelsajátítás 

nagyrészt a nyelvre jellemző szekvenciák elsajátítási folyamata, amely a szótanulás 

szintjén hangsorozatok, a frázisok szintjén pedig szósorozatok elsajátítását jelenti. Egy új 

szó megtanulása minimálisan a szó felismerését és annak mentális lexikonba való 

felvételét jelenti (Ellis N. C. 1997). Nation (1990) és Richards (1976) többféle szótudást 

különböztet meg, amelyek egy szó tökéletes elsajátításához szükségesek:  

- a szó formáját és fonológiai struktúráját;  

- a szó jelentését (referenciális, érzelmi és pragmatikai) és jelentéseit (poliszémia);  

- a szó szintaktikai jellemzőit;  

- más szavakhoz való viszonyát (szinonímia, antonímia, hiponímia); 

- kollokációs lehetőségeit, gyakoriságát;  

- és regiszterhez való kötöttségét (vö. még Fillmore 1971, Singleton 2000).  

A valóságban a szótudás e kategóriái szoros kapcsolatban állnak egymással, vagyis 

gyakorlatilag elválaszthatatlanok egymástól (Schmitt–McCarthy 1997). A fenti felsorolás 

tisztán leíró jellegű, amelyben az ideális anyanyelvi beszélő tudásának kelléktárát 

sorakoztatják fel, ez azonban nem ad számot az egyes szintek elsajátítási folyamatáról.  

 

A mentális lexikon kutatásának másik alapkérdése a fogalmak tárolásával 

kapcsolatos, mégpedig arra vonatkozóan, hogy miként szerveződik a mentális lexikon. A 

hálóelméletek értelmezésében a mentális lexikon tematikus, hierarchikusan felépített 

jelentéshálója (vö. Collins–Quillian elmélete, 1969; 1990) szerint a fogalmak 

piramisszerűen szerveződnek, és jellemzőik bizonyos csomópontokban jelennek meg, ezért 

a hierarchikus felépítés szigorú logikai utat követ. Rosch (1978) prototípus-elmélete 

hasonló a hierarchikus elrendezés modellhez, amely szerint a jelenségeket hasonló 

tulajdonságaik alapján soroljuk egy kategóriába. A tematikus, hierarchikus jelentésháló 

elmélet kritikusai szerint a merev, piramisszerű szerveződés csak a mesterséges fogalmak 

szűkebb osztályában érvényes. A probléma megoldását ezért a nem-hierarchikus háló 

adhatja (Collins–Loftus 1975). A rendszer működési elve a terjedő aktiváció, amely ha elér 

egy küszöbszintet, aktív állapotba kerül, és ezáltal aktiválja a vele kapcsolatban levő 

fogalmakat, de egyre csökkenő intenzitással.  



26 

 

A mentális lexikon elrendeződését reprezentáló pszicholingvisztikai modellek tehát 

lényegében kétfélék (Aitchison 2003). Az ún. atomgömb modell elmélete szerint a 

mentális lexikonban különböző nagyságú szemantikai mezők vannak, amelyek úgy 

rendeződnek, hogy az őket felépítő egységek egyúttal két vagy több mezőbe is 

tartozhatnak. Ez a modell több megoldatlan kérdést is felvet, például az egység 

(atomgömb) pontos meghatározottságát illetően. Ezzel szemben a pókháló-elmélet a 

lexikai egységek szemantikai alapon történő hálózatelvű felépítését hangsúlyozza, vagyis 

egy egységnek akár több másik – közvetlenül nem kapcsolódó – egységgel is lehet 

kapcsolata. A mentális lexikon egységeinek működésére vonatkozóan nem kétséges a 

szemantikai vezérlőelv, de a folyamat során a fonetikai hasonlóság is meghatározó 

jelentőségű, vagyis „az asszociációs stratégia leggyakrabban szemantikai, ritkábban 

hangzási analógia alapján működik” (Gósy 2005b:207). Singleton (2000) szerint az 

anyanyelvi (és az idegen nyelvi) lexikai elsajátítás kezdeti szakaszaiban a formai dimenzió 

fontosabb, mint a szemantikai dimenzió, amely a lexikai elsajátítás előrehaladtával válik 

fontosabbá.  

A mentális lexikon szerkezetére, felépítésére és az asszociációs folyamatok 

létrejöttére a szóaktivizálási folyamatok kutatási eredményei világíthatnak rá, amelyre 

vonatkozóan nem sok hazai standardizált adat áll rendelkezésre (lásd Gósy 1995b, 1998c; 

Szalai 1996). Gósy (1998c) megfigyelése szerint az ép fejlődésű (az iskolában tanulási 

zavart nem mutató) iskolás gyermekek fonetikai alapú szóaktivizálása során a 

meghatározott idő alatt előhívható szavak száma korspecifikus és jellegzetes növekedést 

mutat, az előhívott szavak döntő többsége főnév és rendszerint szótöveket érintenek, azaz 

nem jellemző a toldalékrendszer megjelenése. Továbbá azt találta, hogy a tanulók 

szóelőhívásakor nem volt jellemző a nyelvi tévedés, más szóval a fonetikai hasonlóságon 

vagy asszociáción alapuló aktivizálás. 

 

A lexikális hozzáférés folyamatát a beszédmegértés kapcsán többféle tényező 

befolyásolja. Ilyen tényezők az egyéni (aktív és passzív) szókincs nagysága, az ebben való 

jártasság, az egyéni hozzáférés gyorsasága, az előhíváshoz szükséges (leggyakrabban 

szemantikai, ritkábban hangzási analógián alapuló) asszociációs stratégiák kialakításának 

sebessége, s számos pszichés tényező (Gósy 2005b:206). Mindemellett fontos az aktivált 

szó akusztikai szerkezete (fonotaktikai szerveződése), a szóhosszúság (szótagszám) (vö. 

Laufer 1997) és a szógyakoriság. A lexikális hozzáférés kapcsán az életkornak is nagy 

jelentősége van. Angol anyanyelvű gyermekek lexikális hozzáférési folyamatainak 
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vizsgálatakor Henry (1991) azt tapasztalta, hogy a hétévesekkel ellentétben az ötéveseknél 

még nincs szerepe a szó hosszúságának és a fonemikus hasonlóságnak a szó hozzáférési 

folyamatokban. Hétéves korban ugyanis a gyermekek már képesek kezdő hangkapcsolat 

alapján szóaktiválásra, amely azzal magyarázható, hogy az angol gyermekeknél az 

anyanyelv-elsajátításban ekkor következik be a szintagmatikai/ paradigmatikai váltás 

(Berko–Bernstein 1998). Gósy és Kovács (2001) feltételezik, hogy ez a váltás az adott 

nyelv sajátosságai következtében különböző nyelveken eltérő életkorban következik be.  

 

II.7 A beszédfeldolgozási folyamatban keletkező zavarok 

 

A beszédmegértés komplex mechanizmusa optimális átviteli körülmények között és 

adekvát szemantikai feltételek mellett teszi lehetővé az elhangzott üzenetek pontos 

azonosítását, megértését és értelmezését (Gósy 1995a). (Adekvát szemantikai feltételekről 

abban az esetben beszélhetünk, ha az elhangzó üzenet tartalmilag megfelel a hallgató 

nyelvi kompetenciájának). Az eredeti üzenet azonban különböző zavaró körülmények 

(például a nem helyes beszédképzés, a zajos vagy túl halk beszédtovábbítási közeg, vagy a 

hallásproblémák) között átalakulhat, torzulhat (Gósy 1992). A kommunikációs helyzetben 

is adódhatnak nehézségek, például a figyelemkoncentráció hiánya, a fáradékonyság, a téma 

iránti érdeklődés hiánya (motivációs vagy hangulati okok miatt). A zavarok felismerésének 

fő nehézsége az, hogy nagy a kompenzációs lehetőség, a dekódoló mechanizmus 

túlbiztosított szerveződése miatt; vagy a környezet könnyen félreértelmezheti a zavar 

megjelenő tüneteit. 

Beszédészlelési és beszédmegértési zavarról ennek értelmében akkor beszélhetünk, 

ha az elhangzottak azonosítása „nem pontos vagy azonosíthatatlan, a megértés bizonytalan, 

akadályozott vagy lehetetlen, az értelmezése kérdéses, gátolt vagy lehetetlen; és 

mindennek felszíni megjelenése (tünete, tünetei) különféle (különfélék) lehet (lehetnek)” 

(Gósy 1995a:7). A beszédészlelési és beszédmegértési zavarok néha csak később, az 

írásbeliségen alapuló készségek fejlesztésekor jöhetnek felszínre: olvasástechnikai (betűk, 

hangsorok azonosítása, összeolvasása) és szövegértési problémák formájában (Gósy 1994).  

Az anyanyelvi percepciós folyamatok sérülésére több tényező utalhat. Mivel a 

beszédészlelési nehézségeket mutató gyermekek percepciós teljesítményét a 

nagyothallókéhoz szokták hasonlítani (Bishop 1992), elsőként fontos a hallászavar 

lehetőségének kizárása, melynek sajátos vizsgálati módszere a tisztahang- és a 
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beszédaudiometria sajátos ötvözése, a G-O-H-eljárás (vö. Farkas et al. 1983). Az ép hallás 

azonban nem garantálja a percepciós folyamatok épségét. A beszédfeldolgozási zavarok 

jellemzőbb felszíni tünetei gyermekkorban például a gyermek figyelmetlensége, az 

elhangzott üzenetre való gyakori visszakérdezése, de a zavarok nem egyszer viselkedési 

(magatartási) problémákban (visszahúzódottságban, túlságos játékosságban) is 

megnyilvánulhatnak. Az anyanyelv-elsajátítás során emellett még a megkésett, illetve 

akadályozott beszédfejlődés, az új szavak elsajátításának lassabb üteme, esetleg torzítása, 

és a különféle vagy többrétű beszédhiba jelenléte mind-mind zavarra utalhatnak (Gósy 

1995a). A nyelvi alapkészségek esetében, például az olvasás elsajátítása során jelentkező 

zavarok több mint 70%-ban a beszédfeldolgozó rendszer különféle mértékű zavarára 

vezethetők vissza. Ennek több oka is lehet, elsősorban az, hogy mennyi idő alatt, milyen 

módszerekkel tanultak meg az alsóbb osztályokban olvasni (vö. Adamikné Jászó 1994, 

2002, 2006; Menyhárt 2005), de az otthoni szülői minta is sokat számít. Kellő fejlesztés 

híján az óvodás korban diagnosztizált beszédészlelési zavarok megmaradnak és 

iskoláskorban is kimutathatók (Gósy 2005b).  

 

A nyelvi és beszédzavarok osztályozására vonatkozó kategóriák meghatározása 

viszonylag egyszerű, azonban a valóságos osztályozást annál nehezebb elvégezni, többek 

között a zavarok megjelenési formáinak összetettsége, vagy azok időközben bekövetkezett 

változásai miatt. A beszédfeldolgozási rendszerben jelentkező zavarok kialakulásának okai 

Gósy (2005b) szerint az organikus, a funkcionális, a pszichés eredetű, illetőleg a 

környezeti tényezők által létrejött beszéd- és nyelvi zavarok kategóriái szerint eltérő lehet. 

A zavar keletkezési körülményeit tekintve veleszületett és szerzett beszédzavarokat 

különböztet meg, valamint ezek mellett a beszédfeldolgozási mechanizmust érintő számos 

rizikótényező is ismert, amelyek megléte növelheti a beszédészlelési és/vagy 

beszédfeldolgozási folyamatok érintettségét. Ezek közül a leggyakoribbak a 

koraszülöttség, a nem normál lefolyású szülés, a születéskor történő sérülések, a születési 

rendellenességek, a megkésett vagy akadályozott beszédfejlődés, a beszédprodukció 

hibája, a hallássérülés, az első három életévben fellépő vezetéses típusú nagyothallással 

együtt járó hurutos megbetegedések, középfülgyulladás, a családi érintettség a beszéd és 

nyelv területén, és egyéb, környezeti faktorok (például tartós elszakadás a családi 

környezettől).  

Beszédzavarok esetén a probléma hatékonyabb kezelése végett minden esetben 

szükséges a zavar helyének, típusának, mértékének (enyhe, középsúlyos, súlyos és nagyon 
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súlyos zavar) meghatározása, valamint azt is világosan kell látni, hogy vajon a zavar 

együttjár-e más zavarokkal. A zavar helye szerint beszédészlelési, beszédmegértési, 

emlékezeti és vezérlési zavarokról beszélhetünk (Gósy 1995a). A zavar típusa szerinti 

osztályozás során arra a kérdésre ad választ, hogy az adott területen belül mely 

(rész)folyamat(ok)ban jelentkezik zavar. Eszerint a következő kategóriák különíthetők el:   

1) A beszédészlelés egyes szintjeit érintő működési zavar, amely során azt találták, 

hogy az akusztikai és a fonetikai szint még percepciós zavar esetén is jobban 

működik, mint a komplexebb nyelvi feldolgozást igénylő fonológiai szint (Gósy 

1999a). Azonban ha zavart észlelünk, akkor leggyakrabban mindhárom 

részfolyamat érintett, csak a zavarok mértéke és helye különböző (Keith 1981).  

2) A beszédészlelési szintek közös részfolyamatainak zavara, amely a szeriális, a 

vizuális, a beszédritmus, a transzformációs észlelés valamint a beszédhang-

differenciálás nem megfelelő működésében érhető tetten (Gósy 2005b).  

3) A beszédmegértési szintek zavara, amely során bizonyított, hogy a kétféle 

mechanizmus (mondatértés és szövegértés) független lehet egymástól (Gósy 

2005b), vagyis ha a szövegértés életkori szintű, a mondatértés elmaradott; ha a 

mondatértés életkori szintű, a szövegértés elmaradott; vagy mind a mondatértés 

mind a szövegértés elmarad a gyermek életkorában elvárt értéktől. A szövegértés 

vizsgálatakor továbbá nem mindegy, hogy a gyermek a részletek megértésében 

vagy az összefüggések felismerésében bizonytalan. Az utóbbi eset ugyanis a 

tanulási folyamat működését illetően hátrányosabb (vö. Gósy 2000).  

4) Az emlékezeti folyamatok zavarai, amelyen a rövid idejű verbális, a rövid idejű 

vizuális memória, vagy a mentális lexikon aktiválási zavara értendő. A rövid idejű 

verbális memória zavara általában gyakoribb jelenség, mértéke is rendszerint 

nagyobb, mint a rövid idejű vizuális memóriáé. A verbális emlékezet nem változik 

az életkor előrehaladtával, és a percepciós folyamat bármely területén jelentkező 

zavart még jobban súlyosbíthatja. Következményei leggyakrabban szerialitási, 

beszédhang-differenciálási és a szótag-időtartamok reprodukálási nehézségében 

jelentkezhetnek. A mentális lexikon nagysága és az elemek aktivizálása között 

nincs egy az egyben megfelelés. Az azonban bizonyított, hogy a beszédpercepciós 

folyamat bármilyen jellegű zavarához gyakran társul a gyenge szókincs-aktivizálás 

(Gósy 1995a).  

A zavar együttjárása szerint a legrosszabb esetben a zavar a teljes feldolgozási folyamara 

kiterjed. Valamivel könnyebb a helyzet, ha csak a beszédészlelési, csak a beszédmegértési, 
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csak az emlékezeti folyamatok vagy azok részfolyamatait, illetve ezek kombinációit érinti. 

Ha bármely folyamatban zavart találunk, akkor ebben a vezérlés kisebb-nagyobb 

mértékben, de mindig érintett (Gósy 1995a).  

 

II.8 Hibajelenségek a beszédfeldolgozás mechanizmusának alsóbb és felsőbb szintjein  

 

A beszédpercepciós folyamatok során jelentkező hibák észrevétele nem mindig 

egyszerű; egyrészt a dekódoló mechanizmus túlbiztosított szerveződése miatt, másrészt 

azért, mert a nehézséggel küzdő gyermekek gyakran élnek a kompenzáció lehetőségével 

(Gósy 2005b). A beszédfeldolgozási folyamatban keletkező hibák és a produkciós hibák 

elkülönítése sem könnyű feladat, mivel a percepció során észlelt hibázások (például a téves 

kivitelezés következtében) – csak közvetetten – a beszédprodukción keresztül érhetők 

tetten, továbbá azért is nehéz ezek beazonosítása, mert néha egyáltalán nem egyértelmű, 

hogy amit a felszínen látunk, annak mi is a valódi oka.  

Habár a percepciós hibák nem azonosak a spontán beszéd és a beszéd tervezése 

során előforduló hibázásokkal (lásd megakadásjelenségek, 1. TÁBLÁZAT), a produkción 

keresztül történő visszacsatolás következtében a percepció és a produkció során 

megtapasztalt hibajelenségek között mégis átfedés tapasztalható, például a téves kezdés, 

perszeveráció, anticipáció, metatézis esetében.  

 

1. TÁBLÁZAT | Megakadásjelenségek (Gósy 2009:258) 

 

1) TÉVES SZÓ (például freudi elszólások, malapropizmusok) 

2) GRAMMATIKAI HIBA (a köznyelvi normának ellentmondó grammatikai  

                                      vagy szintaktikai struktúra) 

3) KONTAMINÁCIÓ (két nyelvi jel összeolvadása) 

4) TÉVES KEZDÉS (beszédhang vagy beszédhangsorozat téves ejtése) 

5) NYELVEM HEGYÉN VAN JELENSÉG (fonológiai/fonetikai szerkezet  

                   kiejtésének részeges gátoltsága) 

6) PERSZEVERÁCIÓ (egy kiejtett nyelvi elem szándéktalan,  

                   ismételt megjelenése a közlés egy később időpontjában) 

7) ANTICIPÁCIÓ (egy szándékozott nyelvi elem megjelenése a közlés  

                  egy korábbi időpontjában is) 

8) METATÉZIS (nyelvi elemek sorrendjének felcserélődése) 

9) EGYSZERŰ NYELVBOTLÁS (artikulációs hiba: betoldás, helyettesítés, kiesés) 

10) TÖBB TÍPUSBA SOROLHATÓ JELENSÉGEK 
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Az anyanyelvi és az idegen nyelvi percepciós vizsgálatok során észlelt (pontosabban a 

beszédprodukción keresztül megtapasztalt és rögzített) főbb hibatípusok közül érdemes 

külön kezelni a beszédészlelés és a beszédmegértés során megjelenő hibázásokat. A 

beszédészlelési folyamatok felmérésekor (egy korábbi kutatás során használt 

hibatipológiára támaszkodva, vö. Boldizsár 2002) a szó- és a mondatészlelés vizsgálatakor 

megfigyelt hibák az alábbi öt kategóriába sorolhatók:  

1) az elhangzó szó/ beszédhang cseréje 

2) a beszédhang szóból vagy a szó mondatból való kiesése/elhagyása,  

3) felesleges beszédhang vagy szó lexémába vagy mondatba történő 

betoldása/hozzáadása,  

4) az elhangzó beszédhang vagy szó áthelyezése,  

5) az értelmetlen torzítások, amelyekhez olyan hibák kerültek, amelyeket a fenti négy 

kategóriák egyikébe sem lehetett besorolni.  

A jelen kutatás során alkalmazott részletesebb hibatipológia összefoglaló táblázata az 5. 

MELLÉKLETBEN található. 

 

A beszédmegértés vizsgálatakor a mondatértési és/vagy szövegértési problémák 

kapcsán hibás dekódolásról elsősorban akkor beszélünk, amikor a hallott üzenet 

szemantikailag és/vagy szintaktikailag módosul. A mondatértési hibák feltérképezése, 

illetőleg azonosíthatósága nagymértékben függ a vizsgálat során alkalmazott feladat 

típusától. Abban az esetben, amikor a vizsgálati személyeknek az elhangzott mondat 

jelentését két kép közül történő választás alapján kell azonosítaniuk (vö. Gósy 1993a), nem 

történik beszédprodukciós esemény (ismétlés), vagyis a hibázások jellege a bemutatott 

képek mód, hely, idő stb. viszonyainak helyes vagy nem helyes felismerésében érhetők 

tetten. Ilyen esetekben a hibalehetőség nagymértékben korlátozott (vö. jelen kutatás során 

használt anyanyelvi GMP16, és angol nyelvi GMP7 tesztfeladatok). 

A hallott szöveg megértése és annak későbbi, kérdések alapján történő felidézése 

kapcsán sokrétű, és a fentiekhez képest más jellegű hibázásokra is számíthatunk, vagyis 

ebben az esetben a percepció és a produkció nem megfelelő működéséből származó hibák 

keveredhetnek. A szövegértési hibák tipológiájában Menyhárt (2001) a nem elfogadható 

feleletek közé sorolja a szinonima használatát, vagy az eredetileg elhangzott üzenet 

kompenzatorikus eszközökkel való visszaadását (részleges tartalmi vagy formai felidézés – 

esetenként az összetevők újraalkotásával). Úgy vélem, hogy a szinonimahasználat az 

asszociációk szintjén nem jelentene gondot, ha a cél a közlés tartalmi viszonyainak helyes 
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felidézése, csak abban az esetben tekinteném hibának, ha mindez feltételezhetően 

szókincsbeli hiányosságból fakad. A történet logikai viszonyait illetően a téves 

összerendezés (például ok-okozati viszonyok helytelen értelmezése) mellett téves 

asszociációk (konklúzió) is megjelennek, továbbá olyan, a történetben nem szereplő 

válaszok is születtek, amelyeket Menyhárt többnyire a fantázia hatásának tulajdonít. A 

hibatipológiát a nem adekvát válaszok, illetve a hiányzó válaszok zárják. A hallás utáni 

szövegértés kapcsán az előző hibatipológiát kiegészíteném még a memóriakihagyásból 

eredő hibákkal is, amikor az elhangzó információ (egy része) nem hozzáférhető, és nincs 

más segítő stratégia, amire támaszkodni lehetne a válaszadáskor. A szövegértéssel 

kapcsolatos hibázások kapcsán Menyhárt azt találta, hogy a kontextus nemcsak segítő, 

hanem akadályozó tényező is lehet, főleg, ha a részletek megértéséről van szó. Annak 

ellenére, hogy a szövegből helyesen kiragadott kulcsszavak segítségével a legfontosabb 

momentumokat megérthetjük, a részletek mégis elveszhetnek. A vizsgálat további 

eredménye alátámasztja azt a tényt, miszerint általánosságban könnyebb a szövegben 

előforduló konkrét információk (tárgyak, helyszínek, cselekvések) feldolgozása, mint az 

összetettebb, ok-okozati és egyéb összefüggéseké.  
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III. A NYELVELSAJÁTÍTÁS ÉS A KISGYERMEKKORI IDEGENNYELV-TANULÁS 

FŐBB PSZICHOLINGVISZTIKAI ÉS NYELVPEDAGÓGIAI VONATKOZÁSAI  
 

A dolgozat harmadik fejezete rövid áttekintést ad az első- és a másodiknyelv-elsajátítás
3
 

folyamatairól és az ezekkel kapcsolatos lényegesebb elméletekről, valamint a 

nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás nyelvpedagógiai értelemben vett dichotómáját vizsgálja. 

Az idegennyelv-tanulás kezdési idejének kérdését és az életkor szerepének tárgyalását 

követően, az anyanyelvi és az idegen nyelvi mentális folyamatok (mentális lexikon 

szerveződése, szótanulás) egymásra hatását elemzi. Végül a nyelvtanulás sikerességét 

meghatározó tényezőket ismerteti.  

 

III.1 A nyelvelsajátítási folyamathoz kapcsolódó anyanyelvi és idegen nyelvi elméletek 

III.1.1 Az anyanyelv-elsajátítás folyamata és néhány jelentősebb XX. századi 

nyelvelsajátítási nézet  

 

Az anyanyelv-elsajátítás bizonyos értelemben már születésünk előtt elkezdődik (lásd. 

nyelvspecifikus prozódia észlelése), a gyermekek hosszú ideig csak hallgatják a nyelvet, 

mielőtt azt aktívan használni kezdenék (vö. a beszédprodukció és beszédpercepció közti, 

főképp a kezdetekben fennálló aszimmetrikus viszony). A nyelvi fejlődés azonban egy 

egész életen át tartó folyamat, amely nem ér véget 5-6 éves korra (vö. Navracsics 1999). 

Az intézményes anyanyelvoktatás során a kognitív szint és a nyelvi tudatosság fejlődésével 

párhuzamosan fejlődik tovább a nyelv is, vagyis a nyelvi tudatosság kapcsán Gósy (1999a) 

szerint különbséget kell tenni a 7-10 évesek, és a tizenévesek (10-14 évesek) nyelve között. 

Az anyanyelv-elsajátítás kezdeti időszaka nem korlátlan, ugyanis vélhetően létezik 

egy első biológiai sorompó (6-7 éves korban), ameddig a gyermeknek meg kell kezdenie 

az anyanyelv-elsajátítást ahhoz, hogy maradéktalanul sikeres lehessen ez a folyamat. 

Ennek fiziológiai oka elsősorban abban áll, hogy „a nyelvtanulást végző agyi áramkörök 

plasztikusabbak a gyermekkorban” (Pinker 1999:293), vagyis a környezeti ingerek ebben 

az időszakban az idegsejtek között aktív nyelvi kapcsolat létrehozására képesek.  

Az anyanyelv-elsajátítás folyamatában a nemek között különbségek mutatkozhatnak. 

A tapasztalat szerint ugyanis a lányok általában korábban kezdenek el beszélni, gyorsabban 

sajátítják el a nyelvet és a kiejtésük is tisztább, mint a fiúké, s könnyebben késztethetők 

                                                 
3
 A ’második nyelv’ kifejezés minden – az anyanyelvtől eltérő – más nyelv tanulására (akár harmadik, 

negyedik, vagy későbbi) értendő (Gass–Selinker 2008:7). 
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verbális kommunikációra (Gósy 2005b; 2007). A nyelv és a beszéd lányoknál tapasztalható 

gyorsabb elsajátítási üteme Hámori (2005) szerint hormonális okokra vezethető vissza 

(lásd a tesztoszteron fiúknál tapasztalható magasabb hormonkoncentrációja). A nemek 

közti különbségek másik lehetséges oka a figyelmi, beállítódási tényezőkben keresendő 

(Gósy 2005b).  

 

Arra vonatkozóan, hogy miként kerül a tudatunkba a nyelv, nyelvismerettel 

születünk-e vagy ez csak a későbbi fejlődés következménye, többféle elmélet látott 

napvilágot. A XX. századi anyanyelv-elsajátítási és -tanulási nézetek közül az alábbiakat 

emelem ki: az utánzás elvén alapuló behaviorista (Skinner 1957), a gazdag innáta rendszert 

feltételező nativista (Chomsky 1959; 1965; 2003) elméletek, illetőleg a kognitív alapú 

konstrukcionista megközelítés (Piaget 1954). Az empirista felfogás (behaviorizmus) – 

amely szerint a tapasztalat (utánzás és megerősítés) alapján tanuljuk a nyelvet is – 

negatívuma, hogy igencsak korlátozott hatáskörű, ennél fogva csak a fonetika, kisebb 

mértékben a szókincs vonatkozásában jöhet szóba, a grammatika esetében azonban nem.  

A nativista elmélet a tapasztalat jelentőségét megkérdőjelezve feltételezi, hogy minden 

újszülött genetikailag kódolt nyelvi képességgel (gazdag innáta rendszerrel) születik, 

vagyis „a gyermek nem tanulja a nyelvet. Az növekszik a gyermek agyában” (Chomsky 

1959:47). A nyelvi fejlődés során a környezeti beszédingerek hatására automatikusan 

működésbe lép az ún. belső mentális (velünk született) nyelvelsajátítási mechanizmus 

(Language Acquisition Device), amely a nyelvi anyag elemzéséhez eljárásokat és nyelvi 

információkat (szabályokat) tartalmaz (Chomsky 1965).  

A nyelvelsajátítás kognitív alapú alapú, konstrukcionista megközelítése szerint a nyelv 

egyfajta fejlődési folyamat eredménye, amely során a gyermek maga hozza létre a nyelvet. 

Kezdetben tartja a magát az általános szabályokhoz, majd a mentális szabályok időről 

időre átépülnek. A Piaget-elmélet bírálói (Vigotszkij 1967; Bruner 1983) szerint a szerző 

két fontos dolgot hagy figyelmen kívül a gyermekek nyelvelsajátítása során: a szociális 

kontextust (interakciót), és a felnőttek részvételét. A fonetikai fejlődést illetően emellett e 

megközelítés szerint az univerzalizmus csupán a bázishangokra korlátozódik, míg más 

kontrasztok a tanulási tapasztalat révén jelennek meg (vö. rezonanciaelmélet). 
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III.1.2 A másodiknyelv-elsajátítás és a kritikus periódus elmélet összefüggései 

 

A pubertáskor körüli időszakban (10-11 éves kor, vö. Lenneberg 1967; 13 éves kor 

körül lásd Scovel 1979) hipotetikusan létezik egy második biológiai sorompó is. A 

Penfield és Roberts (1959) nevéhez fűződő kritikus periódus elmélet szerint a pubertás 

kezdetéig a gyermekek könnyen sajátítanak el nyelveket, az ezt követően elkezdett 

nyelvtanulás az agyban lejátszódó fiziológiai változások következtében (vö. az agy 

dinamikus plaszticitása) nem lehet olyan sikeres, mint ezen életkor előtt. A kritikus 

periódus elmélet megjelenése óta számos vitára ad okot. Kovács (2009) úgy látja, hogy 

egyesek szerint ennek időtartama nincs egyértelműen meghatározva, és az sem, hogy ez 

milyen kapcsolatban van a nyelvi funkciók lateralizációjával. Abban azonban egyetértés 

tapasztalható, hogy az életkorral változik az idegen nyelvhez való viszonyulás módja, és 

abban is, hogy a határvonal a pubertáskor.  

Lengyel (1994) szerint amíg az anyanyelv elsajátítása során nagyon valószínű 

egyfajta kritikus periódust feltételezni, a második nyelv szempontjából ennek kisebb a 

valószínűsége. Éppen ezért a második nyelvvel kapcsolatban inkább szenzitív periódusról 

beszél, amely abban áll, hogy egy bizonyos életkorig könnyű és akcentusmentes az 

elsajátítás folyamata és megközelíthető az anyanyelvi beszélők nyelvi kompetenciája is. A 

szenzitív periódus létét az idegennyelv-elsajátítás kapcsán Pinter (2006) is elismeri, 

eszerint a fiatal nyelvtanulók az idegen nyelv fonológiai rendszeréhez jobban tudnak 

alkalmazkodni (vö. percepciós bázis flexibilitása), fogékonyak a hangok és a nyelv ritmusa 

iránt, és élvezik az új, ismeretlen hangok és intonációs minták képzését. Az 

akcentusmentes nyelvelsajátítás sokak szerint az agyi funkciók specializálódásával függ 

össze. Penfield és Roberts szerint (1959) a gyermeki agy plaszticitása a 9. életévig tart, 

eddig lehetséges az akcentus
 
nélküli nyelvelsajátítás és a lexikai adatok elsajátítása is 

zökkenőmentesebb (vö. még Hámori 1999 in Illyés 2000). Singleton (1989) mindemellett 

úgy véli, hogy a megfelelő mennyiségű idegen nyelvi input is éppolyan lényeges e kérdést 

illetően (vö. még Bohn–Flege 1997).  

A nyelvelsajátítás és az életkor összefüggése kapcsán továbbá felmerül az a kérdés, 

hogy a velünk született nyelvi képesség és az univerzális grammatika elvei és paraméterei 

(vö. Chomsky 1957; 2003) örökre megmaradnak-e és kiterjeszthetők-e a második nyelv 

elsajátítására. Scovel (1988) szerint nincs bizonyíték a „nyelvtani kritikus periódus” létére, 

ennek ellenére úgy tűnik, hogy a pubertáskor után nagyon nehéz az anyanyelvi szintű 

grammatikai kompetenciát megszerezni. A szókinccsel kapcsolatban sincs semmiféle 
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bizonyíték arra vonatkozóan, hogy egy bizonyos kor után a második nyelv szókincsét 

lehetetlen volna elsajátítani, azaz lexikai szinten nem feltételezhető életkori határ. Az 

előzőek kapcsán persze nem mindegy az sem, hogy nyelvelsajátításról vagy 

nyelvtanulásról beszélünk a két folyamat eltérő fiziológiai háttere miatt.  

 

III.2 Nyelvelsajátítás vagy nyelvtanulás? 

 

Az idegennyelv-tanulás/tanítás kontextusában a nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás 

fogalmai között különbséget szokás tenni. A tanuláslélektan és a pszicholingvisztika a 

köztük lévő minőségi eltérést főként abban látja, hogy amíg a nyelvelsajátítás biológiailag 

és pszichológiailag, a nyelvtanulás inkább társadalmilag motivált folyamat (Lengyel 2004). 

Ennek értelmében a természetes körülmények között zajló, spontán, több szinten zajló 

folyamatot nyelvelsajátításnak nevezzük, amelyet a nyelvi innáta és a környezet együttesen 

határoz meg. Ide tartoznak a kisgyermekkori anyanyelv-elsajátítás (0-6 éves kor között) és 

főként a nyelv hangzó formájára vonatkozó folyamatai (Lengyel 1994; 1998), a korai 

kétnyelvűség esetei, valamint a második nyelv természetes közegben (befogadó országban 

vagy célnyelvi közösségben) való elsajátításának esete. Ezzel szemben nyelvtanulásnak 

tekintjük „a 6-7 éves koron túli nyelvvel kapcsolatos eseményeket, folyamatokat, 

műveleteket; másfelől pedig – az életkor és a nyelvi manifesztáció módja miatt – az írott 

nyelv formájának birtokbavételét is” (Lengyel 1998:119). A nyelvtanulás tehát egynyelvű 

környezetben, előzetes nyelvtanulási tapasztalatok nélkül, mesterséges úton, szervezett 

(instrukcionált) keretek között zajló folyamat, ahol a nyelvet és a hozzá kapcsolódó 

kultúrát rendszerint nem anyanyelvű tanár közvetíti (vö. Menyhárt 2002). 

Krashen (1985b) az elsajátítás és a tanulás közti eltérés alapvető okát a tanulási 

stratégiaváltásban látja, amely azt jelenti, hogy amíg a kisgyermek globálisan (több 

szinten) tanulja a nyelvet, a prepubertás körül stratégiát vált, s analitikusan, elemző módon, 

mindig csak egy szintre koncentrálva tanulja azt. Clark (1992) a nyelvelsajátítás és a 

nyelvtanulás közti dilemmát azzal próbálja feloldani, hogy az idegennyelv-tanulást 

bizonyos értelemben a másodiknyelv-elsajátítás speciális esetének tekinti, amelyet azzal 

indokol, hogy a nyelvelsajátítás bármely formája kognitív folyamat. Ez alapján az 

irányított nyelvtanulás és a természetes nyelvelsajátítás jellemzői részben meg is egyeznek, 

még akkor is, ha köztudottan egészen más feltételrendszerben zajlanak is le. Lengyel 

(1998) úgy véli, hogy mind az elsajátítás, mind a tanulás életkortól függetlenül jelen van; 
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az elsajátítás és a tanulás tehát egymással összefonódnak, hol az egyiké, hol a másiké a 

vezető szerep. Ezért bizonyos esetekben az elsajátítás és tanulás egymás szinonimájaként is 

használható (amikor egyszerre, egymást kiegészítve történnek).  

Dolgozatom kutatási részében az elsajátítás és a tanulás fogalmai közül mindvégig 

következetesen az idegennyelv-tanulás kifejezést használom, mivel a vizsgálatban részt 

vevő gyermekek idegen nyelvi képzése egynyelvű környezetben, mesterséges úton, 

instrukcionált keretek között valósult meg.   

 

III.3 Az életkor szerepe a nyelvtanulás folyamatában 

  

Az idegennyelv-pedagógia egyik örökzöld vitatémája az életkor kapcsán, hogy vajon 

létezik-e egy olyan ideális kezdési időpont, amikor a leghatékonyabban, legtökéletesebb 

módon és leggyorsabban elsajátítható egy idegen nyelv (vö. például Singleton–Lengyel 

1995, Johnstone 2002, Nikolov 2004, Djigunović 2010). Általánosan elfogadott tény, hogy 

a gyermekek számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek az idegennyelv-

elsajátítását jócskán megkönnyítik, például az erős belső motiváció, az alacsony érzelmi 

szűrő, a játékos tanulás lehetősége, az artikulációs bázis nagyobb fokú rugalmassága, az 

intonációs minták könnyebb elsajátítási képessége (vö. Krashen 1985a; Navracsics 1999). 

A gyermekkori nyelvtanulás sikeressége mindemellett a nyelvi input mennyiségétől és 

minőségétől is függ (vö. a kisgyermekek esetében alkalmazott kevésbé komplex 

szerkezetű, lassú és tagolt nyelvi input, Krashen 1985a). Ezzel szemben, akik idősebb, akár 

felnőtt korban kezdenek idegen nyelvet tanulni, azok gyorsan és viszonylag rövid időn 

belül sajátítanak el egy másik nyelvet, amely részben a jobb kognitív kapacitással 

magyarázható (Larsen-Freeman–Long 1991). Burstall (1975) 16 évesek két csoportjának 

teljesítményét összevetve azt találta, hogy akik később (11 éves korban) kezdték a 

nyelvtanulást, jobban teljesítettek szóban, írásban és olvasásban, mint a korábbi (8 éves 

korban) kezdők, a hallásértés viszonylatában azonban megfordult a sorrend.  

Apelttauer (1992) és Wode (1993) úgy vélik, hogy ma még nincs egyértelmű 

bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a gyermekek jobban el tudnának sajátítani egy második 

nyelvet, mint a felnőttek. Warga (2002) szerint azonban ténylegesen megállapíthatók az 

egyes nyelvi síkokra (fonológia, morfológia, szintaxis, stb.) és a nyelvtanulást érintő 

képességekre (beszédfolyékonyság, memória, figyelem, stb.) vetítve olyan képességbeli és 

tanulást könnyítő/nehezítő tényezők, amelyek már köthetők bizonyos életkori 
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szakaszokhoz. Tény, hogy minden életkor valamilyen meghatározott segítséget nyújt a 

nyelvelsajátítás/ nyelvtanulás folyamatában, azonban Navracsics (1999) szerint nincs olyan 

életkor, amely valamennyi készséget együttesen képes lenne felkínálni.  

Az idegennyelv-tanulás ideális kezdési időpontját tekintve Lightbown és Spada 

(1993/2006) szerint minden esetben meg kell vizsgálni a nyelvtanulók szükségleteit, 

motivációját és a nyelvtanulás feltételeit. Eszerint ha a nyelvtanulás célja az anyanyelvi 

beszélők (megközelítő) tökéletességének elérése, akkor elengedhetetlen a minél korábbi 

kezdés (vö. még Nikolov 2000; Singleton 1995). A tanulók kommunikatív készségének 

fejlesztéséhez és megfelelő szintű kialakulásához azonban nem feltétlenül szükséges a 

korai kezdés. Navracsics (1999) ennek ellenére azzal érvel, hogy a korai nyelvtanulás 

minőségét illetően eredményesebb, mint a későbbi életkorban kezdett nyelvtanulás, mert a 

végső megszerzett tudás maradandóbb. Johnstone (2002) szintén a korai kezdés mellett 

érvel, kiemelve annak potenciális előnyét a hangrendszer tekintetében, valamint a nyelvi 

tudatosság és a nyelvtanulási tapasztalat megszerzésére rendelkezésre álló hosszabb időt. 

Kovács (2009:27) mindezek ismeretében hangsúlyozza, hogy „a korai kezdés nem 

mennyiségi, hanem minőségi kérdés, hiszen a gyermek még könnyített formában vagy 

lassabb tempóban sem tanítható meg úgy a nyelvre, mint az idősebbek”, vagyis csupán 

tévhit, hogy a tanévek számának növekedésével a nyelvtudás mértéke arányos növekedést 

mutat.  

A multikompetencia-elmélet (vö. Cook 1995, 1999) szerint az idegen nyelvek 

tanulása a nyelvi és a kognitív fejlődésre is pozitív hatással van, vagyis bizonyított, hogy 

az idegen nyelvet is tanuló gyermekek komplexebb nyelvi készségekkel rendelkeznek. A 

multikompetencia-elmélet értelmében a korai kezdés kedvezően befolyásolja az anyanyelvi 

fejlődést (vö. elsőnyelvi tudatosság fejlődését, Bognár 1997) és más nyelvek tanulását, a 

két nyelv ugyanis megerősíti és segíti egymást. A korán elkezdett nyelvoktatás, azáltal, 

hogy serkenti a tanulók intellektuális aktivitását, szélesíti látókörüket és kinyitja 

szellemüket, a jó iskolai szereplés egyik fontos faktora.  

 

III.4 Az anyanyelvi és az idegen nyelvi mentális folyamatok összefüggései 

 

Az anyanyelvi és az idegen nyelvi mentális folyamatok összefüggései kapcsán 

elsőként a mentális lexikon nyelvenkénti szerveződését, majd az anyanyelvi és az idegen 
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nyelvi szókincs kapcsolatát vizsgálom az integráltság mértéke szerint. Végül az idegen 

nyelvi szótanulás eredményességét befolyásoló tényezőket ismertetem. 

  

A kisgyermekkori anyanyelv-elsajátítás az aktív szótanulás időszaka, vagyis a 

mentális lexikon kiépülése lényegében ekkor történik meg, azonban ennek nagysága 

életünk végéig módosul, változik (Gósy 1998a). Az idegen nyelvi szótanuláskor az 

anyanyelv szerepe alapvető fontosságú, mert ez alapján döntünk arról, hogy egy idegen szó 

megtanulása számunkra könnyű vagy nehéz (vö. a nyelvek tipológiai távolságából adódó 

nyelvi transzferhatás jelensége), azonban a nyelvek közti interferencia jelensége nem 

feltétlenül káros, rokon nyelvek esetében ugyanis a szavak közti kapcsolat nagyban 

segítheti a hozzáférést a „befogadó módban” (Singleton 2000). 

A szavak tárolásával kapcsolatban Gósy (1998a, 1998b) szerint nem zárható ki a 

mentális lexikon nyelvspecifikus szerveződése. A gazdag morfológiájú nyelvek (például a 

magyar) esetében ugyanis lehetséges, hogy a mentális lexikonban külön tárolódnak a 

szemantikai és a formai egységek. Ahogy tehát ritka az „egy az egyben megfelelés” az 

anyanyelvi és az idegen nyelvi szavak között, úgy az anyanyelv és az idegennyelv-tanulás 

folyamatai, s így a szótanulás folyamatai (dekódolás, tárolás, hozzáférési stratégiák) is 

különbözhetnek egymástól. Amíg az anyanyelvi beszélők mentális lexikonjában az szavak 

közti kapcsolat erősen szemantikai jellegű, addig Meara (1984) és Laufer (1989) úgy vélik, 

hogy az idegen nyelvi lexikai elsajátítás és feldolgozás elsősorban fonológiai jellegű 

(„formavezérelt”). Az életkor és a lexikai tudás növekedésével az előbbi megállapítás 

Singleton (2000) szerint némiképp módosul.  

Az anyanyelvi és az idegen nyelvi mentális lexikon tárolásával kapcsolatban jelenleg 

nincs egységes állásfoglalás abban a tekintetben, hogy a két nyelv esetében egységes vagy 

elkülönült rendszert alkotnának. Korábbi nézetek szerint az anyanyelvi mentális lexikon 

minőségileg más, mint az idegen nyelvi, sőt mi több, azok egymástól függetlenek (Laufer 

1989; Meara 1984), a minőségi különbözőséget később azonban többen is cáfolták (például 

Singleton 1994, 1999; Singleton–Little 1991; Wolter 2001). Az integráció (az anyanyelvi 

és az idegen nyelvi mentális lexikon kölcsönhatásának) elvét valló kutatók különféle 

vizsgálatokkal igyekeztek igazolni elméletüket, többek között a memória (Papagno et al. 

1991; Service, 1993), a tanulói hibák (James 1998; Swan 1997), a tanulási stratégiák 

(Cohen–Aphek 1980; Schmitt 1997), a kétnyelvűség (Cook többszörös kompetencia 

elmélete, 1992; De Bot–Schreuder 1993), a kódváltás (például Paradis 1981), és a 

kommunikációs stratégiák felől közelítve (Faerch et al. 1984; Kellerman 1991; Tarone 
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1977). Bizonyítékaik azonban nem támasztják alá a teljes integrációt, csak annak különféle 

mértékét. Cook (2003) a két nyelv mentális lexikonja esetében elveti a teljes integráció 

elképzelését, de azok teljes elkülönültségét is. Egy olyan mentális rendszerben 

gondolkodik, amely „képes egyensúlyt tartani egy sajátos nyelvi aspektus tényezői között 

egy bizonyos szituációban” (Cook 2003:10-11), és amelyben „az integráció és az 

elkülönültség közti kapcsolat komponensről komponensre változik” (vö. még Singleton 

2005). 

 A beszédfeldolgozási mechanizmus – és különösképpen a fonológiai és a szeriális 

észlelés – hibátlan működése, nemcsak az anyanyelvi, hanem az idegen nyelvi 

szókincsfejlődés, illetőleg az írott nyelvi készségek fejlődése kapcsán is meghatározó 

jelentőségű (Adamikné Jászó 2006; Imre 2006). A szótanulás komplex folyamata ugyanis 

magában foglalja a nyelv fonológiai egységeinek szekvenciálási képességét, a kategoriális 

egységeket (fonéma vagy szótag), a szótagstruktúrát, és a fonémaszabályoknak megfelelő 

fonotaktikai szekvenciák elsajátítását. Erre épül a diskurzustanulás (a lexikai egységek 

kombinációja szerint, frázisok, kollokációk elsajátítása). A nyelvtan tanulása pedig nem 

más, mint a tanult lexikai szekvenciák állományából következő szabályok absztrakciója 

(Ellis R. 1997).  

Az idegen nyelvi szótanulás eredményességét – az emlékezeti folyamatok 

(fonológiai rövid távú memória) megfelelő működése mellett – több tényező befolyásolja, 

például a kiejthetőség (fonémák, fonémakombinációk, szóhangsúly); a szó morfológiai 

tulajdonságai, struktúrája; az idegen nyelvi helyesírási szabályok anyanyelvitől való 

különbözősége; és a különböző szavak lexikai formájának hasonlósága. Emellett fontos 

szerepe van még a szófajiságnak, a szógyakorisági tényezőknek (Grosjean 1997) és a szó 

szemantikai tulajdonságainak is (absztraktság, idiomatikus hasonlóság, többjelentésű 

szavak) (Laufer 1997). A szóhosszúság jelensége – főképp izolált környezetben – szintén 

meghatározó lehet (Laufer 1997), amellyel kapcsolatban elképzelhető, hogy mégsem az 

elemek artikulációs ideje, hanem a fonológiai komplexitás a döntő faktor (Caplan–Waters 

1999). A szótanulás eredményességét – a fenti tényezők mellett – a kontextus is segítheti. 

Az idegen nyelvi szótanuláskor a nyelvi tudatosság kialakítása szintén eredményes eszköz 

lehet, hiszen ezáltal a tanulók számára közvetlenül feltárható és megtapasztalható, hogy 

adott nyelvek között mely területeken működik a stratégiai transzfer és melyeken nem (vö. 

Boócz-Barna 2010). 
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III.5 A nyelvtanulás sikerességét jósló és befolyásoló tényezők 

 

A nyelvtanulás korosztályokra vonatkozó általános jelenségei mellett a 

nyelvoktatásban nagy jelentőséggel bírnak a tanulók egyéni sajátosságai. Lightbown és 

Spada (1993/2006) szerint a nyelvtanulás sikeressége a tanuló motivációjától, 

nyelvelsajátítási hajlamától (vö. még Carroll 1965; 1981; Ellis 1994; Ottó 1996, 2003; 

Skehan 1998; Bárdos 2000, 2002; Tánczos 2000; Kiss 2002; Ottó–Nikolov 2003), 

intelligenciájától, személyiségétől, tanulási stílusától és életkorától függ. Mások a tanuló 

nemét (Hámori 2005), kezességét, számos kognitív, affektív és szociális faktor szerepét 

hangsúlyozzák a folyamat során (vö. például Gardner 1985; Schumann 1986; Schmitt–

McCarthy 1997; Cameron 2001; Csapó 2001; Csizér–Dörnyei 2002; Ottó–Nikolov 2003).  

A tanulói oldal mellett a célnyelv természete, grammatikai, hangtani stb. 

tulajdonságai is hatással lehetnek a folyamat eredményességére. Az anyanyelv és az idegen 

nyelv közti távolság kapcsán pedig lényeges megemlíteni a nyelvi transzferhatás 

jelenségét, amely „a célnyelv és a korábban elsajátított bármely nyelv közti 

hasonlóságokból és különbségekből eredő hatás” (Odlin 1989:27), továbbá mindez a 

nyelvtanuló korábbi nyelvi ismereteinek, a célnyelvi inputnak és a kognitív folyamatainak 

interakciójából adódik (Lightbown–Spada 2006). A nyelvi transzfer jelensége a nyelv 

bármely területén jelentkezhet: a nyelvtan, a kiejtés, a szókincs, a diskurzus és az olvasás 

terén is (Ellis 2008), ennek alkalmazási kényszere pedig fonológiai és lexikai szinten 

gyakoribb, mint nyelvtani szinten. Az anyanyelv és az idegen nyelv hasonlóságai ennek 

értelmében segíthetik a nyelvtanulót az idegen nyelv elsajátításában (pozitív transzfer), a 

különbségek és bizonyos hasonlóságok – amelyek megjelenése azonban nem törvényszerű 

– hibákhoz vezethetnek (negatív transzfer vagy interferencia). A kezdő nyelvtanulók 

esetében azt találták, hogy a negatív transzferjelenség gyakoribb, mint a nyelvtanulás 

későbbi szakaszában, a küszöb-hipotézis (threshold level hypothesis, Cummins 1979) 

szerint viszont csak attól a ponttól beszélhetünk transzferhatásról, amikor a tanuló 

anyanyelvi kompetenciája elért egy bizonyos fejlődési szintet, amely lehetővé teszi az 

anyanyelvi jelenségek transzferjét. Ha tehát az anyanyelvi tudás egy bizonyos szint alatt 

marad, az idegennyelv-tanulás sem lesz sikeres. A kompetenciák egymásrahatási elmélete 

(developmental interdependence, Cummins 1979) szerint a gyermekek idegen nyelvi 

kontextusba helyezett nyelv létrehozására csak az anyanyelvi hasonló kompetenciáik 

mértékében képesek (vö. még Snow 1987; Verhoeven 1991). Ehhez hasonlatos módon 
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feltételezik, hogy az idegen nyelvi tudás és a készségek az anyanyelvi készségekre is 

visszahatnak (James–Garrett 1991).  

Végül a nyelvtanulás keretfeltételei mellett számos egyéb tényező is hatással van a 

nyelvtanulás sikerességére, mint például a nyelvválasztás lehetősége, amelyet 

meghatározhat az idegen nyelv motivációs hozománya (vö. Nikolov 2003; Dörnyei et al. 

2006), valamint az adott idegen nyelv tanításának módszertani háttere (vö. Nikolov 2003).  
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IV. A BESZÉDFELDOLGOZÁS ÉS AZ ÍROTT NYELV (OLVASÁS) TANULÁSÁNAK 

KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI 
 

A hangzó és az írott nyelv kapcsolatának kutatása interdiszciplináris terület. Ebben a 

fejezetben a pszicholingvisztika, a neurolingvisztika és a pedagógia (módszertan) 

tudományok eredményei alapján elsőként az alábbi témákat tárgyalom: az olvasás 

folyamata, modellálása, fejlődése és fejlettségi fokozatai; a beszédfeldolgozási és az 

olvasási folyamatok összefüggései; az olvasástanuláshoz szükséges ismeretek, képességek 

és készségek; az értő olvasás fejlesztése. Az anyanyelvi és az idegen nyelvi olvasástanítás 

módszertani vonatkozásainak összevetése után, a fejezetet a hangos olvasás és az olvasott 

szövegértés során tapasztalható tanulói hibák egfajta rendszerezésének bemutatásával 

zárom. 

 

IV.1 Az olvasás folyamata, modellálása, fejlődése és fejlettségi fokozatai  

 

Az olvasás fogalmát az idők folyamán többféleképpen próbálták meghatározni. 

Pszicholingvisztikai megközelítésben az olvasás „dekódolási készség: az írott nyelv 

szavainak transzformációja kiejtett szavakká” (Perfetti 1986:18), valamint a leírt jelek 

megfejtése: olyan – a részkészségek együttműködéséből álló – összetett, holisztikus 

tevékenység (vö. Downing 1973), szervezett és konstruktív folyamat, amely során az 

egyén hozzájut a jelentéshez (Pearson–Stephens 1994). A XX. század közepétől, a kognitív 

szemlélet megjelenésével az olvasást aktív kommunikációs (interakciós) tevékenységnek 

tekintik, amely nem más, mint „megértés, […] állandó gondolkodás, megokolás, érvelés” 

(Adamikné Jászó 2006:18). A neurolingvisztika az olvasást „az írott szöveg lokális 

jellemzőinek elemi feldolgozásától a vizuális mintázat (globális jellemzők) gyors és pontos 

feldolgozásáig terjedő neuronális folyamatok egymásra épülő” működéseként jellemzi 

(Csépe 2006:34).  

 

Az olvasás folyamata alapvetően két részből áll. Először történik a dekódolás, amely 

– a vizuális élmény alapján – a betűsorok megfejtését, majd a betűknek a megfelelő 

beszédhangokkal történő megfeleltetését és a szó szegmentálását foglalja magában. Az 

olvasási folyamat második részében a szegmentált szó morfológiai struktúrájának 

felismerése és a jelentés azonosítása során megtörténik a megértés (Gósy 2005b, Csépe 
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2006; Adamikné Jászó 2006). Az olvasás azonban több, mint szóolvasás (Csépe 2006). Az 

írott mondat megértéséhez több dolog szükségeltetik, többek között a szó szintű és mondat 

szintű szemantikai, morfológiai, szintaktikai, valamint morfoszintaktikai elemzések 

sorozata.  

Az olvasás folyamatában a szavak jelentésének hozzáférése a vizuális-fonológiai 

kettős kódolás révén történik (Gósy 2005b), a közvetlen – vizuális – út a jelentéshez, a 

fonológiai út az emlékezéshez vezet (Tóth 2002). Olvasás során tehát az „információ 

felvétele a vizuális rendszer feladata, közvetítő eszközrendszere pedig a szemmozgások 

irányítása, kontrollja, az olvasott szöveg feldolgozását segítő megállások és ugrások 

optimális szerveződése” (Csépe 2006:34). Az olvasó szemmozgása – és ennek 

következtében a feldolgozás gyorsasága – több tényező függvényében változhat. A 

folyamatot alapvetően meghatározza az olvasó gyakorlottsága, az olvasott szöveg nyelvi 

elemei (szóhosszúság és szógyakoriság), a szemantikai tényezők (a szöveg tartalma és 

nehézsége), a kontextushatás, a tipográfiai tényezők, az olvasó előzetes elvárásai (a szöveg 

szemantikus előfeldolgozásai), és az olvasó célja (Gósy 2005b; Csépe 2006).   

 

Az olvasás folyamatát többféle módon szemléltették. Amíg az 1970-es évek kognitív 

modelljei közül az első típusú (közvetett) modellek az egymásra épülő rendszerek merev 

hierarchiáját feltételezik, addig a másik típusba tartozók (lásd Samuels ún. közvetlen 

modellje, 1994), a fejlődés egyes szakaszait párhuzamos folyamatokhoz kötik. Ez utóbbi 

jól példázza a valódi (értő) olvasási folyamatot, amely akkor következik be, amikor a 

dekódolási szakasz automatikussá válik, és a figyelem a kezdetektől a második szakaszra 

(megértésre) koncentrálódik.  

A hetvenes és nyolcvanas évek párhuzamos modelljei közül Morton (1969,1979) 

klasszikus, „kettős út” modellje (dual route model) az olvasás kétféle útját különbözteti 

meg. A jelentéshez vezető egyik út a szemantikai út (a szóalak azonnali felismerése), a 

másik a fonológiai út (a szóalak komponensekre bontó fonológiai olvasása). Temple 

(1997) olvasásfejlődés modelljében az előbbihez hasonló szemantikai út mellett a 

fonológiai út jóval kidolgozottabb. Itt történik a szavak elemekre bontása az elemző egység 

segítségével, melynek eredményéből dolgozik a fonológiai átalakító egység. A fonológiai 

összekötő egység pedig a fonológiai elemek összekapcsolásáért és a szóalak létrejöttéért 

felelős.  

Ellis és Young (1988) olvasásmodellje (vö. 5. ÁBRA) az olvasás folyamatának 

többféle lehetséges megvalósulási módját szemlélteti. A folyamat során a vizuális elemző 
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rendszer először az írott szó betűit, betűkapcsolatait azonosítja, majd a vizuális bemeneti 

lexikon felismeri az írott szavakat, amelyekhez a szemantikai rendszer megfelelő 

szójelentéseket rendel hozzá. Ezután aktiválódik a szavak kiejtett formáját tároló 

beszédkimeneti szint, majd a fonémaszint. Hangos olvasás esetén a végső fázis a 

meghangosítás. 

 

írott 

szó   

 VIZUÁLIS ELEMZŐ RENDSZER 

(betűket és betűcsoportokat azonosít) 
 

   

 

   

  VIZUÁLIS BEMENETI LEXIKON 

(ismert írott szavakat ismer fel) 
  

   

 

  
 

GRAFÉMA-FONÉMA 

KONVERZIÓ 

(az írást kiejtéssé 

konvertálja) 

  SZEMANTIKAI RENDSZER 

(szójelentéseket tartalmaz) 
 

   

 

  

  BESZÉDKIMENETI LEXIKON 

(a szavak kiejtett formáját tárolja) 
  

   

 

   

  FONÉMASZINT   

      

     beszéd 

 

5. ÁBRA | Az olvasás folyamatmodellje (Ellis és Young 1988) 

 

Az olvasás folyamata másféle módon is végbemehet, vagyis a betűk, betűcsoportok 

azonosítása után (vizuális elemző rendszer) lehetséges, hogy rögtön a beszédkimeneti 

lexikon aktiválódik (vö. közvetlen modell), vagy a vizuális elemző rendszer a graféma-

fonéma konverzió után lép a fonémaszintre. A gyakorlottság mértékének növekedésével 

valószínűsíthető, hogy először az írott kép és a hangzó alak egysége alakul ki, majd ezen 

egység és a jelentés egysége, amely értő olvasáskor, más szóval a gyakorlott olvasók 

esetén, azonnal aktiválódik (Ehri 1994).   

 

A kezdő és a gyakorlott olvasók olvasási folyamata több szempontból eltér (vö. 

közvetett és közvetlen típusú olvasási modellek). A gyakorlott olvasóknál egyrészről a 

vizuális dekódolási részfolyamatok kvázi-automatikusan működnek, azaz vizuális inger 

hatására az olvasó mentális lexikonjában a szóstruktúra azonnal aktiválódik. Az olvasó a 

jelentéshez többféle technika alkalmazásával tud hozzáférni (Csépe 2006). Amennyiben a 

dekódolás fejlettsége egy bizonyos szintet elér, a szórutinok működésében nincs nagy 
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különbség a gyakorlatlan és a gyakorlott olvasók között. A kezdő és a jól olvasók közti 

másik különbség „a mondatok és a szövegek feldolgozásának stratégiai (vagyis meta-) 

szintjén van” (Csíkos–Steklács 2006:78). A megértési stratégiák sikeres működtetése 

ugyanis több tényezővel is összefüggést mutat. A mentális lexikon aktiválását és a 

megfelelő egység „lehívását” a kontextuális hatás és az olvasó előre jóslási képessége 

segítheti és gyorsíthatja (Gósy 2005b; 2008). A tudatos ellenőrzés, a visszacsatolás, a 

javítás, a fontos és a nem fontos információk szétválasztási képessége, valamint a 

tipográfiai tényezőktől (betűnagyságtól, színtől) való elvonatkoztatás ugyancsak a 

gyakorlott olvasókra jellemző (Adamikné Jászó 1993; Gósy 2005b; Csépe 2006). 

Neurológiai vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a gyakorlott olvasó képes a szó bizonyos 

globális átfogására és gyakorlottságának következtében nő a perceptuális átfogás mértéke 

is (Gibson–Levin 1975; Haber 1978). A kiterjedés mértékére hatással van az adott nyelv 

grammatikai szerkezete, szintaktikai rendszere, és az olvasott szöveg nehézsége (Gósy 

1999b; Csépe 2006).  

 

IV.2 A beszédfeldolgozási mechanizmus és az olvasási folyamatok összefüggése 

 

A beszédfeldolgozás és az olvasás folyamata több ponton is összefüggést mutat. 

Elsőként az ezek működéséért felelős kérgi hálózatok rövid bemutatása történik, majd a 

hallott és az írott nyelv megértési folyamatainak, illetőleg a mentális lexikonhoz való 

hozzáférés beszélt és írott nyelvi összefüggéseit tárgyalom. 

 

Az olvasástanulás lokális hálózatai két fő feldolgozó alaprendszerbe sorolhatók. Az 

egyik a beszélt nyelv feldolgozásáért felelős rendszer, amelybe beletartozik a – szavak 

hangzóinak elkülönítésében és megkülönböztetésében alapvető funkciót betöltő – hallási 

feldolgozórendszer. A másik alaphálózat a téri és a vizuális információk (írásrendszer 

elemei, szimbólumok) feldolgozásáért felelős. A két fő feldolgozó alaprendszer az agyban 

anatómiailag jól elkülönül. Mindkét kérgi rendszer (anterior és poszterior) meglehetősen 

összetett működést mutat, az egyes funkciókra specializálódott lokális hálózatok 

mindkettőben tovább szerveződnek. Az anterior kérgi rendszer inferior frontális 

komponensének a fonetikai/ fonológiai megfeleltetésben és a fonológiai elemzésben van 

jelentős szerepe, a frontotemporális komponens pedig az akusztikai/ fonetikai és fonetikai/ 

fonológiai megfeleltetéshez szükséges alapfolyamatokért felelős. A poszterior kérgi 

rendszer parietális komponensének (dorzális lánc) funkcióihoz elsősorban a lexikai-
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szemantikai elemzés és azonosítás köthető. Az okcipitális komponens (ventrális lánc) a 

szóolvasási feladatok során mutat erős aktivitást. Ehhez a területhez köthető még a korai 

lexikai hatás, valamint a szavak és álszavak kérgi feldolgozásában megjelenő idői eltérés. 

Míg a dorzális kör aktivitása a lassú, figyelmi, szabályalapú elemzés során aktív, addig a 

ventrális lánc elsősorban a közel automatikus, kevésbé figyelemfüggő szófelismerési 

folyamatokban vesz részt. A sikeres olvasási teljesítményhez a dorzális és a ventrális kör 

összehangolt működése szükséges, az olvasás elsajátítása során a funkciók ellátásához 

újabb kérgi területek vonódnak be (Csépe 2006).  

Az olvasás és a beszédfeldolgozás komplex folyamata részben azonos kérgi 

hálózatokon osztozik. Az olvasás megalapozásában és később a fonológiai elemzésben a 

betű-hang integráció modalitásfüggetlen területe (szuperior temporális árok és a szuperior 

temporális tekervény) meghatározó szerepet tölt be a betű-hang szabály megfelelő 

elsajátításakor. Az olvasástanulás kezdetén a kérgi olvasó alaprendszer nem mindegyik 

feldolgozóköre működik optimálisan, és az audiovizuális integráció kialakítása az 

olvasástanulás folyamán sok gyakorlást igényel. 

 

Az olvasással kapcsolatos elméletek és modellek az olvasási folyamatban az 

olvasásértés központi szerepét és végcélját hangsúlyozzák, sokkal kisebb hangsúly tevődik 

az olvasásértés és a beszédértés kapcsolatára. Ez pedig alapvetően meghatározza az írott 

szöveg megértését, különösen az elsajátítási időszakaszban (Gósy 2005b), hiszen a beszéd 

feldolgozásán alapuló olvasás során gyakorlatilag „ugyanazok az egymásra épülő 

műveletek játszanak szerepet, mint az elhangzó szöveg feldolgozásakor, noha a két 

folyamat kiindulópontjában [az információ formáját tekintve] eltérés van” (Laczkó 

2010:137). Amíg a hangzó szöveg dekódolása a hallással kezdődik, amelyet a 

beszédészlelés akusztikai, fonetikai, fonológiai szintjei követnek; addig az írott szöveg 

dekódolásakor a kiindulás a látás, amelyet a vizuális észlelési folyamatok (az optikai 

elemzés és betűfelismerés) követnek, majd a hang-betű megfeleltetés elvégzésével 

közvetlenül átkapcsol a beszédpercepciós szintre, ahonnan különféle transzformációk 

történnek (lexikai azonosítás és grammatikai, szintaktikai struktúrák megfeleltetése, 

felismerése) a megértés bekövetkeztéig (lásd 6. ÁBRA). Az olvasott szöveg megértésnek 

folyamatában tehát (hasonlóan a beszédmegértéshez), három, részben elkülönülő, de mégis 

egymásra épülő folyamat van jelen: a szó-, a mondat- és a szövegértés. A szövegértés 

folyamata legalább három szakaszra osztható: a dekódolandó szöveg azonosítására 
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(szövegfelismerés), a szintaktikai/ szemantikai/ gondolati egységek megértésére 

(összefüggések, részletek), illetőleg a szövegértelmezésre (sémaismeret segítségével) 

(Gósy 1999a).  

 

 MEGÉRTÉS 

(szerkezetek és szemantika) 

 

 

    

 LEXIKÁLIS HOZZÁFÉRÉS 

(szófelismerés a beszédhangok alapján) 

 

                    

 MEGFELELTETÉS 

(betű/beszédhang és betűsor/hangsor) 

        

 

              

ÉSZLELÉS 

(akusztikai jegyek, beszédhangok) 

 ÉSZLELÉS 

(optikai jegyek, betűk) 

                            

HALLÁS 

(hallási emlékezet) 

 LÁTÁS 

(vizuális emlékezet) 

                                 

(egyszerű transzformáció)  (kettős transzformáció) 

 

6. ÁBRA | A hallott és az írott nyelv megértésének folyamatmodellje (Gósy 1996b:169) 

 

A hallott és az írott nyelv megértési folyamatainak jó működéséhez a hatéves gyermeknek 

minden részletre szüksége van a pontos dekódoláshoz (Gósy 1989; 1999a). Az írott szöveg 

feldolgozásához szükséges kettős transzformáció végrehajtásához pedig elengedhetetlen, 

hogy a hangzó beszéd megértéséhez nélkülözhetetlen stratégiák életkori szintje, – a 

beszédészlelés, a lexikális hozzáférés (Perfetti 1986), a szemantikai és szintaktikai 

feldolgozás folyamatai – mind épek legyenek (Gósy 1996b). A megértésben a figyelemnek 

és az emlékezetnek is nagy szerepe van (Gósy 1999a).  

A hallott és az írott nyelv megértési folyamata közti további különbség abban áll, 

hogy a beszéd dekódolási folyamata nagymértékben támaszkodik a gesztusra, mimikára, 

intonációra; a nyelv írott formája pedig a jelentésre és a szintaxisra (Mattingly 1972). 

Továbbá, amíg a beszéd írott formájának észleléséhez és megértéséhez szükséges a 

szegmentálás, addig a folyamatos beszédben nem jelzik szünethelyek minden egyes 

szemantikai egység kezdetét vagy végét, sőt a nyelv fonológiai szabályai nemritkán 

túllépnek a szó terjedelmén (vö. zöngésségi/zöngétlenségi hasonulás esete) (Gósy 1998b). 

Összességében a beszélt és az írott nyelv dekódolási folyamatai között az írott 

szöveg feldolgozásának kezdeti fázisában több kapcsolódási pontot lehet találni, mint 



49 

 

később, amikor a graféma-fonéma megfeleltetés automatizálódásával a lexikai azonosítás 

gyorsabbá válik (Laczkó 2010). 

 

A mentális lexikonhoz való hozzáférés, vagyis a nyelvi anyag feldolgozása, 

megértése, „szűkebb értelemben a beszédpercepció és az értelmes felhasználás közé 

illesztett folyamat” (Pléh 1998:46), amely többféle bemenethez és kimenethez 

kapcsolódhat. A bemeneti rendszerek szakasza után az írott és a beszélt nyelv feldolgozása 

konvergál, mely konvergencia azonban nem triviális (lásd 7. ÁBRA). 

 
  Írott nyelv  Beszélt nyelv 

Bemenet  A kutya 

ugat. 
 ~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

     

Bemeneti 

rendszer 

 vizuális-orto-

gráfiai elemzés 

 akusztikai-fone-

tikai elemzés 

     

   MENTÁLIS SZÓTÁR  

 

Központi 

folyamatok  

   

 

 

  MENTÁLIS 

NYELVTAN 

 

    

 

 

   MEGISMERÉSI 

RENDSZER 

 

Kimeneti 

rendszer 

  KIMENET  

    

  ÍRÁS  BESZÉD 

 

7. ÁBRA | Konvergenciák különböző bemeneteknél (Pléh 1998:47) 

 

Mint ismeretes, a nyelv elsajátításának első modalitása az orális, tehát a mentális lexikon 

először ilyen formájú egységeket tárol. Az írott nyelv hatására az addig domináns orális 

alapú és jellegű mentális lexikon egészében és részleteiben, azaz az egyes nyelvi síkok és 

egységek tekintetében, különféle változások mennek végbe, amelyekről ma még kevés 

ismeretünk van. Lengyel (2001) szerint elképzelhető, hogy az írott modalitás a maga jogán 

– az orális modalitással alig-alig kapcsolatos – elkülönült rendszert alkot. Ebben az esetben 

a mentális lexikon megkettőződik, egy hangzó és egy írott nyelv alapú mentális lexikon jön 

létre, mely egy új lehívó és azonosító rendszer kiépülését jelenti. Másrészről pedig 

lehetséges, hogy a hangzó alapú mentális lexikonra épül rá az írott tárolási forma. Ebben az 

esetben az eredeti formák csak a szükséges változásokon esnek át, vagyis a hangzó 
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rendszer oly módon megkettőződik, hogy bizonyos formáknál (például ajtó) az írott és 

hangzóforma elkülönülése csak virtuális, míg más formáknál (például szabadság) mind a 

két tárolási mód ténylegesen kitöltött. 

Összegezve az eddigieket, Pléh (1998) szerint a mentális szótárhoz való hozzáférés 

kapcsán még ma sem eldöntött, hogy vajon a központi egységben lévő szavak kétféle 

bemeneti specifikációval rendelkeznek-e (hangkép és íráskép), vagy a szótári hozzáférés 

érdekében a vizuális bemenetet is lefordítjuk-e a hangképre. Az sem egyértelmű, hogy 

hallott és írott bemenet esetén a szótári hozzáférés és a mondatmegértés között ugyanolyan 

mértékű alaktani elemzés folyik-e. Egyesek szerint az alaktani elemzés jellemzőbb olvasott 

anyagnál, mint hallottnál.  

 

IV.3 Az olvasástanuláshoz szükséges ismeretek, képességek és készségek   

  

Az írott nyelv felismeréséhez és értelmezéséhez szükséges transzformációs 

folyamatok alapja a megfelelő szintű anyanyelvi tudás (Gósy 2008), amely nemcsak az 

anyanyelvi fonetikai, fonológiai, grammatikai, szintaktikai és szemantikai jelenségek és 

szabályok ismeretét, hanem ezek megfelelő szintű alkalmazási készségét is magában 

foglalja. Az értő olvasás feltétele tehát a „vizuális dekódolás pontossága, a betű-

beszédhang kapcsolat felismerése, illetőleg tudatos alkalmazása, a vizuális bemeneten 

alapuló beszédészlelési folyamatok jó működése, a mentális lexikon megfelelő aktiválása, 

a morfológiai jegyek és a szintaktikai szerkezetek felismerése, elvárt asszociációs 

működések (rész-egész viszony, összefüggések, logikai műveletek, következtetések stb.), 

azaz a grammatikai és jelentéstani szerkezetek egymáshoz viszonyított megértése és 

értelmezése” (Gósy 2008). A 8. ÁBRA az olvasástanuláshoz szükséges készségeket és 

ismereteket foglalja össze, így az olvasástanulás egyfajta modelljeként is felfogható.  

Az olvasás neurolingvisztikai szerveződéséhez szükséges pszicholingvisztikai 

tényezők közül Schenk-Danzinger (1974 in Subovits 1999) három alapképességet emel ki, 

amelyek a szóalak létrejöttéhez szükségesek: a térbeli orientációs képesség 

(irányfelismerési biztonság), a verbális analizálás és szintetizálás képessége (a szóalak 

kisebb egységekre bontása, beszédhang-diszkrimináció), az emlékező-tároló rész 

„mintamegőrző” képessége (a rövid idejű verbális és vizuális memória). Az olvasás 

tanulásakor továbbá alapvető jelentőséget tulajdonít még a kezesség kialakultságának, 
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valamint az ehhez és a beszédpercepcióhoz kapcsolódó agyfélteke-dominancia 

meglétének, a ritmusészlelési készségnek, és a figyelemkoncentráció optimális szintjének.  

 

  

   

 
  EMLÉKEZET 

verbális, vizuális 

 

  

 

íráskészség 

  

 

  

beszédkészség 

 

 HALLÁS 

ÉSZLELÉS 

MEGÉRTÉS 

ÉRTELMEZÉS 

 

 

 

szókincs 

 

 

 grammatikai 

szabályok 

  LOGIKA 

FIGYELEM 

TEMPÓ 

  

 

  8. ÁBRA | Az olvasástanításhoz szükséges készségek, ismeretek (Gósy 2008)  

 

Az olvasástanuláshoz szükséges verbális analizálás és szintetizálás képességét 

másképpen nyelvi tudatosságnak (language awareness, linguistic awareness, lexical 

awareness, metalinguistics, vö. Downing–Valtin 1984) nevezzük. Ez egyfajta 

terminológiai tudatosság, nyelvtani vagy metanyelvi ismeret (Mattingly 1984), „melynek 

segítségével megfigyeljük beszédünket, s alkotórészeire bontjuk” (Adamikné Jászó 

2006:153). Kialakulásának lényege a nyelvi jel természetének felismerése (jelentés–forma 

szétválasztása), vagyis a fonématudat kialakulása, ami a formára/hangsorra való 

figyelemváltást jelenti. A fonémák finom reprezentációjának végleges kialakulása az 

alfabetikus ortográfia olvasásának és írásának elsajátításához kötött (Goswami–Bryant 

1990; Goswami 2003). Egyesek szerint a nyelvi tudatosság, a fonématudat előfeltétele 

(Mattingly 1984), mások szerint pedig következménye az olvasástanulásnak (Valtin 1984). 

Adamikné Jászó (2006:153) úgy véli, hogy a nyelvi tudatosság képessége „a gyermek 

megismerő tevékenységének és nyelvének fejlődésével párhuzamosan alakul ki”, [… és] 

előfeltétele az olvasás-írás megtanulásának, de az olvasás és az írás tanulása közben tovább 

fejlődik, és magasabb szintre kerül”.  

A fonológiai tudatosság (phonological awareness) a sokkal tágabb nyelvi tudatosság 

része, a beszélt nyelv explicit fonématudata (Wagner–Torgesen 1987), amely a szavak 
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szótagokra, fonémákra, és kezdő, illetve rímelő egységekre (onset–rhyme
4
) bontási 

képessége. A fonológiai tudatosság kialakulásával párhuzamosan alakuló nyelvi tudatosság 

fejlődése több lépcsőben történik. Ennek kezdeteit és az olvasással való összefüggéseit a 9. 

ÁBRA szemlélteti. 

 
 lakat     

 megnevezés  jelentés- 

reprezentáció 

  

  

la-kat 

    

fonológiai 

tudatosság 

1. szint 

szótagokra 

bontás szóban  
(olvasás nélkül is 

kialakul) 

 
fonológiai 

reprezentáció 

  

  

l-a-k-a-t 

    

fonológiai 

tudatosság 

2. szint 

hangokra bontás 

szóban  
(olvasás nélkül nem 

alakul ki) 

 
fonéma-

reprezentáció 

  

      

     OLVASÁS 

 

9. ÁBRA | A fonológiai tudatosság összefüggése az olvasással (Csépe 2006:109) 

 

A fonológiai tudatosságának fejlődésével kapcsolatban azt tapasztalták, hogy a gyermekek 

általában az ötödik, hatodik életév táján képesek csak hanganalízisre, egy szót 

beszédhangokra bontani (Kassai 1998b; Adamikné Jászó 2002; Gósy 2005b). Ennek 

ellenére a fonológiai tudás megléte még öt-hat éves korban sem minden gyermek esetében 

vehető természetesnek, mert előfordulhat, hogy ekkor még csak az azonos hanggal 

kezdődő és végződő, vagy rímelő szavak kiválasztására képesek, egy szó fonémáinak 

felismerésére és tökéletes azonosítására nem (Goswami–Bryant 1990). Többen igazolták 

azt is, hogy a szótagok tudatos felismerése megelőzi, míg a fonématudatosság többnyire 

csak az olvasás kialakulásának eredményeként jön létre (Fuson 1988 in Goswami-Bryant 

1990), vagyis ez a képesség megfelelő irányítással és fejlesztéssel kialakítható.  

Az olvasástanulás során Nagy (2006:18) szerint „nem az olvasást mint tevékenységet 

(viselkedést), hanem ennek a tevékenységnek a belső feltételeit kellene elsajátítani, 

kialakulását elősegíteni”. Az olvasásképesség ugyanis az egyik legfontosabb tudáselem, 

                                                 
4
 onset = szavak kezdőhangjai, kezdő mássalhangzó(i); rhyme = magánhangzó és záró mássalhangzó(k) 

alapegysége (vö. Goswami-Bryant 1990; Goswami 2003) 
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mivel a „tanulók olvasni tudása az iskolai tanulás eredményességére közvetlen hatással 

van” (Józsa–Pap-Szigeti 2006:131). Az olvasásképesség mint pszichikus rendszer 

szerveződése jól szemlélteti az írott nyelv feldolgozásakor zajló transzformációs 

folyamatokhoz szükséges rutinokból, részkészségekből, ismeretekből szerveződő alap és 

komplex készségeket (lásd 10. ÁBRA).  

 

SZÖVEGFELDOLGOZÓ, -ÉRTELMEZŐ KÉSZSÉG 

(motivátorok, szövegsémák) 

SZÖVEGOLVASÓ, -ÉRTŐ KÉSZSÉG 

(motivátorok, szövegsémák) 

OLVASÁSKÉSZSÉG 

(olvasástechnika) 

olvasástechnikai készségek: 

beszédhanghalló betűolvasó szóolvasó mondatolvasó 

beszédhang-

felismerő  

betű- 

felismerő  

betűző 

szóolvasó 

betűző 

 

beszédhang-

kiemelő  

betű- 

kapcsoló  

rutinszerű  

szóolvasó 

rutinszerű 

 

 

 

 

 

 

 

sémakövető  

segítők: hangoztató és szótagoló készség 

rutinok: beszédhang-felismerő, beszédhang-kiemelő, 

               hangszó-felismerő, betűfelismerő, 

               betűkapcsoló, betűszó-felismerő 
 

ISMERETEK: gondolatok, gondolathálók (fogalmak), 

fogalomhálók (szövegek) 
 

 
 

 

10. ÁBRA | Az olvasásképesség, mint pszichikus rendszer szerveződése (Nagy 2006a:21) 

 

Az alapkészségek (olvasástechnikai készségek) közül a beszédhanghallás készsége nem 

más, mint a beszédészlelés fonetikai, fonológiai szintje, amely az életkorral párhuzamosan 

fejlődik (Fazekasné Fenyvesi 2006). Ez teszi lehetővé, hogy a beszédhangokat a változó 

hangkörnyezet ellenére önmagukban felismerjük, a többi hangtól elkülönítsük (vö. 

anyanyelvi percepciós bázis). Az olvasástechnika eredményes tanításának kritikus 

készségei, előfeltételei, eszközei a jól funkcionáló beszédhanghalló készség mellett a 

hangoztató és a szótagoló készségek. A graféma-fonéma megfeleltetés elsajátítása ugyanis 

csak az előbbi három készség optimális működése esetén valósulhat meg. A betűző 

szóolvasó készség kialakulásának feltétele a betűfelismerő és a betűkapcsoló rutinok 

tökéletes működése, a rutinszerű (fogalomaktiváló) szóolvasó készséget pedig a betűszó-

felismerő és a hangszó-felismerő rutinok működtetik. Az olvasáskészség optimális 
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funkcionálásának függvénye az, hogy az olvasó megfelelő terjedelmű fogalomkészlettel 

rendelkezzen, amely nagyban meghatározhatja a rutinszerű és sémakövető mondatolvasó 

készség működését.   

 

IV.4 Az értő olvasás, azaz az olvasásképesség fejlődése és fejlesztése 

 

A szöveg „bonyolult, összetett jelenség, következésképpen megértése sem egyszerű” 

(Adamikné Jászó 2006:267). A gyakorlott (értő) olvasás kiinduló alapfeltétele „a kritikus 

szókészlet (a leggyakoribb 5000 szó) ismerete, a szógyakorisági törvény hasznosítása” 

(Nagy 2006b:104), és a kritikus szókészlet folyékony olvasása. A szövegben lévő 

információ megértése továbbá nyelvi és nem nyelvi feltételek függvénye, ennek 

megfelelően a fejlesztés is alapvetően e két szempont mentén történik. Nyelvi feltétel az 

olvasástechnika (dekódolási képesség), az adott nyelv szerkezetének (fonológiai, 

szintaktikai és szemantikai szabályok) és rendszerének (szövegszerveződésének, 

pragmatikai, retorikai, poétikai és stilisztikai szabályainak) ismerete. A nyelven kívüli 

feltételek pedig a beszédhelyzet, a kontextus és a pragmatikai tényezők ismerete 

(Adamikné Jászó 2001; 2002; 2006; Tóth 2002). Noha a gyermekek az olvasás technikai 

részét, a betűk, a szavak felismerésének stratégiáját viszonylag rövid idő alatt elsajátítják, 

még hosszú idő szükséges ahhoz, hogy a tartalom birtokába jussanak (vö. Gósy 1996b).  

A szöveg tartalmi megértéséhez alapvetően szükséges a mondatok megfelelő szintű 

elemzési készsége (vö. megértés nyelvi felételei). A mondatmegértés „hagyományos” 

kutatása a mondatszerkezettel, az argumentumokkal és a logikai formával foglalkozik. 

Vannak azonban olyan kutatások is, amelyek a megértés más oldalait vizsgálják. Ezek 

alapján a mondatok elemzése háromféle módon valósulhat meg: (i) a mondat 

propozicionális szerkezetéből, (ii) az adott-új információ (téma-réma) szerepéből, illetőleg 

(iii) a cselekvésérték szempontjából kiindulva (Pléh 1998). A propozicionális szerkezet 

megértésében a szószerkezeti viszonyok játszanak szerepet. Az agglutináló nyelvek 

esetében elsődleges a toldalékok megértése, a szórend másodlagos szerepet tölt be; a nem 

agglutináló nyelvek esetében pedig mindez fordítva érvényes (vö. Gósy 2005b; Adamikné 

Jászó 2006). A szintaktikai szerepeket az egyes nyelvekben a mondatrészek kötött 

sorrendje, a ragok vagy viszonyszavak jelölik (Fillmore 1968). A mondatmegértésben az 

adott-új információ szerepe is jelentős, amelyet a mondatszerkezet részben jelez. Az 

olvasottak megértése azonban az olvasó következtetési folyamataitól (lásd nyelven kívüli 



55 

 

feltételek) is függ (vö. a szövegben rejlő implikációk), vagyis a közlés szándékának (vö. 

beszédaktusok) felismerésétől (Adamikné Jászó 2006; Tóth 2002). A következtetési 

folyamatoknak sokféle tipológiájuk van mind a szövegtanban, mind a szövegfeldolgozás 

pszicholingvisztikai kutatásában. Ezzel kapcsolatban beszélünk kohézióról mint explicit és 

lokális összekapcsolásról, és koherenciáról mint tudásbázisokon alapuló összekapcsolásról 

(Lukács–Pléh 2003). 

A szövegértő olvasás részképességek hierarchikus rendszeréből tevődik össze. A 

szöveg olvasójának a dekódolási képesség birtokában, a meglévő tudásrendszerét (sémáit) 

mozgósítva értenie kell a szöveg egységeit és egészét, jártasnak kell lenni az olvasás 

különböző fokozataiban (lásd 11. ÁBRA).  
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11. ÁBRA | Az olvasottak megértésének modellje (Adamikné Jászó 2006:268) 

 

A szövegfeldolgozási folyamat során tehát az olvasó elsőként megkonstruálja a mondat 

lényegét, amelynek felhasználásával érti meg a mondatot. Ha a bekezdés végére ért, 

megalkotja az egész bekezdés lényegét. A lényeg megalkotásának szövegbeli előfeltétele a 

jól kivehető tételmondat és a témamondathoz logikus rendben kapcsolódó további 

mondatok. A szövegolvasás során az olvasó mind magasabb szinten igyekszik 

megkonstruálni a lényeget. Ebben segítenek az érvforrások szerint is rendeződő, szövegben 

található logikai műveletek (Adamikné Jászó 2006). A szöveg sikeres feldolgozásához 

ezzel kapcsolatban három alapképességnek kell még jól funkcionálni: a 

következtetőképességnek; a szövegszerkezet (például szereplők, szándék, cselekvések, 

alapgondolatok, történések) felismerési képességének és a lényegkiemelő képességnek (fő 

gondolat, információk, érvek, ellenérvek), valamint – a részleges értési hiányok 
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ellensúlyozása végett – az olvasónak képesnek kell lenni arra, hogy saját megértési 

folyamatát monitorozza (Adamikné Jászó 2006). Más szóval a szövegfeldolgozási 

folyamatban – a gondolkodás stratégiai szintjének fejlesztésekor (például az olvasás és a 

szövegértés mentális folyamatának megfigyelése és verbalizálása során) – különös szerep 

jut a metakogníciónak. A szövegfeldolgozás tanulási folyamata során a cél tehát a 

metakognitív készségek kialakítása. 

 

IV.5 Az anyanyelvi és az angol nyelvi olvasástanulással kapcsolatos metodológai 

kérdések  

IV.5.1 A magyar nyelv rendszere és az ehhez igazodó ideális olvasástanítási módszer 

 

A magyar nyelv agglutináló típusú nyelv, hangjelölő és betűíró, amely nagyrészt 

következetes, mivel egy hangnak egy betű felel meg (kivételt képez ez alól a j hang kétféle 

jelölése, valamint a koartikuláció jelensége például a szabadság szó [t] hangja) (vö. Rácz–

Takács 1959). A magyar írás a sekély (fonetikai alapú) és mély (fonológiai alapú) írásmód 

nyelvi, nyelvészeti (helyesírási reformok) és a kulturális hagyományoktól irányított 

váltogatásán alapul (Lengyel 1999). A gazdag alaktan következtében az olvasástanításban 

nagy jelentősége van a szótagolásnak, amely „nemcsak az elválasztáshoz szükséges, 

hanem könnyítő eszköz, átmeneti fokozat a kezdeti olvasástanításban, valamint a 

helyesírás tanításában nélkülözhetetlen alapozás” (Adamikné Jászó 2001:297). Az 

olvasástanítás tehát során fontos annak tudatosítása, hogy a szótagelhatárolásban „az alap 

nem a fonetikai (a kiejtett) szótag, hanem a fonológiai (a részt vevő hangok nyelvi értéke 

szerinti) szótag” (Deme–Tompa 1961:110).  

Csépe és munkatársai az olvasás és az olvasási zavarok vizsgálata során (vö. Csépe 

2006), melynek eredeti célja nem az egyes olvasástanítási módszerek hatékonyságának 

megítélése volt, arra jutottak, hogy a két eltérő olvasástanítási módszerrel oktatott, hasonló 

észlelési jellemzőkkel induló kisiskolások csoportjaiban a beszédhangok automatikus 

összemérése a második iskolaévre lényeges eltérést mutat. Az EN-eredmények alapján az 

olvasástanulás kezdeti szakaszában a hangoztató-elemző módszer alkalmazása a fejlett 

rendszer további fejlődését, a megkésettnek pedig a felzárkózását segíti. Ezzel ellentétben 

a globális módszer érintetlenül hagyja a fonológiai olvasási út rutinjának működéséhez 

fontos beszédhang-reprezentációt, a szavak hangjaihoz való könnyed hozzáférést. Nagy 

(2006) hangsúlyozza, hogy mivel minden korábban nem látott szó elolvasását a betűző 
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olvasáskészség teszi lehetővé, az olvasástanítást a betű-fonéma kapcsolatok elsajátításával 

célszerű kezdeni, majd ennek segítségével kell globális felismerésre alkalmassá tenni a 

gyakran használt szavak betűszavait. A jelenleg uralkodó gyakorlat kritikájaként 

fogalmazza meg Fazekasné Fenyvesi (2006), hogy a beszédhang-kiemelés gyakorlatai nem 

eléggé tervezettek az olvasás-előkészítés pedagógiai munkájában. Az olvasástanulást 

kezdőkkel ugyanis egyszerre ismertetik meg az alapot és a felépítményt (az első a 

fonematikus tagolás, a második a betűhasználat, vö. Kassai 1998a), és csak a felépítményt 

tanítják alaposan, mivel az alapot már kialakult előfeltételnek tekintik. Más szóval a 

betűhasználatot folyamatosan kontrollálják, a fonematikus tagolás ellenőrzése azonban 

nem történik meg. Ha ugyanis a hangzódifferenciálás fejlesztésére nem fordítunk elegendő 

időt, azzal az olvasástanulás folyamatát nehezítjük meg. Az olvasástechnika (dekódolási 

képesség) nem megfelelő, nem kellően megalapozott működése a későbbiekben 

szövegértési problémát vonhat maga után, amely az egész tanulási folyamat minőségére 

hatást gyakorol. 

 

IV.5.2 A magyar tanulók olvasási teljesítményének változásai nemzetközi 

összehasonlításban 

 

A hetvenes évektől az IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement), majd az ezredfordulótól az OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) által finanszírozott PISA-mérések (Programme for 

International Student Assessment), amelyek a hazai közoktatás eredményességéről adnak 

tájékoztatást, az olvasástanítással kapcsolatban eltérő eredményeket, s eltérő fejlesztési 

szempontból releváns összefüggéseket tárnak elénk. A pedagógiai olvasáskutatás kapcsán, 

rendszerelméleti alapon az olvasás definiálása szoros összefüggést mutat az oktatási 

rendszer célkitűző, s elérni kívánt képességeket megfogalmazó funkciójával. A nemzetközi 

felmérések eredménye tehát az olvasás időről időre változó definíciójával együtt 

értelmezendő (vö. Cs. Czachesz 2001; 2005).  

Az 1970-es évek első IEA mérésének olvasáskoncepciója az olvasott szöveg 

reprodukciójára és a dekódoló képességeinek fejlettségére helyezi a hangsúlyt (vö. 

behaviorista koncepció). A javítás objektivitásának és kultúrafüggetlenségének megőrzése 

miatt zárt, feleletválasztó feladatokat tartalmazó olvasásértés mérési eredménye azt 

mutatta, hogy „Magyarország mindhárom [10, 14, és 18 éves] korcsoportban és 
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mindhárom vizsgált részterületen (szövegértés, olvasási sebesség, szóismeret) a 

sereghajtók között szerepelt” (Csíkos 2006:176). 

A kilencvenes évek (1990-91) olvasásfelmérésének definíciója a reprodukálás jellegű 

készségméréstől a magasabb szintű komponensek mérése felé mozdult el. Ennek 

értelmében az olvasás az „egyénnek az a képessége, hogy megért és használ olyan írott 

nyelvi formákat, amelyeket a társadalom megkövetel és /vagy az egyén értékesnek tart” 

(Elley 1994:5). Az IEA második olvasásvizsgálata ennek értelmében négy 

válaszlehetőséget tartalmazó zárt feladatokból állt, és három típusba sorolható (elbeszélő, 

leíró és dokumentum jellegű) szövegeket használt fel, amely a magyar tanulók – az előző 

vizsgálathoz képest – valamivel kedvezőbb eredményét mutatta. 

A PISA 2000 célkitűzése az iskolán kívüli világ kihívásainak való megfelelés 

képességére fókuszál, amelyhez nemcsak a szövegek megértése és felhasználása, hanem 

stratégiai szintű metakognitív elemek megléte is szükséges. Eszerint az olvasás az „írott 

szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak érdekében, hogy az 

egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hatékonyan vegyen részt a 

mindennapi életben” (Kirsch et. al 2002:25 in Csíkos 2006:178). A háromévente 

lebonyolításra kerülő nemzetközi felmérés fő vizsgálati területe az olvasás volt, amely a 15 

éves korosztály felkészültségét mérte. Mivel az előző (második IEA) olvasásvizsgálatban 

kiemelten kezelt szövegtípus-probléma kisebb magyarázó erővel bírt, mint azt korábban 

feltételezték (vö. Csíkos 2006), a PISA 2000 esetében a szövegtipizálás már nem kapott 

központi szerepet. Ehelyett a tanulók olvasását olyan zárt és nyílt végű feladatok 

segítségével mérték, amelyek az olvasás-folyamat műveletei szerint három csoportba 

sorolhatók: információ visszakereső, szövegértelmező, szövegre való reflexió. A vizsgálat 

eredménye azt mutatta, hogy a magyar tanulók összességében a résztvevő országok átlaga 

alatt szerepeltek. Szakemberek szerint az átlaghoz való viszonyítás nem ad jól használható 

információt egy ország oktatási rendszerének teljesítményéről, mert az átlag 

nagymértékben függ attól, hogy éppen mely országok vesznek részt az adott vizsgálatban. 

Csíkos (2006:185) szerint ugyanis „az olvasási teljesítményt érdemes az oktatási rendszer 

általánosabb értelemben vett fejlettségének tükrében vizsgálni”, amelyet jelentős 

mértékben meghatároznak az adott ország jellemző társadalmi-gazdasági folyamatai. A 

második IEA olvasásvizsgálatában a résztvevő országok közül ennek fényében Svájc és 

Svédország legjobb helyezése érthetőbbé válik. Továbbá azt is kiemeli, hogy a második 

IEA-mérés átlagához képest az OECD átlaga szigorúbb kritériumként értelmezendő. 

Összességében a „PISA-sokk jelenséget” többek között az utóbbi évtized hazai 
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olvasástanításban végbemenő módszertani változásokkal, az egységes szemlélet hiányával, 

vagy a telekommunikáció egyre nagyobb ütemű térhódításával hozzák összefüggésbe. 

 

IV.5.3 Az angol nyelv rendszere és olvasástanítási módszere az angol mint anyanyelv 

és az angol mint idegen nyelv viszonylatában  

 

Az angol nyelv analitikus típusú nyelt, amely a gondolatot elemeire bontva közli, 

ezért nincsenek benne ragok, helyette több szóból álló szerkezeteket használ (a főnevek 

eseteit elöljáró jelzi, az igék személyeit pedig személyes névmások). A szintaktikai 

viszonyok is jelentősen eltérnek a magyar nyelv sajátosságaitól. Az angol helyesírás nem 

afonetikus, hanem ugyanúgy, mint a magyar hangjelölő és betűíró. Morfofonetikus 

jellegéből adódóan (például sign-signature) alfabetikus rendszere nemcsak a fonémák, 

hanem a morfémák állandóságára is törekszik, csak kevésbé következetes, mint a magyar 

nyelv. Számítógépes vizsgálatok kimutatták, hogy a kivételek száma 15% körül van (vö. 

Adamikné Jászó 2001).  

 

Az olvasástanulás kezdetekor bekövetkező fonémareprezentáció stabilitásának az 

angol mint anyanyelv tanulása esetében is nagy jelentősége van. Mi több, Csépe (2006) 

úgy véli, hogy a – a hangoztató-elemző olvasástanítási módszer – a „phonics” (vö. hang-

betű megfelelések tanítása) újra felülkerekedni látszik az angolszász nyelvterületen, ahol a 

globális (szóképes) módszer (vagy a későbbi elnevezéssel élve az „egész nyelvi 

megközelítés”) alkalmazása oly sokáig uralkodó nézet volt az olvasástanítás 

történelmében. Az analízis-szintézis meghatározó szerepe tehát egyre szélesebb körben 

talál elfogadottságra, és egyre inkább kiszorítja a szóképes módszerek egyeduralmát. 

 

A hazai nyelvpedagógiai kutatás a kortárs idegennyelv-tanítás elméletén és 

gyakorlatán belül (a nyelvi tartalom közvetítése, a nyelvtanulási folyamat résztvevőinek és 

helyszíneinek legfontosabb sajátosságai mellett) kitér a készségek, és ezen belül az 

olvasási készség fejlesztésére is (Bárdos 2000). Az angol mint idegen nyelv oktatása 

kapcsán azonban nem sok szó esik arról, hogy a gyakorlatban milyen módszerrel tanítsuk 

olvasni a magyar anyanyelvű kisiskolásokat. Tény, hogy az olvasás eredményes 

tanításához alapvetően szükséges az angol nyelv hangzó bázisának ismerete, vagyis a 

magyar nyelv rendszerében nem szereplő, illetőleg a magyar beszédhangokhoz hasonló 

fonémák megfelelő szintű diszkriminációs és azonosítási készsége. Ennek kapcsán az 
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angol nyelv magánhangzórendszerében található 12 magánhangzó közül több olyan is van, 

amelyhez hasonlítanak a magyar magánhangzók ([][:][][:][:][][:]), azonban 5 

magánhangzó esetében a képzés helyét illetően eltérés van ([][:][e][][]). A 

kettőshangzók (8 db) és a hármashangzók (2 db) sem gyakoriak a magyar nyelvben (bár a 

nyelvjárásokban azért előfordulhatnak). Az angol mássalhangzók közül néhány ismeretlen 

a magyar nyelvben ([][w]), vagy nem önálló hangként funkcionál ([]). Az interdentálisan 

ejtett, alveoláris résmássalhangzók ([][]), amelyek a magyarban selypesnek minősülnek, 

az angolban fonémaértékű beszédhangok (Gósy 2004a). Az angol és a magyar nyelv 

fonetikai bázisának különbözőségei mellett a magyar „fülnek” szokatlan lehet még az 

angol beszéd ritmusa, a szó- és a mondathangsúly (Budai–Radványi 1990). Az angol nyelv 

ritmikai sajátosságai a fő mondathangsúlyokból alakulnak ki, amely mondathangsúlyok 

egymástól időben egyenlő távolságra vannak, más szóval az angol a beszéddinamikáját 

tekintve egyenletesen lüktető nyelv (stress-timed language). Ezzel szemben a magyar 

hosszú-rövid szótagok váltakozása által meghatározott ritmikájú nyelv (syllable-timed 

language). A magyarban mindig az első szótagon van a hangsúly, az angolban azonban 

ennek helye változhat (például a szóképzés folytán). Kiemelkedő mondathangsúlyok 

azonban a magyar nyelvben is előfordulnak, és az angolban is vannak hosszú és rövid 

szótagok. Ez utóbbi kapcsán azonban a két nyelv között eltérés tapasztalható, mivel az 

angol rövid szótag sokkal rövidebb, mint a magyar; az angol hosszú szótag viszont sokkal 

hosszabb, mint a magyar nyelv esetében (Bárdos 2000).  A beszédhangok ejtését illetően 

fontos szabály még az, hogy az angol nyelvben nem ejtünk hosszú mássalhangzót, hiába 

van az írásképben betűkettőzés.  

Az idegen nyelvi olvasástanításkor az anyanyelv és idegen nyelv hangzó bázisának 

különbözősége mellett alapvető jelentősége van a graféma-fonéma megfeleltetési 

szabályok és a szintaktikai viszonyok ismeretének és alkalmazási képességének. Az angol 

helyesírás ugyanis a kiejtésre vonatkozóan kevés támpontot nyújt a nyelvtanulóknak. Az 

’ou’ betűkapcsolat különböző szavakban más-más hangot jelölhet (például out [], young 

[], soup [:], should [], though [], thought [:], cough []); másrészt ugyanazt a hangot 

többféle betű vagy betűkapcsolat is példázhatja (például az [:] esetében: me, tree, weak, 

field, ceiling, police, key, people). Gyakran az azonos hangalakú szavak írásmódja eltér 

(például [n]  know, no; [t]  right, write), másrészt több, különböző kiejtésű szó 

írásképe megegyezik (tear [te] és [t]). Mivel Bárdos (2000) szerint az angol nyelvi 
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olvasási készség fejlesztésekor a nyelvtanulóknak a legtöbb problémát a graféma-fonéma 

megfeleltetések jelentik, didaktikai szinten lehetségesnek tartja, vagy legalábbis nem zárja 

ki egyértelműen a globális módszer alkalmazását. Úgy véli, hogy a nyelvtanulás kezdő 

szintjein olyan szavak tanításából célszerű kiindulni, ahol a graféma-fonéma megfeleltetés 

„még él” (például leg, him, bet). Továbbá hasznosnak tartaná olyan mássalhangzók közé 

zárt hosszú magánhangzókat tartalmazó szavak tanítását (például seed, coat), amelyekből a 

tanulók az egytagú lexémák kiejtésére vonatkozóan szabályokat alkothatnak. Említést tesz 

még a néma e hanggal bővített lexémák tanításának lehetőségéről is (például time, late), 

ahol a mássalhangzó-magánhangzó-mássalhangzó kapcsolatai hosszú magánhangzót vagy 

diftongust eredményeznek. A hang-betű megfeleltetések nehézségei miatt, Bárdos 

(2000:145) szerint fokozottan kívánatos lenne az is, hogy a globális módszerrel kísért 

olvasástanulásban „legyen valamilyen hangosolvasási (ellenőrző és visszacsatoló) 

csatorna”.   

Csákberényiné Tóth és Szirmai (2002) az anyanyelvi és az idegen nyelvi 

olvasástanítás körében végzett kontrasztív vizsgálatában az idegen nyelvi olvasás során 

elkövetett tanulói hibák elemzését követően arra jutottak, hogy a tanulók az angol nyelven 

történő olvasás során nagymértékben támaszkodnak az általuk jól ismert olvasási 

technikára, a szintetizálásra, és ezt stratégiaként alkalmazzák (vö. még Szirmai 2002). 

Bárdoshoz (2000) hasonlóan úgy vélik, hogy a kezdő olvasók angol nyelvi olvasása sokkal 

inkább igényelne egy olyan megközelítést, amely nem a betűt tekinti a kiindulási 

egységnek, hanem szóegységben gondolkodik (vö. globális módszer). Az olvasástanítás 

kezdeti szakaszában továbbá a szövegolvasással szemben inkább a szószintű olvasást 

hangsúlyoznák a más olvasástechnikához való „hozzászokás” elősegítésére. 

Hangsúlyozzák, hogy „a jelenleg érvényes módszertanok erre a tényre nem fordítanak 

figyelmet, és az olvasási készség fejlesztésekor azt veszik alapul, hogy a tanuló az olvasás 

technikai részét már elsajátította, így az olvasás legfeljebb kiejtésgyakorlásra, a szóban 

tanult elemek megszilárdítására vagy szövegfeldolgozásra irányul” (Csákberényiné Tóth – 

Szirmai 2002:29). Szirmai (2002) a hazai tankönyvpiacon megjelenő, az ezredfordulón 

legnépszerűbb és ezáltal a leggyakrabban használt nyelvkönyvek esetében (Chatterbox, Tip 

Top, Linda and the Greenies, Stepping Stones, Get Ready, English Today, Snap, English 

Together, Early Bird) azt találta, hogy ezek többsége nem tér ki az anyanyelvitől eltérő 

olvasástechnika tanítására, és kísérletet sem tesznek e probléma megoldására. 

Véleményem szerint ennek az az egyszerű magyarázata, hogy ezek a nyelvkönyvek nem 

elsősorban és kizárólagosan magyar anyanyelvű gyermekek részére készültek, hanem 
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nemzetközi tankönyvpiac termékei. Ebből adódóan pedig – az olvasási készség 

fejlesztésével kapcsolatban – nem is igen veszik vagy vehetik figyelembe az adott ország 

célközönségének igényeit, előismereteit. 

Az idegen nyelvi tankönyv (tananyag) értékelési alapelvei (vö. például Kurtán 2001) 

között sem szerepel semmilyen fogódzó az ideálisnak tartott olvasástanítási módszerekre 

vonatkozóan, csupán a szövegekkel kapcsolatos szerkesztési elvek és tipográfiai 

olvashatóság kritériumainak előirányzására adnak útmutatót. Éppen ezért úgy vélem, hogy 

ez a kutatási terület még kiaknázásra vár, s több hiánypótló kutatást igényelne. 

 

IV.5.4 Az idegen nyelvi írásbeli készségek bevezetése és fejlesztési megvalósulása a 

kisgyermekkori nyelvoktatás tükrében 

 

Szakdidaktikai szempontból az olvasás és az írás tanításának alapja a 

beszédprodukció és beszédpercepció egyformán jó színvonala, a nyelvi (fonológiai) 

tudatosság, és egyéb készségek, ismeretek stb. korspecifikus megléte. Az intézményesített 

keretek között zajló idegennyelv-oktatás, különös tekintettel az írásbeli készségek 

fejlesztésekor nagyban támaszkodik az anyanyelvi fent említett működésmechanizmusok 

stabil szintjére, mely során egyéb tényezők hatását is szem előtt kell tartani, például az 

idegen nyelvi hangzókészlethez viszonyuló anyanyelvi percepciós bázis, az anyanyelvi és 

idegen nyelvi mentális lexikon, az anyanyelv és az idegen nyelv graféma-fonéma 

megfeleltetési szabályainak közelsége/távolsága (Lengyel 1994).  

Az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás eltérő megvalósulási 

körülményeiből adódó egyik legjelentősebb momentum az olvasástanulás kapcsán az, hogy 

amíg az anyanyelv esetében az elsajátítási folyamat kizárólag verbális úton történik, addig 

az idegen nyelv esetében a tanulás során a verbalitás mellett sokszor a kelleténél is több 

szerep jut az írásbeliségnek (Tough 1991). A korai idegennyelv-tanulás egyik kritikus 

módszertani kérdése ebből következően az, hogy vajon az idegen nyelvi írásbeli készségek 

fejlesztéséhez szükséges-e az idegen nyelvi szóbeli alapozás/előkészítés, vagyis szükséges-

e, hogy az idegen nyelvi verbális készségek elérjenek egy ún. „optimális” (stabil) szintet az 

olvasástanítást megelőzően. Az idegen nyelv optimális/stabil szintje Kovács (2009) 

megfogalmazásában azt jelenti, hogy a gyermekek képesek legyenek az idegen nyelvi 

beszédhangok felismerésére, megkülönböztetésére, hibátlanul tudjanak rövidebb hallás 

útján történő információt megismételni, képesek legyenek egyszerű szóbeli közlések 

megértésére, és rövidebb szóbeli közlések önálló megfogalmazására, illetőleg kérdések 
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feltevésére (azaz önálló beszédprodukcióra). A gyakorlatban ugyanis a verbalitás mellett 

sokszor egyszerre (a kezdetektől) megjelenik az írásbeliség is (vö. Szirmai 2002). Az 

ezredfordulón használt legnépszerűbb nyelvkönyvek (lásd IV.5.3) sem tanári könyve, sem 

tanulói kötete nem tér ki a szóbeli kezdőszakasz szükségességére, azaz gyakorlatilag már 

az első leckétől olvastatják a tanulót, nem egy esetben már két-három szóból álló 

mondatokat is az első fejezetben. Az idegen nyelvi írásbeliség túl korai bevezetését 

gyakran azzal magyarázzák, hogy ha a gyermekeket az anyanyelvitől eltérő graféma-

fonéma megfeleltetési szabályokkal minél korábban szembesítik, akkor nagyobb esély van 

arra, hogy alaposabban rögzüljön a tanulóban a kiejtés és az íráskép közti különbség. A 7-8 

évesek körében azonban nem számolnak azzal a ténnyel, hogy még az anyanyelvi írás-

olvasási készségek működése sem minden esetben automatizálódott (főképp a 

beszédészlelési, illetve olvasás-írászavarral küzdő gyermekek esetében). Ennek pedig a 

későbbi anyanyelvi és idegen nyelvi olvasási teljesítményre és közvetve az egész tanulási 

folyamatra vonatkozóan negatív hatása lehet.  

 

IV.6 Az olvasási hibák és tipológiájuk  

IV.6.1 Az olvasástechnikai hibák természete és rendszere  

 

A nyelv szabályairól való elégtelen tudás következménye nyelvi hibával jár, 

amelynek egyik fontos ismérve az, hogy rendszeresen ismétlődik (Lengyel 1996a). Az 

olvasástanítási folyamatban az írásbeli készségek fejlesztése kapcsán elengedhetetlenül 

fontos ezen hibák azonosítása, és a háttérben meghúzódó hibák okainak feltárása. Az 

idegennyelv-tanulás folyamatában a hibák okai többféle tényező hatására vezethetők 

vissza: az anyanyelv és az idegen nyelv különbségeiből adódó interferenciára (vö. 

interlingvális hibák), valamint a nyelvtanulás során ható egyéb folyamatokra (vö. 

intralingvális és fejlődési hibák) (Richards 1974). A hibák feltárása, a problémás területek 

feltérképezése elsősorban diagnosztikai funkciót tölt be, amelynek segítségével célzott 

fejlesztési pontok jelölhetők ki, másrészről azonban egyfajta visszajelzést is jelentenek a 

pedagógus számára mind a tanulási, mind a tanítási folyamat (alkalmazott módszerek, 

stratégiák stb.) hatékonyságáról.  

Adamikné Jászó (2006) az olvasás során megjelenő hibák kapcsán a gyakorlat 

hiányát, vagy annak nem megfelelő megvalósulását tekinti az egyik leggyakoribb 

olvasástechnikai probléma feltételezett okának. Emellett az elemi készségek nem kellően 
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stabil szintjét említi még (iránytévesztési problémák, szegényes szókincs), és kiemeli a 

beszédpercepciós folyamatok egyes szintjeinek érintettségét is (például szerialitás, ritmus, 

vizuális és verbális memória, kezesség). A dekódolási hibák esetén hangsúlyozza, hogy a 

legtöbbször a figyelemmel is baj van (lásd be nem fejezett szavak és mondatok, 

betűcserék, betűkihagyások, vö. Lohmann 1998), de az olvasástechnikai hibáknak lelki 

okai is lehetnek. 

 

Az anyanyelvi és/vagy az idegen nyelvi írott nyelvhasználat során a hazai és külföldi 

szakirodalomban különféle hibatipológiák ismertek, amelyek közvetve vagy közvetlenül 

összefüggésbe hozhatók a hangos olvasás folyamatában tetten érhető dekódolási hibákkal 

(lásd például Molnár 1993; Lengyel 1996a,b; 1999; Subovits 1999; Meixner 2000;  

Csákberényiné Tóth és Szirmai 2002; Adamikné Jászó 2006 rendszerezése, melyek 

részletes ismertetése a 7. MELLÉKLETBEN található). Jelen kutatás gyakorlati részében az 

anyanyelvi és az idegen nyelvi olvasási hibák feldolgozása során egyik fent említett szerző 

hibatipológiáját sem vettem át teljes egészében, hanem a leggyakoribb hibatípusokat alapul 

véve, egy – a lehető legkisebb részletekre kiterjedő – egységes rendszert próbáltam alkotni. 

A hibák kategóriákba sorolása során lényeges szempont volt az, hogy a hibatipológia ne 

csak az anyanyelvi, hanem az angol nyelvi hangos olvasás folyamatában előforduló 

valamennyi olvasási hiba azonosítására és a megfelelő típusba való besorolására alkalmas 

legyen, a két nyelv hangos olvasása során jelentkező jellemző hibatípusok egymással való 

összevethetősége végett. Az általam alkalmazott hibatipológia ennek megfelelően hat fő 

kategóriát tartalmaz (lásd részletesebben 6. MELLÉKLET), amelyekbe további hibatípusok 

sorolhatók:  

I. Az optikai hibák a vizuális hasonlóságból eredő betűcserékkel (például b-d, b-h, a-e), 

összeolvasással (két betű helyett egy vizuálisan hasonló olvasása, például lo helyett b 

olvasása) és áthelyezéssel (például betű/k, szótag/ok előre- vagy hátrahelyezése) 

kapcsolatos hibatípusokat tartalmazzák.  

 

II. Az akusztiko-motoros hibakategória, a hangos olvasás jellegéből adódóan a legtöbb 

fajta hibát foglalja magában. Ide sorolom az akusztikus vagy beszédmotoros 

hasonlóság alapján létrejövő, illetőleg a „másképp ejtjük, másképp írjuk” elv helytelen 

alkalmazásából vagy be nem tartásából adódó hangcseréket (az angol nyelvi hangos 

olvasás esetében például a leírt /c/ betű vagy /ts/ betűkapcsolat *[t s]-ként vagy [t ]-ként 

való ejtése; a /ch/ betűkapcsolat [t sh]-ra történő akusztikus cseréje; az /s/ betű []-re történő 
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cseréje, stb.). Az akusztiko-motoros hibakategóriába tartozik még a hangátvetés/ 

metatézis (magyar nyelvi példa a betű- vagy szótagcserére: bokor helyett borok 

lexéma olvasása), a hangtáv-hasonulás (a több szótagból álló lexéma egyik tagjában 

az olvasás során létrejövő asszimiláció, például közül helyett között), a szóból betű/k 

vagy mondatból hang/ok elhagyása/ kiesése, a szóhoz betű/k, a mondathoz szó/ szavak 

hozzáadása/ betoldása, a perszeveráció (a gyermek tekintete az előző szó egy 

betűjénél megtapad, amit olvasás során a következő szóra továbbvisz), a többszöri 

olvasási kísérlet (vagyis az olvasottak részbeni vagy teljes ismétlése), a torzítás (más 

néven értelmetlen változtatások).  

 

III. A szemantikai olvasási hibák, a lexémák tárolása és a szemantikai blokk közti hibás 

kapcsolatból származnak. Ez a hibakategória a szócserék különféle típusait különíti el: 

a szinonimák, a más szófajú szavak, az eredeti lexémára rímelő vagy hasonló 

írásképpel rendelkező angol szóra történő csere (az első az akusztikai, az utóbbi a 

vizuális hatás eredménye), más értelmes magyar, illetőleg német szóra történő csere, s 

végül az értelmetlen szócserék. 

 

IV. A grammatikai hibák kategóriája a mondatban előforduló szintaktikai viszonyok hibás 

produkcióit rögzíti, az anyanyelv esetében például a toldalékot érintő, az angol nyelv 

esetében a prepozíciót és a prefixumot érintő hibákat, továbbá ide tartoznak még az igeidőben 

vagy igemódban bekövetkező helytelen változtatások, valamint a névelőcserék 

(határozott/határozatlan). 

 

V. A szövegtagolási hibák kategóriája a nem megfelelő vagy a figyelmen kívül hagyott 

központozást érintő szóbeli megnyilvánulásokat tartalmazza (például indokolatlan 

szünetek beiktatása).  

 

VI. A hatodik hibakategóriába azok a hibák tartoznak, amelyek egyik korábbi kategóriába 

sem illenek bele. Ez a kategória leginkább a hangos olvasás kivitelezését érintő 

technikai jellegű hibákat foglalja magában, amelyek a dekódolási folyamat nem kellő 

szintű működéséről, vagy egyéb, a hangos olvasás során tapasztalt kísérőjelenségekről 

adnak számot (például a „dekódoló jellegű”, szótagoló olvasás; a szöveg olvasásának 

ujjal való követése; a téves fixációból fakadó, előzőleg olvasottak újraolvasása).  
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IV.6.2 Az olvasott szövegértési teljesítmény problémái és feltételezett okai 

 

Az utóbbi évtizedekben gyakran kerülnek előtérbe az iskolai olvasástanítás 

problémái. Állandó viták zajlanak arról, hogyan lehet és kell megtanítani a gyermekeket 

írni-olvasni, illetve napirenden vannak az olvasástanítás kudarcainak következményei is 

(vö. például Csapó 2005; Cs. Czachesz 2001, 2005; Csíkos 2006; Nagy 2006a). Az idegen 

nyelvi olvasás és írás elsajátításakor még nehezebb a helyzet, mivel a tanulónak az 

anyanyelvitől eltérő graféma-fonéma rendszert is el kell sajátítaniuk.  

Az olvasás- és írástanulás alapfeltételéből kiindulva, mely szerint szükséges, hogy a 

gyermek megfelelő szintű anyanyelvi kompetenciával rendelkezzen a hangzó nyelvi 

percepció és produkció, az optikai-vizuális feldolgozás terén, illetve a szegmentálás 

szintjén, az olvasásértés zavarát mindenekelőtt az általános beszédmegértési gondok 

okozzák, de szerepet játszhat a folyamat során a beszédészlelés általánosan gyenge szintje, 

a szűk szókincs, vagy a szókeresési stratégia deficitje is (Adamikné Jászó 1996; Simon 

2004; Gósy 2005b). Az olvasástanítás módszere, illetőleg az olvasni tanuló gyermeket 

érintő számos tényező – általános intelligencia szint, családi háttér, motiváció, és 

memóriaműködés – szintén hatással vannak a tanulók szövegértési teljesítményére. 

Mindezek mellett a gyermekek olvasási tapasztalata, olvasási szokásai is befolyásolhatják 

a megértési folyamat minőségét. A gyakorlat hiánya ugyanis nemcsak az olvasásértés 

hiányosságaiban, hanem a hangos olvasásban is megmutatkozik (például szótagolás, 

félreolvasás többszöri próbálkozással, indokolatlanul hosszú szünet beiktatása).  

Az idegennyelv-tanulás kezdetén célszerű az anyanyelv és az idegen nyelv ismereti 

szintjének feltárása, hiszen ha a gyermek a hangzó nyelvet nem érti, akkor annak 

következménye lehet az olvasott szöveg megértésére is. Az olvasott szöveg több nyelvű, 

magas szinten való megértéséhez a megfelelő szintű dekódolás és a jól működő 

szófelismerési stratégiák mellett, szükséges még a szókincs állandó fejlesztése és az 

általános ismeretek bővítése, valamint a gyermekeknek aktív megértési stratégiákat is el 

kell elsajátítaniuk (vö. Pressley 2000), hogy képesek legyenek az olvasott szöveg kritikai 

elemzésére, a nyelvtani jelentések feltárására, kérdések feltételére és összefoglalások 

készítésére (vö. Adamikné Jászó 2006; Csíkos–Steklács 2006). A stratégiai készségek 

elsajátításának folyamata során nemcsak a szövegértés deficitjei, hanem hosszabb távon a 

nyelvelsajátítás hiányosságai is korrigálhatók. Mindezek ellenére azonban ajánlatos a 

szövegértési problémák hátterében meghúzódó okok diagnosztizálása is. Gósy (1996b) 

nyolcadik osztályos tanulókkal végzett olvasásértési vizsgálatában az olvasást követő 
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szövegértést ellenőrző kérdésekre adott válaszok alapján a megoldási stratégiák 

alkalmazásának függvényében tartalomközeli és tartalomfüggetlen válaszvariációkat 

különböztetett meg, melyekből a háttérben meghúzódó megértési problémák feltételezett 

okait igyekezett feltárni (lásd 2. TÁBLÁZAT).  

 

2. TÁBLÁZAT | A főkérdés és a részletkérdés megválaszolásának stratégiái probléma  

esetén (Gósy 1996b:175-76 alapján) 

 

A PROBLÉMA OKA MEGOLDÁSI PROBLÉMA 

I. a főkérdés 

megválaszolásakor 

TARTALOM-

FÜGGETLEN 

TARTALOM- 

KÖZELI 

1. szemantikai 

összefüggés felismerési 

képtelensége 

találgatások szintaktikailag 

megfelelő válasz 

2. a szöveg túl sok 

információt tartalmaz 

/ zavaró információk 

korábbi ismeret 

felhasználása 

a kiválasztott 

információ 

részben helyes 

3. látszólag ellentmondó 

információ 

a kérdés válaszszerű 

ismétlése 

korábban szerzett 

ismeret, tapasztalat, 

logika bevonása 

II. a részletkérdés 

megválaszolásakor 

TARTALOM-

FÜGGETLEN 

TARTALOM- 

KÖZELI 

1. szókincsbeli hiányosság téves szóelőhívás, 

a kifejezés szó szerinti 

értelmezése 

szinonimahasználat 

2. bonyolult 

mondatszerkezet 

a szerkezet téves 

azonosítása 

a megoldás egy másik 

értési szinten 

3. memóriakihagyás nincs segítő stratégia az információ egy része 

hozzáférhető 

4. a téma kívül esik a 

gyermek érdeklődési 

körén 

találgatások megoldási próbálkozás 

egy másik értési szinten 

 

 

A megértési problémák valószínűsíthető nyelvi okai az adott nyelv szerkezetének 

(szemantikai, szintaktikai szabályok) és rendszerének (szövegszerveződés, pragmatikai 

szabályok) nem megfelelő ismeretének tulajdonítható (lásd 2. TÁBLÁZAT I/1.2.3. és II/2. 

pontja). A nem nyelvi hiányosságok feltételezett okai pedig a kontextus nem megfelelő 

ismeretéből, esetleg motivációs hiányosságból fakadhattak (lásd 2. TÁBLÁZAT II/4. pontja), 

vagy a mentális folyamatok (mentális lexikon és a rövid idejű emlékezeti folyamatok) nem 

megfelelő működésében voltak tetten érhetők (lásd 2. TÁBLÁZAT II/1.3. pontja). Az 

értekezésem gyakorlati részében tárgyalt anyanyelvi és angol nyelvi szövegértési 

problémák kvalitatív analíziséhez a 2. TÁBLÁZAT egyes fenti kategóriáit használom.  
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V. AZ ANYANYELVI ÉS AZ ANGOL NYELVI BESZÉDFELDOLGOZÁSI, 

ILLETŐLEG OLVASÁSI FOLYAMATTAL KAPCSOLATOS KUTATÁS HÁTTERE 
 

V.1 A kutatás célja 

 

Az értekezés célja többfókuszú. Elsőként a tipikus fejlődést mutató 10 és 12 éves 

általános iskolás tanulók anyanyelvi és idegen nyelvi beszédpercepciós mechanizmusát, 

valamint e folyamatműködések során felmerülő hibák természetét vizsgálom. Az 

eredmények ismeretében ezután összevetem a két nyelv azonos és eltérő jellegű (észlelési, 

megértési, lexikális hozzáféréssel kapcsolatos) folyamatait a köztük levő lehetséges 

analógiák feltárása végett. Értekezésemben harmadsorban a beszédfeldolgozási folyamatok 

anyanyelvi és angol nyelvi olvasási készségre, valamint olvasott szövegértési 

teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálom. A kutatás során feltárandó összefüggéseket a 

12. ÁBRA szemlélteti.  

 

anyanyelvi 

beszédészlelés 

 

beszédmegértés 
 

 anyanyelvi  

olvasási készség 

 

olvasott szöveg 

megértése 
 

 

 

 

 

  

angol nyelvi  

beszédészlelés 

 

beszédmegértés 
 

 angol nyelvi  

olvasási készség 

 

olvasott szöveg 

megértése 
 

 

12. ÁBRA | A kutatás során vizsgált összefüggések 

 

A fenti folyamatok közti összefüggések ismeretében mindezek mellett célom az eltérő 

életkorú (10 és 12 éves), azonos ideje (negyedik éve) idegen nyelvet tanuló gyermekek 

beszédfeldolgozási és olvasott szövegértési teljesítményének összevetése, hogy választ 

kaphassak arra a kérdésre, mely faktor játszik jelentősebb szerepet a tanulók teljesítménye 

kapcsán: az életkor, a nyelvtanulás kezdési ideje, vagy az adott nyelv.  
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V.2 A kutatási hipotézisek 

 

A kutatást megelőzően, és a szakirodalmi tények ismeretében elvárásaimat több, egymással 

összefüggő, illetve egymásból következő hipotézis formájában fogalmaztam meg, 

amelyeket empirikus adatokkal igyekszem igazolni, alátámasztani. Elsőként az anyanyelvi 

és az angol nyelvi beszédfeldolgozási folyamatokra vonatkozó feltételezéseimet 

ismertetem. 

 (1) Úgy vélem, hogy korosztálytól függetlenül a tipikus fejlődést mutató gyermekek 

nemcsak idegen nyelvi, hanem anyanyelvi beszédfeldolgozási teljesítménye is az 

elvárt átlaghoz viszonyítva elmaradást fog mutatni egyes beszédfeldolgozási szintek 

esetében, amely az angol nyelv kapcsán vélhetően jóval hatványozottabban 

jelentkezik, mint az anyanyelvi felmérés során. 

(2) A dekódolási folyamat hierarchikus felépítésű interaktív jellegű beszédmegértési 

modelljéből kiindulva feltételezem, hogy a beszédészlelési folyamatok nem megfelelő 

működése nagy valószínűséggel negatív hatást gyakorol a beszédmegértési folyamatok 

egyes szintjeire mindkét nyelv esetében (az anyanyelv kapcsán vö. például Kocsis 

1993; Gósy 1995a, 2005b; Imre–Gráczi 2005; Gósy–Horváth 2006a, 2006b; idegen 

nyelvi vonatkozásban Simon 2006a;b 2009; Boldizsár 2002, 2004, 2005; 2011, stb.). 

(3) Úgy vélem, hogy több esetben is szignifikáns összefüggés mutatható ki külön-külön a 

beszédfeldolgozási folyamatok alsóbb szintjei (akusztikai, fonetikai, fonológiai, és a 

vizsgált észlelési folyamatok működését segítő részfolyamatok), valamint a felsőbb 

szintek működése között (hallás utáni mondatértés és szövegértés) anyanyelven (vö. 

például Bóna 2007b; Horváth 2007; Markó 2007) és idegen nyelven is. Az angol nyelv 

esetében úgy vélem, hogy a beszédészlelés egyes szintjei jóval kevésbé mutatnak 

önálló működést, mint az anyanyelvi hasonló folyamatok. 

(4) Az idősebb és a fiatalabb korosztály anyanyelvi észlelési teljesítményei között 

feltehetőleg nem lesz jelentős eltérés, az idegen nyelvi teljesítmények között a 

nyelvtanulásra fordított évek száma alapján azonban nagy valószínűséggel számottevő 

különbség mutatkozik (vö. a célnyelvi input mennyiségi és minőségi mutatóinak eltérő 

arányának következtében, Lightbown–Spada 2006). Az azonos ideje angolul tanuló 

eltérő életkori csoportok közül úgy vélem, hogy a fiatalabb korosztály esetében 

tapasztalható jobb észlelési teljesítmény (esetlegesen a korai kezdés esetleges pozitív 

hatása következtében).  
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(5) Az idegen nyelvi beszédészlelési folyamatok kvalitatív elemzése során azt várom, hogy 

a tanulóknak a legnagyobb nehézséget az anyanyelven nem létező vagy az 

anyanyelvitől (részben vagy jelentősen) eltérő idegen nyelvi beszédhangok észlelése 

és azonosítása okozza (vö. a percepciós bázis esetlegesen nem kellő flexibilitása). 

(6) A beszédmegértési szintek vizsgálatakor feltételezem, hogy a 12 éves tanulók – 

anyanyelven és idegen nyelven is – jobban teljesítenek, mint a 10 évesek (vö. a 

magasabb kognitív fejlettségi szint és figyelemkoncentráció, a stratégiai kompetencia 

tudatosabb alkalmazása, az idegen nyelv esetében mindemellett döntő faktor lehet még 

a szótudás, illetőleg a nyelvtanulásra fordított évek száma).  

(7) Az emlékezeti folyamatok működését tekintve úgy vélem, hogy a vizsgált tanulók 

esetében a rövid idejű vizuális memória jobb működést mutat, mint a verbális 

munkamemória, továbbá ezek kapacitását illetően mindkét esetben az idősebb tanulók 

valamivel jobb teljesítményét várom.  

(8) Habár a beszédészlelési zavar nem mindig jár együtt emlékezeti zavarokkal (vö. Gósy 

1995b), mégis úgy vélem, hogy a verbális munkamemória kapacitása hatással van a 

beszédfeldolgozási mechanizmus alsóbb és felsőbb szintjeinek működésére. A 

gyengébb memóriakapacitás gyengébb észlelési és megértési teljesítményt von maga 

után, amely az idegen nyelvi folyamatok során még hatványozottabban érvényesül 

(több, illetőleg erősebb szignifikáns összefüggés formájában).   

(9) A lexikális előhívás folyamatműködésére vonatkozóan feltételezem, hogy a tanulók 

által felidézett szavak mennyiségét illetően az anyanyelvi szófelidézés sikeresebb lesz, 

a két nyelven aktiválható mentális lexikon nagysága között az átlagteljesítmény 

tekintetében tehát nagy különbséget várok. Mindezek mellett úgy vélem, hogy a 

gyermekek által aktivált szavak száma – anyanyelven és angol nyelven is – az életkor 

előrehaladtával növekedést mutat (vö. Szalai 1996; Gósy 1998c), azonban az azonos 

életkorú, eltérő ideje angolul tanuló gyermekek két-két csoportja közül feltehetőleg 

azok a tanulók fognak több szót aktiválni idegen nyelven, akik hosszabb ideje 

tanulnak angolul.  

(10) A vizsgált tanulók beszédfeldolgozási teljesítménye kapcsán feltételezem, hogy az 

egyik nyelv folyamatműködései hatással lesznek a másik nyelv hasonló, illetőleg 

eltérő folyamatműködéseire, vagyis ha az anyanyelvi eredmények az átlagos szint alatt 

maradnak, akkor az idegen nyelvi beszédpercepciós folyamatok működése is 

nehezített (vö. Simon 2006a,b, 2009).  
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A beszédpercepciós folyamatokra vonatkozó feltételezéseim után az olvasott szövegértés 

kapcsán megfogalmazott hipotéziseimet ismertetem. 

(11) Úgy vélem, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi beszédfeldolgozási rendszer nem 

megfelelő működése mindkét nyelv esetében közvetlen (negatív) hatással lesz az 

olvasott szövegértési teljesítményre (például Gósy 1996b, 2005b, 2008; Simon 2004; 

Fazekasné Fenyvesi 2006; Imre 2007; Laczkó 2010; Boldizsár 2012).  

(12) (a) Az olvasott szövegértési teljesítmény és az olvasási képesség úgy vélem, hogy 

szintén szoros összefüggést fog mutatni a vizsgált tanulók esetében, vagyis minél jobb 

az olvasott szövegértési teljesítmény, annál kevesebb olvasástechnikai hibát követnek 

el a gyermekek a vizsgálat során.  

(b) Továbbá a gyorsabb olvasási tempó hatékonyabb, jobb szövegértési 

teljesítménnyel párosulhat, hiszen a dekódolási folyamatok kvázi-automatikus 

működése a figyelmet nem vonja el a magasabb szintű értési folyamatokról (vö. 

Adamikné Jászó 1993; Gósy 2005b; 2008; Csépe 2006; Csíkos–Steklács 2006).  

(13) (a) Az azonos életkorú, eltérő ideje idegen nyelvet tanuló két-két csoport 

teljesítményének összevetésekor evidensnek tűnik, hogy mindkét korcsoportban a 

rövidebb ideje angolul tanuló gyermekek idegen nyelvi olvasási készsége mutat majd 

kevésbé automatizált működést (lassabb tempó, több olvasástechnikai hiba), mint akik 

hosszabb ideje folytatnak idegen nyelvi tanulmányokat, ami vélhetően gyengébb 

szövegértési teljesítményben nyilvánul meg.  

(b) Az azonos ideje angolul tanuló eltérő életkorú két tanulócsoport közül pedig az 

idősebbek jobb szövegértési teljesítményét és olvasási készségét várom (vö. a kognitív 

képességbeli különbségek, illetőleg a nyelvi tudatosság eltérő szintje).  

 (14) Az olvasási készség minőségi elemzését megelőzően feltételezem, hogy a tanulók 

hangos olvasásakor leggyakrabban előforduló hibák az anyanyelvi és az idegen nyelvi 

vizsgálat során más-más típusúak lesznek. Az idegen nyelv esetében véleményem 

szerint a tanulók többségének a leggyakoribb problémát az anyanyelvitől eltérő vagy 

az anyanyelven nem létező hangok okozzák, illetőleg az olvasott szöveg 

meghangosítása során azon hangok képzése, amelyek esetében az anyanyelvitől eltérő 

(tehát a magyar anyanyelvűek számára nem következetes) graféma-fonéma 

megfeleltetés esete áll fenn.  

(15) Az olvasott szövegértés minőségére vélhetően közvetlen hatást gyakorol a rövid idejű 

emlékezeti folyamatok működése is (lásd verbális és vizuális munkamemória 

kapacitás). 
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V.3 A vizsgálat anyaga 

 

A vizsgálati eredmények összevethetősége végett a kutatás során a különböző 

életkorú vizsgálati alanyok ugyanazokat a tesztváltozatokat kapták. Az anyanyelvi 

beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok feltérképezéséhez a GMP-diagnosztikai 

eljárás tizenhárom tesztfeladatát választottam ki (Gósy 1995b) azzal a céllal, hogy világos 

képet kapjak a vizsgált gyermekek beszédpercepciós folyamatainak épségéről, illetve 

elmaradásairól (lásd a 3. TÁBLÁZAT első oszlopában felsorolt feladatok, illetőleg az 1. 

MELLÉKLET).  

 

3. TÁBLÁZAT | A GMP vizsgálat feladatai, vizsgálati területei, módszere és eszköze 

 

Anyanyelvi 

GMP-vizsgálat feladatai 

 

 

Angol nyelvi 

GMP 

 

Vizsgálati 

területek 

(b.feldolgozási 

szintek) 

Módszer 

+ 

eszköz 

Mondatazonosítás zajban    A/F ismétlés  

Szóazonosítás zajban    A/ F ismétlés  

Szűrt mondatok azonosítása   F ismétlés  

Értelmetlen szavak azonosítása   F/ Sor ismétlés 

Gyorsított mondatok 

azonosítása 
  Fl 

(morfofonológiai)  

ismétlés  

Vizuális észlelés vizsgálata  + F/ aj ismétlés 

Beszédhang-differenciálás - A/ F/ Sor/ Bh „nem/azonos” 

Rövid idejű verbális memória - A/ F/ Fl/ L /Sor ismétlés (5-9 szó) 

Rövid idejű vizuális memória  - A/ F/ Fl/ L / Ké kép (5-9 szó 

ism.) 

Mondatértés vizsgálata    A/ F/ Fl/ Szi /G 

/Sze 

helyes kép 

kiválasztása 

Szövegértés vizsgálata   A/ F/ Fl/ Szi/ Sze/ 

Ok/ Assz 

kérdésre válasz     

Centrális működés vizsgálata  - A/ F/ Fl/ szintézis  ismétlés  

Szókincsaktivzálás    írásban  

Jelmagyarázat:        A = akusztikai,                   F = fonetikai,                     Fl = fonológiai,      

Szi = szintaktikai,     G = grammatikai,               Sze = szemantikai,         

Assz = asszociációs szintek működése,               Ok = ok-okozati viszony felismerése,         

L = lexikai hozzáférés folyamata;                       aj = ajakműködési észlelés;              

Bh = beszédhang-diszkriminációs képesség;      Ké= képi emlékezet,      

Sor = sorrendiség (szerialitás) 

+ az általam kiegészített (az angol nyelvi tesztcsomagból hiányzó) feladat 

- az angol nyelvi tesztcsomagból hiányzó feladat 

 

A GMP-diagnosztikai eljárás mellett a vizsgálati személyeknek egy negyedik osztályosok 

(10 évesek) számára javasolt olvasott szövegértést és olvasási készséget vizsgáló rövid 
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szöveget kellett hangosan felolvasniuk a barlangkutató búvárok munkájáról (lásd 2. 

MELLÉKLET).  

Az idegen nyelvi percepciós folyamatok tanulmányozásához a fent megjelölt 

vizsgálóanyag brit angol nyelvű változatát használtam (Gósy 1997c), amely az anyanyelvi 

standard teszt mintájára azonos típusú feladatokat tartalmaz (lásd a 3. TÁBLÁZAT második 

oszlopában megjelölt feladatok, illetőleg a 3. MELLÉKLET). Mivel az idegen nyelvi 

feladatsorban nem szerepelt minden anyanyelvi feladat angol nyelvű változata, a vizsgált 

tanulók teljesítménye mindössze nyolc feladat esetében vethető össze. A vizuális észlelés 

kapcsán azonban további kiegészítéssel éltem, amely feladatot egy, a kutatást megelőző 

előmérés során teszteltem. Tény, hogy az idegen nyelvi vizuális észlelés felmérésekor az 

artikulációs mozgás alapján nem minden magánhangzó és mássalhangzó ismerhető fel (vö. 

mássalhangzó redukció esetei), ennek kompenzálása érdekében azonban a vizsgálat során 

lényeges szempont volt a lassabb tempó, illetőleg az eltúlzott artikuláció alkalmazása.  

Az olvasott szövegértést és az olvasási készséget az angol nyelv esetében egy általam 

megfogalmazott történettel mértem fel, Szirmai 2002-es kutatásán alapuló Győr és Győr 

környékén leggyakrabban használt tankönyvek szóanyagára, illetőleg nyelvtani anyagára 

(egyszerű és folyamatos jelen idő; kijelentő, kérdő és felszólító mód; jelen idejű létige; 

birtokviszony ’she has got’, birtokos jelzős szerkezet; egyszerű módbeli segédige ’she 

can’t’; tagadás) építve. A szöveg tartalmát tekintve a gyermekek hétköznapi életével 

kapcsolatos helyzeteit foglalja magában, megfogalmazása az általános idegen nyelvre épül, 

nem tartalmaz szakszavakat, így ennek feldolgozása, megértése, egy-két éves idegennyelv-

tanulás után reálisan megvalósítható (lásd 4. MELLÉKLET). Az anyanyelvi és az idegen 

nyelvi olvasott szövegértést mérő feladatok – tartalmi (szöveg jellege), nyelvi (szókincs, 

nyelvtani szerkezetek), és formai (terjedelem) szempontból – jelentős eltérést mutatnak, a 

szavak számában azonban majdnem megegyeznek. Míg az anyanyelvi szöveg a 

tudáskínáló, az angol nyelvi szöveg inkább az élménykínáló szövegek csoportjába 

sorolható (vö. Nagy 2006a). Az eltérő szövegtípusok alkalmazása alapvetően azzal 

magyarázható, hogy a gyermekek angol nyelvi szókincse az anyanyelvihez képest 

jelentősen korlátozott (vö. két nyelv mentális lexikonjának mennyiségi és minőségi 

eltérése), vagyis nem lett volna releváns olyan szöveggel felmérni a gyermekek olvasott 

szövegértését, amely angol nyelvű szakszavakat tartalmazott volna. Ennek okán a tanulók 

olvasási teljesítménye közvetlenül nem vethető össze.   
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V.4 A vizsgálat módszere és körülményei 

 

Az anyanyelvi beszédészlelési szintek vizsgálatakor általános módszer volt (a CD-ről 

lejátszott) szavak, illetve mondatok ismétlése. A hallás utáni mondatértés során az adott 

mondat igazságtartalmának eldöntése volt a feladat. A beszédhang-differenciálás 

tesztfeladat esetében a gyermekeknek „azonos” illetve „nem azonos” döntéseket kellett 

hozniuk. A szókincsaktivizálás akusztikai-fonetikai stimulusok segítségével történt. Az 

anyanyelvi vizsgálatban a ma- és ke- kezdőszótagokkal, az idegen nyelv esetében pedig az 

[m] és [k] hangokkal kellett a vizsgálati személyeknek adott időn belül lexémákat 

felidézni. Az eredeti GMP-diagnosztikai tesztfeladathoz képest annyi eltérés volt, hogy a 

szókincsaktivizálás osztálytermi körülmények között (egy tanóra keretében – az 

osztályfőnök vagy a vizsgálatban részt vevő tanulócsoportot oktató nyelvpedagógus 

közreműködésével) írásban történt, amelyre 100 sec állt a vizsgálati személyek 

rendelkezésre. A szóbeli vizsgálat helyett azért választottam az írásban történő 

szóaktivizálást, hogy a beszédfeldolgozási és olvasási folyamatok felmérése ne feszítse 

szét a diagnosztikára rendelkezésemre álló – az adott körülmények biztosította – időkeretet 

(egy tanóra).  

Az olvasástechnikai-szövegértési feladat közvetlenül az anyanyelvi és az idegen 

nyelvi beszédfeldolgozási mechanizmus vizsgálata után következett a vizsgált személy és a 

vizsgálatvezető jelenlétében. Az anyanyelvi és az idegen nyelvi olvasási készséget a 

vizsgálati személyek hangosan történő felolvasása során a vizsgálatvezető mérte fel, az 

olvasásértést pedig 10 szövegértést vizsgáló (anyanyelven elhangzó) tesztkérdéssel 

ellenőrizte, amelyekre a tanulóknak anyanyelven kellett ezeket szóban – az olvasott szöveg 

vizuális segítségül hívása nélkül – választ adni.   

A vizsgálat körülményeit tekintve a gyermekeket saját intézményükben a délelőtti 

tanórák keretében egyesével mértem fel. A vizsgálat nem hangszigetelt szobában történt, 

hanem egy, az iskola által biztosított kisméretű helyiségben, az egységes körülmények 

biztosítása és az esetleges zavaró tényezők kiküszöbölése végett éppen ezért minden 

vizsgált személy fejhallgatót kapott. Az anyanyelvi és az idegen nyelvű vizsgálat minden 

tanuló esetében kb. 40 percet vett igénybe. A felmérés így közel öt hónapig tartott (2003 

februárja és júniusa között).  
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V.5 A vizsgálati személyek 

 

Jelen kutatást kilenc győri és Győr környéki általános iskolában végeztem negyedik 

és hatodik osztályos tanulók közreműködésével. A vizsgálatban részt vevő 112 negyedikes 

tanuló nyolc iskola egy-egy osztályából, a 116 hatodik osztályos tanuló pedig kilenc iskola 

egy-egy osztályából került kiválasztásra. A negyedik osztályos tanulók átlagéletkora 10 év 

két hónap, a hatodikosoké 12 év 2 hónap (lásd 4. TÁBLÁZAT). (A kutatási eredmények 

elemzésekor mindkét esetben 10 és 12 éves tanulókra fogok utalni). Az intézmények 

között nagyvárosi, elővárosi, és falusi jellegű iskola is található, továbbá egy alternatív 

pedagógiai módszert követő (Waldorf) iskola is. A mérés eredményei országosan nem 

tekinthetők reprezentatívnak, éppen ezért a kutatási eredmények ismertetésekor csak a 

vizsgálati személyekre vonatkozóan fogok következtetéseket levonni. 

 

4. TÁBLÁZAT | A vizsgálatban részt vevő gyermekek száma, életkora az  

angol nyelv tanulására fordított idő és a nemek szerinti megoszlás arányában 

 

OSZ-

TÁLY 

TANULÓ-

CSOPORTOK* 

jelölésük VIZSGÁLT 

TANULÓK 

SZÁMA 

NEMEK 

F=fiú; 

L=lány 

ÉLETKOR 

(tartomány) 

[év;hónap] 

ÉLETKOR 

(átlag) 

 

4. 

2. éve 

(1.csoport) 

4/2 N=42 F (N=24) [9;1–11;2]  

10év  

2 hónap 
L (N=18) [9;8–11;9] 

4. éve 

(2. csoport) 

4/4 N=70 F (N=35) [8;1–11;0] 

L (N=35) [9;9–10;9] 

összesen:   N=112    

 

6. 

4. éve 

(3. csoport) 

6/4 N=35 F (N=20) [12;0–12;9]  

12 év  

2 hónap 
L (N=15) [12;0–13;11] 

6. éve 

(4. csoport) 

6/6 N=81 F (N=42) [11;1–12;9] 

L (N=39) [11;1–12;9] 

összesen:   N=116    

* az angol nyelv tanulására fordított idő alapján meghatározott tanulócsoportok 

 

A 10 és 12 éves korcsoport kiválasztásakor az elsődleges szempont az volt, hogy a 

vizsgálatban alsó és felső tagozatos osztályok is képviseltessék magukat, akik egymástól 

nagyban eltérő élettani sajátosságokkal és kognitív érési folyamatokkal jellemezhetők (vö. 

pubertáskor, és az azt megelőző időszak). Emellett fontos tényező volt az is, hogy az 

anyanyelvi olvasás- és íráskészség megfelelően fejlett szintű legyen a fiatalabb és az 

idősebb korcsoport esetében. Végezetül a tanulócsoportok kiválasztása során alapvető 

szempont volt az, hogy a vizsgálati személyek mindegyike – intézményes keretek között – 

legalább második éve tanulja az angol nyelvet.  
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A vizsgálati közösség összetétele homogén mintának minősül abból a szempontból, 

hogy tipikus fejlődést mutató, általános iskolás gyermekekről van szó, akik nem inkluzív 

rendszerben folytatták tanulmányaikat. A felmérés során azonban nem egyszer találkoztam 

olyan gyermekkel, akinél a (korábbi) beszédhiba nyomai még felfedezhetőek voltak. A 

vizsgálatban nagyobb számban vettek részt a fiúk (N=121), mint a lányok (N=107) (lásd 4. 

TÁBLÁZAT adatai).  

Kutatásomban nemcsak a 10 és 12 éves korosztály teljesítményét hasonlítottam 

össze, hanem az angol nyelvtanulásra fordított idő alapján további két-két (összesen négy) 

csoportot különítettem el. A négy vizsgált tanulócsoport esetében a továbbiakban az alábbi 

rövidítéseket is használom: 4/2, azaz negyedik osztályosok, akik második éve tanulnak 

angolul; 4/4, negyedik osztályosok, akik negyedik éve folytatnak idegen nyelvi 

tanulmányokat; 6/4,  hatodikosok, akik negyedik éve tanulják az iskolában az angolt mint 

idegen nyelvet, s végül 6/6 hatodikosok, akik hatodik éve, azaz első osztályos koruktól 

fogva tanulnak angolul. Erre azért volt szükség, hogy az azonos ideje angol nyelvet tanuló, 

eltérő életkorú gyermekek (lásd 4/4 és 6/4-es tanulócsoportok) anyanyelvi és idegen nyelvi 

beszédpercepciós, valamint az írott nyelvvel kapcsolatos folyamatműködései 

összevethetőek legyenek.  

A tanulócsoportok kiválasztása minden esetben az osztályfőnökök és a 

nyelvpedagógusok közreműködésével történt. A vizsgálatban résztvevő valamennyi 

intézményben évfolyamonként két, esetenként három angolos csoport működött; és a 

pedagógusok közös döntés alapján egy intézményen belül az egyik vizsgált évfolyamról a 

gyengébb, a másikról a jobb tanulmányi eredményt mutató tanulócsoportot jelölték ki 

számomra a vizsgálathoz. A tanulmányi eredmények kapcsán a magyar nyelv- és irodalom, 

illetőleg az angol nyelv tantárgyi eredményeit vették figyelembe az objektivitás biztosítása 

végett. Ennek eredményeképpen, mind a 10 évesek mind a 12 évesek korosztályából négy 

jobb és négy gyengébb tanulmányi eredményt mutató tanulócsoport képviseltette magát. 

Kivételt képezett ez alól egy iskola, ahol csak egy hatodik osztály volt és az alacsony 

gyermeklétszám miatt csoportbontásra sem volt lehetőség. Ebben az intézményben ezt a 

tanulócsoportot vizsgáltam.  
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V.6 A vizsgálati anyag feldolgozási módszere 

 

A kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozása az SPSS 13.0 szoftverrel 

készült (Pearson-féle korrelációelemzés, MANOVA többtényezős varianciaanalízis, One-

way ANOVA, Tuky-féle Post hoc teszt). Egy gyermek esetében átlagosan 183 és 205 közti 

adatot kaptam annak megfelelően, hogy a rövid idejű munkamemória kapacitását vizsgáló 

tesztfeladat során hány adattal számolhattam. Az előbb említett minimum és maximum 

számadatok azonban nem tartalmazzák az írásban történő szókincsaktivizálás anyanyelvi 

és idegen nyelvi mutatóit, sem az olvasási sebességre vonatkozó adatokat, amely utóbbiak 

az előzőekhez hasonló módon nem számosíthatók. Ezeket leszámítva tehát a teljes 

adatmennyiség 41724 és 46740 között határozható meg. A vizsgálathoz használt 

tesztlapokon (lásd 1-4. MELLÉKLET) nemcsak a kvantitatív, hanem a kvalitatív elemzések 

részletes dokumentálása is megtörtént. A hibás beszédpercepciós teljesítmény rögzítésekor 

a fonetikus átírás módszerét alkalmaztam, a beszéd akusztikai analízisére ugyan nem a 

legalkalmasabb, legmegbízhatóbb módszer (vö. Laver 1980; Mowrey–MacKay 1990; 

Boucher 1994; Ferber 1995), hiszen a vizsgált személyek által elkövetett hibák, például az 

egyes hangátmenetek, fonológiai szegmensek egy része a vizsgálatvezető számára rejtve 

maradhatnak (Frisch–Wright 2002). A vizsgálatban részt vevő nagyszámú gyermek 

beszédfeldolgozási folyamatainak feldolgozásához azonban ez a módszer tűnt számomra a 

legjobban kivitelezhetőnek, az adatok feldolgozási idejét tekintetbe véve pedig a 

leghatékonyabbnak. Az adatok – több ezres nagyságából következően a – kvantitatív és 

kvalitatív feldolgozása (egymagam számára) így is több mint három évet vett igénybe.  
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VI. AZ ANYANYELVI ÉS AZ ANGOL NYELVI VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

 

VI.1 A beszédfeldolgozási folyamatok vizsgálati eredménye 

VI.1.1 Az anyanyelvi beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok kvantitatív és 

kvalitatív analízise 

 

Az anyanyelvi beszédfeldolgozási mechanizmus vizsgálata során – az anyanyelvi és 

az idegen nyelvi folyamatok összevethetősége végett – elsőként, az észlelési feladatok 

(GMP2 mondatazonosítás zajban, GMP3 szóazonosítás zajban, GMP4 szűrt mondatok 

azonosítása, GMP10 szeriális észlelés, GMP5 gyorsított mondatok azonosítása, GMP7 

vizuális észlelés, GMP17a beszédhang-differenciálás azonos hangok esetében, GMP17k 

beszédhang-differenciálás különböző hangok esetében), illetőleg a rövid idejű memória 

működését mérő alteszt (GMP8 verbális munkamemória, GMP9 vizuális munkamemória) 

eredményeit ismertetem. Ezután röviden tárgyalom a tanulók centrális észlelési 

teljesítményét (GMP15), majd elemzésemet a beszédmegértési feladatok eredményeinek 

ismertetésével zárom (GMP12 mondatértés, GMP16 szövegértés). A gyermekek 

szókincsaktivizálási (GMP11) teljesítményét a feladatvégzés eltérő körülményeiből 

adódóan (írásbeli felmérés) külön alfejezetben tárgyalom. A 13. ÁBRA a fent felsorolt 

feladatok közül a négy tanulócsoport esetében 11 tesztfeladat átlagát szemlélteti.   

 

 
 

13. ÁBRA | A négy tanulócsoport anyanyelvi GMP eredménye  
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A beszédfeldolgozás felmérése során kapott eredmények ismertetése előtt 

szükségesnek tartom a hiba fogalmának definiálását. Az anyanyelvi és az angol nyelvi 

beszédészlelési és a beszédészlelési szintek alapműködését kiegészítő részfolyamatok 

vizsgálatakor a tanulók minden helytelen szóbeli megnyilatkozása hibának minősült, amely 

az elhangzott nyelvi inputtól a legkisebb mértékben is eltért (a részletes hibatípusokat az 5. 

MELLÉKLET tartalmazza), kivéve a különféle és rendszeresen ismétlődő (jellegzetes) 

beszédprodukciós hibák, amelyek egyértelműen (a még) meglévő beszédhiba jelenlétére 

utaltak. Az angol nyelvi beszédészlelési szintek felmérésekor ugyancsak nem számított 

hibának az, ha a tanulók konzekvensen rosszul vagy akcentussal ejtették az ismétlésre 

szánt lexikai egységeket, mivel ezek kapcsán nem bizonyítható egyértelműen, hogy 

valóban a percepciós folyamatok érintettségéről volt szó. A hallás utáni szövegértést 

ellenőrző kérdésekre adott válaszok esetében a tanulók által meghallgatott szövegtől – 

szemantikailag és/vagy szintaktikailag – eltérő válaszait tekintettem hibának (lásd II.8).  

A kutatás során rögzített hibás közlések kvalitatív feldolgozását illetően lényeges 

kiemelni, hogy egy hiba – egy hang, hangkapcsolat, szótag, szó, stb. nem megfelelő 

észlelése, vagy az olvasás során egy betű, betűkapcsolat, szótag, szó, stb. helytelen 

dekódolása – többféle hibakategóriába is besorolható volt. Éppen ezért a vizsgált tanulók 

esetében rögzített átlagos hibaszám alatt nem a ténylegesen elkövetett hibás produkciók 

számát, hanem valójában a hibatípusok számát értem. Az anyanyelvi GMP vizsgálat 

értékelésekor például egy tévesen észlelt lexéma (mások  *másik) egyszerre több 

hibatípusba („egyszeres hangcsere” vagy „szócsere”) is besorolható volt, vagy az is 

előfordult, hogy a „kombinált hibatípusok” kategóriáját kellett alkalmaznom (például itta 

 *vissza lexémák esetében a „hangcsere és hozzáadás” kombinált hibatípust).  

 

Az anyanyelvi ZAJBAN VALÓ MONDATAZONOSÍTÁS (GMP2) tesztfeladat esetében 

kapott átlagosan 90% körüli értékek (a 4. osztályosok átlagteljesítménye 90,98%; a 6. 

osztályosoké 91,72%) azt mutatták, hogy a vizsgált tanulók akusztikai és fonetikai 

észlelési szintjei nem tökéletesen, de megbízhatóan működtek. Mindezt a 

korrelációanalízis eredménye (szignifikáns függvénykapcsolat hiánya) is alátámasztotta, 

mivel a GMP2 vizsgálati adatai nem mutattak összefüggést egyetlen másik anyanyelvi 

tesztfeladat eredményével sem, ami az akusztikai és fonetikai szintek önálló működését 

jelzi a vizsgált tanulók esetében. A legjobb eredményt a négy tanulócsoport közül a 4/2-es 

és a 6/6-os csoport mutatta (lásd 13. ÁBRA adatai), és az elvárt értéket (100%-ot) a 
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legmagasabb arányban szintén ezekben a tanulócsoportokban érték el a vizsgált gyermekek 

(43% és 46% között). Összességében a tanulók csupán 39%-a tudta hibátlanul azonosítani 

az elhangzó zajjal fedett mondatokat. Mindezek ellenére a statisztikai jellemzők közel 

azonos értékei szerint a GMP2 változó gyakorlatilag homogénnek tekinthető, azaz a 

csoportok jellemzői a közös jellemzőkkel azonosak. Az egyes tanulók eredményeire 

vonatkozóan a szórásnégyzet homogenitását tapasztaltam (4/2: 72,24; 4/4: 85,49; 6/4: 

76,13; 6/6: 67,5). A mintaterjedelem mindegyik csoport esetén azonos értéket mutatott 

(R=30), mely szerint a leggyengébb teljesítmény bármely csoportnál 70%-ot jelentett, a 

legjobb pedig 100%-ot. A négy vizsgált tanulócsoport átlaga között a Student-féle t-próbák 

szerint nem volt szignifikáns eltérés (p > 0,05). 

A kvalitatív analízis során a leggyakoribb grammatikai jellegű hibák mindkét 

korosztály esetében a múlt idő jelének – indokolatlan – szóvégi hozzáadása (például szól 

 *szólt), illetve annak elhagyása (például szállt le  *száll le) volt. Emellett még azt 

tapasztaltam, hogy a felszólító mód helyett néhány tanuló kijelentő módot alkalmazott 

(például Menjünk  *Megyünk).  

A szemantikai analízis azt mutatta, hogy mindkét korosztály számára a legtöbb 

problémát az első, a negyedik és a hatodik mondat észlelése okozta, pontosabban az adott 

mondaton belül egy-egy lexéma (leggyakrabban a sütemény, szállt le, őzikét) téves 

akusztikai, fonetikai és fonológiai feldolgozása. Hibázásokat nagyrészt mondatkezdő vagy 

mondatvégi pozícióban rögzítettem. A 10 évesek esetében jellemzőbb volt a mondatvégi 

szó elhagyása, a mondat elején szereplő névelő elhagyása pedig leggyakrabban a 12 

éveseknél fordult elő. A szemantikai hibák között az értelmes szavakat eredményező 

hangcserék mellett gyakran fordultak elő szócserék is például sütemény  *étel, *ebéd, 

*puding, *pite, *vitamin, *valami, *minden, *köszönöm; volt  *bor; rakjátok  

*csapjátok. A szállt le igekötős ige esetében kiugróan nagy számban dokumentáltam az 

igekötő téves azonosítását ( *szállt fel, *száll fel), amely így nemcsak ellentétes jelentést 

eredményezett, hanem a második példa esetében grammatikai tévesztéssel is párosult 

(igeidő tévesztés). Hangcsere leggyakrabban kombinált formában, másféle hibákkal együtt 

(betoldás/hozzáadás és kiesés/elhagyás) jelent meg, értelmetlen hangsort eredményezve. 

Néhány példa az akusztikai jellegű hangcserére: őzikét  *őszikét, *Győzikét, 

*Gyöngyikét, *hölgyikét, *zöldikét; sütemény  *cicemény, *tütené; zene szól  *remet 

volt.  

 



81 

 

A ZAJJAL FEDETT SZAVAK (GMP3) azonosítása az előző tesztfeladathoz képest 

gyengébb átlagteljesítményt mutatott mind a két vizsgált életkori csoport esetében. A 4. 

osztályosok átlagteljesítménye 87,5%; a 6. osztályosoké pedig 89,05% volt, ami az előző 

feladathoz hasonlóan azt jelzi, hogy a vizsgált akusztikai és fonetikai szintek kevésbé 

működtek az életkornak megfelelő szinten. Mindez a vizsgált tanulók esetében azt 

jelentette, hogy számukra a kontextus nélküli lexémák azonosítása nehezebbnek bizonyult, 

mint kontextusban, vagyis az információ sűrűségének lényeges szerepe volt az észlelési 

folyamatok működése során (vö. Gósy 2005b). Azoknál a tanulóknál, akiknél a zajjal 

fedett szavak ismétlése (GMP3) gyengébb eredményt mutatott a zajos mondatok (GMP2) 

során mért teljesítménynél, felmerülhet a beszédészlelési zavar eshetősége (vö. Gósy 

2005b). A feladat nehézségét mindezek mellett az is alátámasztotta, hogy a 100%-ban 

megállapított elvárt teljesítményszintet az összes vizsgált gyermek csupán 14,03%-a érte 

el, tanulócsoportonkénti összevetésben ez az arány a 4/2-es csoport esetében volt a 

legmagasabb (16,67%-uknál mutatott hibátlan észlelést). A mintaterjedelem – az előző 

feladathoz hasonlóan – három csoportnál teljesen azonos volt (R=30; 70%-100% 

minimum-maximum értékekkel), a 6/4-es tanulócsoport legjobb átlageredménye pedig a 

legkisebb mintaterjedelemmel párosult (R=20; min. 80%; max. 100%). Az egyes 

tanulócsoportok átlagteljesítménye között nem volt szignifikáns eltérés (p > 0,05). 

A feladat kvalitatív elemzésekor két tesztszó esetében kiemelkedő számban 

rögzítettem hibás észlelést. A szita tesztszó helyett leggyakrabban a *cica lexéma 

szerepelt, ennél ritkábban fordultak elő az *ital, *pipa, *pita, *Rita *vita, *Zita értelmes 

szavak és *tita, *ita értelmetlen logatomok. A meggy lexéma leggyakrabban a hasonló 

hangzású *megy igére módosult. A felsorolt példák azt mutatják, hogy az egyszeres és 

többszörös hangcsere mellett néha megjelentek más típusú hibák is (például a szó elejéről 

történő hang elhagyása), azonban a téves ismétlések rögzítésekor egy esetben sem 

tapasztaltam magánhangzócserét. A szita lexéma észlelése a 4. osztályosok 60%-ának, a 6. 

osztályosok 66,93%-ának, a meggy pedig a 10 évesek 28,57%-ának és a 12 évesek 

23,62%-ának okozott nehézséget.  

 

A SZŰK FREKVENCIÁS MONDATOK (GMP4) ismétlése mindkét évfolyam esetében 

90% fölötti eredményt mutatott (4.o: 92,41%; 6.o: 93,97%), ami azt jelzi, hogy minden 

második gyermek átlagosan egy alkalommal hibázott a mondatészlelés során, tehát az 

akusztikai kulcsok integrálódása a fonetikai feldolgozás folyamatába a vizsgált tanulók 
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esetében összességében nem mutatott tökéletes működést. Mindez abból is látszik, hogy a 

228 gyermek alig több mint fele (55,26%-a) teljesítette hibátlanul ezt a feladatot. Ennek 

kapcsán a legsikeresebb a 6/6-os csoport volt (60%-uk érte el a 100%-os elvárt értéket), 

esetükben mértem a legjobb átlagteljesítményt is (94,57%). A mintaterjedelem a szűk 

frekvenciás mondatok vizsgálatakor az eddigiekhez képest változatosabb képet mutatott. 

Eszerint a hatodikosok két csoportjánál 70% volt a leggyengébb teljesítmény, a legjobb 

pedig az elvárt érték, azaz 100% (R=30). A 4/2-es csoportnál a leggyengébb átlag 50%-ot, 

a 4/4-esnél 60%-ot jelentett. A kvantitatív analízis során kapott eredményekből továbbá az 

is leolvasható, hogy az életkor és az angol nyelv tanulására fordított idő előrehaladtával 

egyre jobb teljesítmények adódtak (lásd 13. TÁBLÁZAT), habár az egyes tanulócsoportok 

átlaga között nem volt szignifikáns eltérés (p > 0,05).  

A minőségi elemzés során előforduló helytelen észlelések kapcsán a tanulók 

tévesztései leggyakrabban a mondat elején szereplő magánhangzókat, illetőleg a 

toldalékmorfémákat érintették (például Megint  *Megin; zsebemben  *zsebembe; 

barlangjukban  *barlangjukba). Az utóbbi két esetben valószínűsíthető, hogy a 

gyermekek helyesen észlelték az említett toldalékmorfémákat, hiszen a köznyelvi spontán 

beszédben is gyakori jelenség a mássalhangzó elhagyás. Éppen ezért megkérdőjelezhető, 

hogy az effajta (produkciós jellegű) tévesztések valóban hibának minősülnek-e.  

A hibák életkori megoszlására való tekintettel a 10 évesek több mint kétharmadánál 

(74,07%) tapasztaltam – a fentihez hasonló, illetve egyéb – elhagyással/kihagyással 

kapcsolatos hibát (egy vagy több hang, illetve szó elhagyása: 56,79% és kihagyása: 

17,28%). A 12 éves tanulók esetében az elhagyásból/kihagyásból származó hiba 

százalékos értéke magasabb volt (84,06%), mint a 10 éveseknél (egy vagy több hang/szó 

elhagyása: 63,77%; kihagyása: 20,29%).  

A szűrt mondatok azonosítása során a szócserék százalékos értéke az összes 

hibatípushoz képest a negyedik osztályos gyermekek esetében (18,5%) meghaladja a 

hatodikos tanulók körében mért hasonló értékeket (10,14%). A tévesen azonosított 

lexémák esetében legtöbbször azt tapasztaltam, hogy a vizsgált tanulók az eredeti 

tesztszótól teljesen eltérő jelentésű szót mondtak vissza (vonat  *olasz; itta  *vissza; 

estig  *ennyit; munkások   *kukások; dobd  *tedd, *fogd stb.). Ezek közül csak egy-

két esetben lehetett valamilyen szemantikai kapcsolatot/relációt (azonos tematikai/ 

jelentéstani főkategóriába tartozó kifejezések) felfedezni az eredeti tesztszó és a tévesen 

azonosított lexéma között (például tejfölt * tejet; mindkét szó az „élelmiszer”, mint 

főkategória egyede). A szócseréken belül néhány esetben az igekötő módosulását 
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tapasztaltam, melynek helytelen azonosítása ellentétes jelentésű szót eredményezett 

(például leszakadt  *elszakadt). Emellett még az alapszó ragozott formájának 

változtatása is át is (például igeidő tévesztés az itta  *issza lexémák esetében). A 

szócserékre vonatkozóan általánosságban azt lehet megfogalmazni, hogy az eredeti lexéma 

magánhangzókészlete nem vagy csak kivételes esetekben módosult.  

 

A tanulók beszédészlelési és beszédprodukciós rendszere közti összefüggések 

feltárására hivatott ÉRTELMETLEN HANGSOROK AZONOSÍTÁSI (GMP10) képességét 

vizsgáló tesztfeladat eredménye az előző két tesztfeladat során mért értékekhez képest 

nagyobb fokú elmaradást mutatott mindkét évfolyam esetében (4.o.: 81,43%; 6.o.: 

85,69%), amely két-két csoport átlagértékeit tekintve szignifikáns eltéréseket jelzett (4/2 és 

4/4, illetve 4/2 és 6/6). A kapott adatok továbbá arról tanúskodnak, hogy mindkét évfolyam 

esetében a hosszabb ideje, azaz régebb óta idegen nyelvet tanuló gyermekek (a 4/4-es és a 

6/6-os tanulócsoport) jobb teljesítményt mutattak, mint az azonos életkorú társaik (a 4/2-es 

és a 6/4-es csoportok), szignifikáns eltérést azonban csak a 4/2-es és 4/4-es csoportok 

átlaga között találtam: t(74,123)= -2,989; p=0,004. Az eltérő életkorú, de azonos ideje 

(negyedik éve) idegen nyelvet tanuló két csoport közül a 10 évesek nemcsak, hogy 

átlagosan jobb eredményt értek el (84,86%), mint a 12 évesek (82,29%), hanem jóval 

nagyobb százalékban (25,71%) tudták az elhangzó logatomokat hibátlanul megismételni, 

mint az idősebb tanulók (8,57%-uk). A mintaterjedelem a negyedik osztályosok esetén 

alacsonyabb minimum értékeket mutatott (40%), mint a hatodikosoknál (60%), az idősebb 

tanulók átlagosan jobb teljesítménye pedig esetlegesen összefüggésbe hozható a kisebb 

mintaterjedelemmel (6.o.: R=40; 4.o.: R=60). A szórásnégyzetek esetében a csoportok 

adatai nem tekinthetők homogénnek. A statisztikai analízis az egyes anyanyelvi 

tesztfeladatok közti korreláció vizsgálata kapcsán az összes tanulóra vonatkozóan a 

szeriális észlelés és a szűrt mondatok azonosítása tesztfeladatok között gyenge, de lineáris 

függvénykapcsolatot mutatott (GMP10 és GMP4: r=0,308; p<0,001), vagyis a vizsgált 

tanulók fonetikai szintjének működése hatással lehetett a sorozatészlelési képességükre.  

A kvalitatív eredmények azt mutatják, hogy az elhangzó tesztszó ismétlésekor a 

gyermekek többnyire (a 10 évesek 74,04%-a; a 12 évesek 81,33%-a) egyszeres vagy 

többszörös (hang)cserét produkáltak. A hangcserék kapcsán a negyedik osztályosok 

valamivel gyakrabban tévesztettek magánhangzókat (52,94%), mint mássalhangzókat 

(47,06%), a hatodik osztályos tanulók esetében ez az arány fordított, és összességében 
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közel azonos mértékben fordult elő náluk magánhangzó- (49,7%) és mássalhangzócsere 

(50,3%). Magánhangzócseréket – mindkét korosztály esetében – leggyakrabban az alábbi 

logatomok esetében rögzítettem: *bakőgy  *bakügy, *bakűgy; *feréndekek  

*ferindekek, *feríndekek; *vucsityó  *ucsítyó; *vucsító stb.. A legnagyobb számú 

mássalhangzócsere két logatom esetében mutatkozott (*vucsityó; *kriszposztyüvan). A 

többi értelmetlen tesztszó százalékos értékeinek ismeretében úgy vélem, hogy a hibázás 

nem közvetlenül a szóhosszúsággal állt összefüggésben, mert a 10 évesek esetében például 

a harmadik legtöbb hiba a két szótagú *bakőgy logatom esetében fordult elő és a négy 

szótagú *galalajka észlelése csak néhány tanulónak okozott nehézséget. A bakőgy 

értelmetlen hangsor esetében tapasztalt nagyszámú hibázás magyarázata elsősorban a 

logatomok magyar fül számára való fonológiai bonyolultságában keresendő (vö. Gósy 

1984). Tény, hogy a hangsorok azonosításakor a fonotaktikai elrendeződés mellett az 

akusztikai szerkezet, a hangkörnyezet és az artikulációs tempó is meghatározó lehet (Gósy 

2005b). A minőségi elemzés során a mássalhangzócserék leggyakrabban az akusztikus 

hasonlóság következményei voltak, vagyis a képzési hely ([m]-[n]; []-[s]; [c]-[t]) illetve a 

képzési mód ([p]-[b]) szerinti hasonlóságból adódtak. Emellett még jelentős számban 

tapasztaltam az alábbi hangzók cseréjét is: [v]-[m]; [k]-[f]; [c]-[t]. Metatézist csak két 

esetben dokumentáltam, amelyből az következik, hogy a szerialitás felismerési és 

reprodukálási képessége a vizsgált tanulók többségének általában nem okozott problémát. 

Az értelmetlen hangsorok értelmes szavakká alakítása sem volt számottevő mértékű, csak 

néhány esetben fordult elő (*zseréb  veréb; *galalajka  balalajka).  

 

A GYORSÍTOTT MONDATOK AZONOSÍTÁSA (GMP5) és ismétlése, – amely 

tesztfeladat a jelentés és az asszociációk szintjeinek bizonyos mértékű kizárásával, a 

morfofonetikai szint működésével mérte fel a beszédészlelési teljesítményt, – mindkét 

korosztály esetében elmaradást mutatott az elvárt értéktől (10 évesek átlaga: 82,5%; 12 

éveseké: 87,59%). Mindez azt jelzi, hogy a komplexebb nyelvi feldolgozást igénylő 

fonológiai szint működése az alacsonyabb – akusztikai, fonetikai – szintek elmaradott 

működéséhez hasonlóan, vagy ennek következtében a vizsgált tanulók esetében nem volt 

megfelelő. Ez pedig a felgyorsult beszédtempójú világunkban komoly nehézséget jelenthet 

nemcsak a beszédfeldolgozás (vö. Gósy 1997a), hanem a beszédprodukció kapcsán is. A 

kvantitatív analízis során nyert adatok életkori megoszlását tekintve a 12 éves tanulók jobb 

teljesítményét mutatták. Szignifikáns eltérés két csoport (4/2-es és a 6/6-os) között volt 
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kimutatható: t(121)=3,658; p=0,000. A fiatalabb tanulók gyengébb átlaga abból is 

adódhatott, hogy a mintaterjedelem esetükben jóval nagyobb volt (R=60; min. 40%, max. 

100%), mint az idősebb tanulóknál (R=40; min. 60%, max. 100%). A mennyiségi elemzés 

során kapott adatok továbbá azt mutatják, hogy a vizsgált tanulók átlageredményei 

nemcsak az életkor, hanem az angol nyelv tanulására fordított idő előrehaladtával is javuló 

tendenciát mutattak (lásd 13. ÁBRA). Mindezek mellett – az előzőekhez kapcsolódóan – az 

látszik, hogy egyre több tanuló esetében találtam hibátlan teljesítményeket (4/2: 14,29%-

ánál, 4/4: 20%-ánál; 6/4: 28,57%-ánál; 6/6: 29,63%-ánál).  

A kvalitatív értékelés kapcsán a hibák tipológiai megoszlása a két korcsoport között 

nagyon hasonló volt. A leggyakoribb tévesztések a 4. és a 6. osztályosok esetében is a 

hangzó, vagy szó elhagyásában és/vagy kihagyásában érhetők tetten (4.o.: 45,4%; 6.o.: 

43,06%). A szemantikai jellegű hangelhagyásból adódó hibák mellett (például Fejtsétek  

*Ejtsétek; gyártsatok  *ártsatok), grammatikai (például szórt  *szór) szintaktikai 

hiányosságok is megfigyelhetőek voltak (például a mondat eleji határozott névelő 

elhagyása). Az elhagyással kapcsolatban egy tesztszó esetében (akar  *akart) 

kiemelkedő arányban történt hibás azonosítás a vizsgált tanulók mindkét évfolyamán (4.o.: 

15,8% 6.o.: 23,61%). Mindezek mellett a cserék, valamint a hozzáadással és betoldással 

kapcsolatos hibák az előző adatokhoz képest lényegesen kisebb százalékban fordultak elő 

(az egyes tanulócsoportokra lebontva: 4/2: 16,33% és 4/4: 22,45%; 6/4: 19,44% és 6/6: 

27,08%). A hangcserék kapcsán előfordult az is, hogy a gyermekek az eredeti tesztszótól 

egy hangban eltérő új szót alkottak (például átkokat  *árkokat; mások  *másik; 

Fejtsétek  *Rejtsétek; gyártsatok  *gyár csatot) vagy több hangban eltérő (például 

fejére  *feléje; felesküdtek  *felsültek) új szót alkottak. Emellett csekély számban 

értelmetlen szavakat eredményező hangcserékre is lehetett még példát találni (selejtet  

*selejkek; felesküdtek  *felesültek, *testülnek; irigység  *örögség stb.).  

A mondatészlelést vizsgáló tesztfeladatok elvégzése során nyert adatok alapján azt 

tapasztaltam, hogy a gyorsított mondatok észlelése (GMP5) nagyobb kihívást jelentett a 

vizsgált tanulóknak, mint a zajjal fedett (GMP2) és a szűk frekvenciás mondatoké (GMP4), 

vagyis az akusztikai és fonetikai szintek jobb működést mutattak, mint a fonológiai szint 

(vö. például Imre 2007). Az összes tanuló eredményére vonatkozó statisztikai analízis a 

szűrt és a gyorsított mondatok azonosítását mérő feladatok esetében gyenge szignifikáns 

összefüggést mutatott (GMP4 és GMP5: r=0,359; p<0,001), amely azt jelzi, hogy a 

beszédészlelés fonetikai és fonológiai szintjeinek működése hatással volt egymásra.  
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A tanulók akusztikai információ nélküli, csupán az ajakartikuláció segítségével 

vizsgált VIZUÁLIS ÉSZLELÉSE (GMP7) során tapasztaltam a legnagyobb hiányosságot a 

gyermekek beszédészlelése kapcsán. Habár az értékelés során az elvárt életkori értékek a 

10 és a 12 éves tanulókra vonatkozóan eltérőek voltak (80, illetve 100%), az elért 

teljesítmény mindkét korcsoport esetében mégis jóval az átlag alatt maradt. A mennyiségi 

mutatók alapján a negyedik osztályosok átlagteljesítménye 54,55%, a hatodikosoké ennél 

valamivel jobb (59,83%) volt. A tanulók egyéni különbségeit tekintve azonban a 10 évesek 

6,26%-a teljesítette a számukra előirányzott elvárt szintet (80%), és 7,14%-uk ennél jobb 

eredményt ért el (90%-ot, egy gyermek pedig 100%-ot). A 6. osztályosok ellenben csupán 

1,72%-a tudta hibátlanul azonosítani ajakartikuláció alapján az állatneveket (90%-os 

eredményt 8 tanuló esetében mértem, ami a 12 évesek 6,9%-át tette ki). A vizuális észlelés 

tesztfeladat általánosan gyenge szintje véleményem szerint abból adódhatott, hogy a 

tanulók feltehetőleg 10-12 éves korukban már jóval kevésbé támaszkodtak ezen észlelést 

segítő jótékony csatornára, mint például az iskolába lépésük idején, amikor az anyanyelv 

hangzó és írott formái nagyfokú prioritást élveznek, vagy korábban, az anyanyelv-

elsajátítás kezdeti szakaszában, amikor az elhangzó üzenet megértéséhez alapvetően 

szükséges a vizuális információ is. A négy tanulócsoport átlagait összevetve az látszik, 

hogy az egyes életkorok két-két csoportja közül azok a tanulók, akik hosszabb ideje 

kezdték meg idegen nyelvi tanulmányaikat lényegesen jobban szerepeltek, mint akik 

kevesebb éve tanultak angolul. Szignifikáns eltérést a két-két csoport közül csak az egyik 

pár esetében mértem, a 6/4-es és a 6/6-os csoportok között: t(114)=-3,166; p=0,002). Az 

azonos életkorú gyermekek két-két csoportja esetében tapasztalt jelentős teljesítménybeli 

eltérések azt sugallják, hogy az idegen nyelvi tanulmányok kezdési ideje (a vizsgált minta 

esetében az első osztály) erre az észlelési csatornára jótékony hatással lehetett. E 

feltételezés alátámasztásához azonban további vizsgálatok elvégzése szükséges. 

A statisztikai analízis kapcsán érdemes még a mintaterjedelmet is megnézni, amely a 6/4-

es tanulócsoport esetén volt a legkisebb (R=60; min. 30%). Ez pedig azt mutatta, hogy a 

vizsgált gyermekek közül a leggyengébb teljesítményt nyújtó tanuló is legalább 30%-t ért 

el ennél a tesztfeladatnál. A 4/2-es és a 4/4-es tanulócsoportok esetén a leggyengébb 

eredmény a 10% volt, a 6/6-os csoportnál pedig a 20%. A mintaterjedelem csupán két 

csoport esetében mutatott azonos értéket (4/2 és 6/6: R=80; a 4/4 esetében ennél szélesebb 

skálát jelzett: R=90). A szórásnégyzet összességében homogénnek tekinthető. 

A kvalitatív értékelés kapcsán lényeges szempont volt, hogy az eredeti szó összes 

magánhangzójával megegyező más értelmes, nem feltétlenül állatnevek azonosítását is 
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elfogadtam, mely értelmes szavakat a mennyiségi mutatókba 5%-nak számítottam be. A 

minőségi elemzés során azt találtam, hogy a vizsgált évfolyamok gyenge teljesítménye 

nem elsősorban a helytelenül dekódolt lexémák magas számának következménye, hanem 

inkább annak, hogy a tanulók jó része (a 10 évesek 36,79%-a, a 12 évesek 32,33%-a) 

kísérletet sem tett az adott tesztszavak azonosítására. Más szóval lehetséges, hogy a 

tesztfeladat igényelte szemkontaktus tartása – az ismétléses feladatokhoz képest jóval 

összetettebb, fokozottabb figyelmet igényel a tanulóktól, amely számos gyermeknek 

nehézséget jelentett. A helytelen észlelések listáját áttekintve tehát mindkét korosztály 

esetében azt tapasztaltam, hogy a gyermekek által azonosított lexémák, illetve logatomok 

közel egyharmada a megadott tesztszóhoz viszonyítva még szótagszámban sem egyezett 

meg. A hibásan dekódolt tesztszavak fonetikai szerkezetével kapcsolatban azt kaptam, 

hogy a negyedik osztályosok a magánhangzókat megközelítőleg kétszer olyan jól 

azonosították, mint a mássalhangzókat. A hatodikosok esetében ez az arány csaknem 

háromszoros, vagyis a hibásan észlelt állatnevek magánhangzóit arányaiban háromszor 

jobban azonosították, mint a mássalhangzókat. Ennek magyarázata vélhetően abban rejlik, 

hogy a magánhangzók azonosítása szájról olvasás során annak vizuális mintájából adódóan 

könnyebb, mint (egyes, hátul képzett) mássalhangzóké. A megadott tesztszavak fonetikai 

szerkezetének részben helyes, de végeredményben hibás azonosításakor a 12 évesek 

jobban észlelték a magánhangzókat (84,7%), mint a 10 évesek (74,76%), a mássalhangzók 

esetében azonban ez az arány (a 10 évesek 35,92%-a, a 12 évesek 25,5%-a) fordított.  

A helyes észlelések kapcsán mindkét korosztály esetében hasonló teljesítmény 

mutatkozott, vagyis sorrendben a macska, az elefánt és az egér lexémák dekódolása 

bizonyult a legkönnyebbnek, míg a liba, darázs, tehén a legnehezebbnek. A gyermekek 

közül néhányan nemcsak állatneveket azonosítottak, hanem más főnevet vagy melléknevet 

(például oroszlán  *lóhere; egér  *gejzír; darázs  *dagály, *lovaglás; mókus  

*morgós), illetve logatomot is (például tehén  *tegér; darázs  *talács; liba  *léma, 

*lima, *labűt) de ez az arány mindkét évfolyam esetében elhanyagolható volt.  

Az értékelés kapcsán megállapítható, hogy a vizsgált tanulók vizuális észlelési 

folyamatműködése elmaradást mutat, vagyis ha a kommunikáció csatornájában valamilyen 

zavaró tényező lép fel, ez az észlelésért és megértésért felelős érzékszervi funkció 

esetükben nem működik megfelelőképp. Ez pedig az idegen nyelv tanulásakor többek 

között az új szavak dekódolási nehézségét vonhatja maga után.  
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A beszédészlelési feladatok közül minden tanulócsoportnál a legjobb teljesítmény a 

BESZÉDHANG-DIFFERENCIÁLÁS (GMP17) tesztfeladat esetében mutatkozott. Az elemzés 

során kapott átlagértékek azt mutatják, hogy az azonos hangsorok észlelése mindkét 

évfolyam számára nehezebbnek bizonyult (4.o.: 94,53%; 6.o.: 94,94%), mint az eltérő 

hangsorok differenciálása (4.o.: 97,56%; 6.o.: 96,84%) (lásd 14. ÁBRA). A tanulócsoportok 

teljesítményátlagára vonatkozóan a különböző beszédhangok megkülönböztetésekor 

csupán két csoport eredménye között mutatkozott szignifikáns eltérés, a 4/4-es és a 6/4-es 

tanulócsoportoké között: W(41,707)=2,484; p=0,017. Az azonos beszédhangok 

differenciálásakor mért eredmények esetében a négy vizsgált csoport átlaga között nem 

mutatkozott szignifikáns eltérés. 

 

14. ÁBRA | A négy tanulócsoport különböző és azonos hangok esetén vizsgált anyanyelvi 

beszédhang-differenciálási teljesítményátlaga  

 

Az angol nyelv tanulására fordított idő arányában továbbá az látszik, hogy a 6/4-es 

tanulócsoport az azonos hangok észlelésekor jobb teljesítményt ért el, mint a különböző 

beszédhangok megkülönböztetésekor, ellentétben a többi három vizsgált csoport 

eredményével. Más szóval a beszédhang-megkülönböztetés képessége esetükben mutatta a 

legmegbízhatóbb működést, hiszen a hangazonosság különbözőnek észlelése nagyobb fokú 

bizonytalansági tényezőt rejt magában, mint a különböző hangok diszkriminációs 

képessége (vö. Gósy 2000). Az azonos ideje angolul tanuló gyermekek átlagaira 

vonatkozóan az látszik, hogy a fiatalabb tanulók a különböző, az idősebbek pedig az 

azonos beszédhangok felismerésekor szerepeltek eredményesebben. 

A különböző hangok esetén vizsgált beszédhang-differenciálási képesség az egyéni 

teljesítményekre vonatkozóan azt mutatta, hogy a legtöbben a 4/4-es csoport vizsgált 

tanulói közül érték el az elvárt értéket (78,57%-uk). A 6/6-os csoportba tartozó gyermekek 
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70%-a (70,37%), a másik két csoport tagjainak közel 60%-a tudta hibátlanul azonosítani az 

eltérő beszédhangokat tartalmazó logatom párokat (4/2: 59,52%; 6/4: 60%). Az adatok 

alapján tehát az látszik, hogy a beszédészlelést vizsgáló feladatok közül a gyermekek 

számára ez a feladat bizonyult a legkönnyebbnek. A mintaterjedelem a négy tanulócsoport 

esetében viszonylag kis értéktartományt mutatott (R=13-27), ami azt jelenti, hogy a 

leggyengébb teljesítmény is 70% fölött adódott. 

A vizsgált tanulók azonos hangok esetén mért beszédhang-differenciálási képessége 

az egyes tanulócsoportok esetén az egyéni teljesítmények tükrében azt mutatta, hogy az 

elvárt értéket elérő tanulók átlaga között kisebb különbségek adódtak (4/2: 61,9%; 4/4: 

62,86%; 6/6: 64,2%), mint az eltérő hangok azonosításakor. A feladat legnagyobb 

arányban (71,43%) való hibátlan teljesítését a 6/4-es csoport esetében tapasztaltam. A 

mintaterjedelem 3 tanulócsoport adatait tekintve azonos értéket mutatott (R=25), kivételt 

képez ez alól a 6/6-os csoport, ahol egy tanuló gyengébb teljesítménye következtében 

(62,5%) a csoportra értelmezett mintaterjedelem nagyobb volt (R=37,5). 

A kvalitatív elemzés során a 10 évesek mindkét csoportja két hangsor-pár esetében 

(egy azonos: *nyér -*nyér és egy különböző: *nazirú - *nazilú) azonosította a legtöbbször 

helytelenül az elhangzó logatomokat, amely az összes hiba 46,67%-ának felel meg. 

Ismereteink szerint (Gósy 2005b) a diszkriminációs zavar leggyakrabban a 

(zár)mássalhangzók (kvantitásának) észlelési nehézségében jelentkezik, amelyet 

rendszerint a magánhangzók időtartamának bizonytalan felismerése követ. Jelen vizsgálat 

adatai a 4. osztályos tanulók esetében az [r]-[l] hangok diszkriminációs nehézségére hívja 

fel a figyelmet, amely lehetséges, hogy összefüggést mutat a korábban sikeresen kezelt 

rotacizmus tényével (Gósy 1995a). Az alveoláris [r]-[l] hangok és a *nyér -*nyér hangsor 

differenciálása a 12 évesek körében is gyakorta nehézséget jelentett, azonban esetükben 

emellett még egyéb, többüknél előforduló diszkriminációs tévesztéseket is rögzítettem 

(például a *fész -*fész és a mássalhangzó-kvalitásbeli eltérést mutató *íppi - *ípi hangsor-

párt illetően). A hatodikosok esetében tehát nem csupán kettő, hanem négy kiemelkedőbb 

problémás terület körvonalazódott, ami az összes hibának az 52,94%-át tette ki. A 

vizsgálat során nem egy esetben azt tapasztaltam, hogy a gyermekek suttogva 

megismételtek egy-egy hangsort, amely szintén nagyfokú észlelési bizonytalanságra utal 

(Gósy 2005b). Ezt a jelenséget általában azoknál a tanulóknál figyeltem meg, akik két 

vagy több esetben is tévesen azonosították az elhangzó hangsorokat. 
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A CENTRÁLIS MŰKÖDÉS (GMP15), azaz az egyszerre két fülbe érkező különböző 

nyelvi információk szintetizálási képességvizsgálatának mennyiségi mutatói alapján 

mindkét életkori csoportra igaz, hogy centrális működésük kismértékű elmaradást mutatott 

az elvárt értékhez képest. A vizsgált tanulók átlageredményei az életkor és a nyelvtanulásra 

fordított idő előrehaladtával is fejlődést jelzett (a 10 évesek átlaga: 87,19%; a 12 éveseké: 

90,16%). Az azonos ideje idegen nyelvet tanuló eltérő életkori csoportok (4/4 és 6/4) 

eredményének összevetésekor a 10 évesek csoportja 2 százalékponttal jobban teljesített, 

mint 12 éves társaik (lásd 13. ÁBRA adatai), amely nem jelentett szignifikáns eltérést.  

Az egyéni teljesítmények kapcsán a 6/4-es tanulócsoport tagjai közül teljesítették a 

legtöbben (64,37%) hibátlanul a feladatot, a 4/2-es csoport esetén az elvárt szintet jóval 

kevesebben érték el (42,86%). Ennek ellenére ez utóbbi csoportnál mértem a legkisebb 

mintaterjedelmet (R=40), ami azt jelzi, hogy a leggyengébb teljesítmény esetükben 60% 

volt. A legnagyobb mintaterjedelem a 4/4-es tanulócsoportnál mutatkozott (R=90) egy 

gyermek 0%-os eredménye következtében. (E tanuló eredményétől eltekintve azonban 

azonos mintaterjedelmet kaptam, mint a 4/2-es csoportnál). A hatodikosok teljesítménye a 

negyedikesekéhez viszonyítva nagyobb értéktartományban mozgott (R=60; min. 40%, 

max. 100%), ami esetükben bizonytalanabb centrális működést jelzett, mint a fiatalabb 

vizsgálati személyek esetében.    

A minőségi elemzés során az öt összetett tesztszó közül mindkét évfolyam számára a 

búgócsiga okozta a helytelen észlelések több mint felét (10 éveseknél 57,75%; a 12 

éveseknél 57,14%), illetőleg ennél a tesztszónál fordult elő a leggyakrabban, hogy nem 

ismételték meg a tanulók (10 évesek 30,99%-a; a12 évesek 28,57%-a). A kvalitatív 

elemzés továbbá arra is rámutat, hogy a helytelen észlelések miféle hibákban realizálódtak. 

Előfordult, hogy a gyermekek az eredeti szóösszetételhez képest fordított sorrendben 

ismételték meg azokat értelmetlen szavakat alkotva (például *kanálcipő vagy 

*kerékmalom), amely a centrális működés zavarát jelzi. Középsúlyos centrális működési 

zavar fennállásáról beszélhetünk azon tanulók esetében, akik az összetett szó csupán egyik 

felét ismételték. A fenti hibák mellett más jellegű szóösszetételeket is rögzítettem. 

Többször előfordult olyan változtatás, amely során az összetett tesztszó egyik tagja a 

szóösszetétel eredeti helyén – első vagy második tagjaként – megőrződött, míg a másik 

tagja módosult értelmetlen szóösszetételt (például *bagolycsiga, *fogócsiga, *fogolycsiga, 

*kobócsiga), vagy értelmes változtatást (*kakaós csiga) eredményezett. (Ez utóbbi példa 

valójában nem összetett szó, azonban a feladat szóban hangzott el, és elvileg értelmes 

változtatás történt). Előfordult az is, hogy a tanulók a szóösszetétel egyik felidézett tagját 
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az eredeti tesztszóhoz képest más sorrendben felhasználva értelmetlen szavakat alkottak 

(például *ballonkerék, *csigaajtó, *csigabagoly, *csigaház, *csigafogó), vagy, hogy a 

helytelenül felidézett értelmes vagy értelmetlen hangsorok az eredeti szóhoz képest 

bizonyos mértékű fonetikai hasonlóságot mutattak (kávéfőző  *felhő, *távré; búgócsiga 

 *búgósiga). Végül a búgócsiga tesztszót három tanuló *szigonynak, míg egy 

*függönynek azonosította, mely esetekben nem fedezhető fel sem közvetlen fonetikai 

hasonlóság vagy akár logikai összefüggés. Összességében azonban egy olyan tanulót sem 

találtam, aki a fenti hibák elkövetése mellett ne azonosított volna legalább egy 

szóösszetételt helyesen, annak ellenére, hogy egyik tanulócsoport sem mutatott 100%-os 

teljesítményt e tesztfeladat során.  

 

A beszédértést vizsgáló (módosított) MONDATÉRTÉSI (GMP16) tesztfeladat 

kvantitatív mérési adatai alapján az látszik, hogy a 12 évesek jobban teljesítettek (96,29%), 

mint a 10 évesek (94,91%), azonban ez a különbség alig néhány százalékot jelentett (vö. 

13. ÁBRA). A tanulócsoportok átlagainak összevetésekor azt tapasztaltam, hogy a 4/4-es és 

a 6/6-os csoportok tagjai eredményesebben szerepeltek az azonos életkorú eltérő ideje 

angolul tanuló másik két csoporthoz képest (4/2 és 6/4), vagyis a Welch-próba mindkét 

esetben szignifikáns eltérést jelzett (4/2-4/4: W(60,377)=-2,088; p=0,041; 6/4-6/6: 

W(47,922)=-2,188; p=0,034). Az életkor és a nyelvtanulásra fordított idő együttes 

növekedésével eszerint nem volt lineárisan kimutatható teljesítményjavulás. A 

nyelvtanulásra fordított idő azonban az egyes évfolyamok két-két csoportja között 

meghatározónak tűnt a szintaktikai, szemantikai információ eredményes mondatszintű 

feldolgozásakor, egyrészt a tanulók átlagai közti különbséget illetően, másrészt pedig az 

egyéni legjobb teljesítmények kapcsán. A 4/4-es és 6/6-os csoportok esetében eszerint 

jóval nagyobb százalékot mutatott azon gyermekek aránya, akik hibátlanul oldották meg 

ezt a feladatot (4/4: 65,71%; 6/6: 77,78%), mint a másik két csoport tanulóinál (4/2: 50%; 

6/4: 54,29%). Mindemellett a két hosszabb ideje idegen nyelvet tanuló csoportok esetében 

a mintaterjedelem is kisebb volt (R=20), mint a rövidebb ideje angolul tanuló gyermekeké 

(4/2: R=40; 6/4: R=30), ami azt jelzi, hogy a 4/4-es és a 6/6-os csoportok tagjai közt nem 

volt jelentős teljesítményingadozás.   

A kvalitatív elemzés azt mutatja, hogy mindkét évfolyam számára az ötödik mondat 

(Mielőtt a maci ivott, evett egy kicsit.) megértése okozta a legnagyobb nehézséget (az 

összes hiba 22,32%-át a 10 évesek, és 14,66%-át a 12 éveseknél). Mindez az időviszonyok 
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szintaktikai kifejezésén belül a kiemelt határozószó és a felcserélt időviszonyok 

értelmezését kívánta meg a tanulóktól, amely az anyanyelv-elsajátítás során az utolsók 

egyikeként kialakuló, a mondatértést befolyásoló szintaktikai viszony (Gósy 1995b). A 

negyedikesek körében mért hibázások további 15,2%-ában az egyszerű tagadáson belül a 

ritka szórenddel történő alany tagadása jelentett nehézséget (Nem a nyuszi vette fel a 

kockás nadrágot.). A hatodikosoknál pedig (a téves értelmezések 11,2%-ában) a 

részeshatározói szerkezet homonim állandó határozói szerkezettel együtt való helyes 

felismerése során tapasztaltam bizonytalanságot (A kislánynak oda kell adnia a könyvet a 

kisfiúnak.). A 10. tesztmondat mindkét mellékmondatában használt múlt idejű feltételes 

mód szintaktikai struktúrájának felismerése minden tanuló számára egyértelmű volt. 

Emellett a 10 évesek az orientáció és annak (a honnan? kérdésre felelő) nyelvi megfelelője 

(3. mondat), a 12 évesek pedig a kijelölő jelző (2. mondat), valamint az okhatározói 

alárendelő összetett mellékmondatban való tagadás (9. mondat) esetében egyszer sem 

tévesztettek (lásd 1. MELLÉKLET).   

 

A SZÖVEGÉRTÉS (GMP12) elemzése során azt kaptam, hogy mind a 10 és 12 évesek 

teljesítménye nagyfokú elmaradást mutatott az életkori átlagtól, a két korcsoport átlaga 

között azonban kismértékű eltérést találtam (4. o.: 76,07%, 6. o.: 77,67%), amely nem 

jelzett szignifikáns eltérést. A 100%-os elvárt szintet nagyon kevés tanuló teljesítette (a 

gyermekek mindössze 7,46%-a), annak ellenére, hogy a szöveg jellegéből (élménykínáló), 

illetőleg tartalmi vonatkozásából (mese) adódóan annak megértése elméletileg jóval 

fiatalabbak számára sem okozhatott volna nehézséget. A tanulók egyéni különbségeit 

számba véve a feladat legnagyobb arányban való hibátlan teljesítése két tanulócsoporthoz 

köthető (4/2-es csoportnál 9,52%, a 6/6-osnál 9,87%), a 6/4-es csoportból azonban egy 

tanulónak sem sikerült elérnie az elvárt értéket, csupán a 90%-ot. A legjobb 

teljesítményátlag azonban mégis ez utóbbi tanulócsoportnál volt a legmagasabb, mely 

összefüggésbe hozható a mintaterjedelem (három másik csoporthoz) viszonyított legkisebb 

értékével (R=50). A legnagyobb teljesítményingadozás a 6/6-os csoport esetén 

mutatkozott, ahol egy tanuló csupán 10%-ban tudott helyes választ adni a szövegértést 

ellenőrző kérdésekre, a többi gyermek átlaga azonban 50-100% között mozgott.  

A hallás utáni szövegértést mérő tesztfeladat és a mondatértés eredményinek 

összevetésekor az látszik, hogy a szöveg megértése jóval nagyobb nehézséget okozott 

valamennyi tanuló számára, mint az elhangzott mondatoké (vö. 13. ÁBRA). Úgy vélem, 
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hogy mindez összefüggésbe hozható a szöveg mondatértésnél összetettebb, különböző 

részfolyamatok aktiválását igénylő folyamatműködésével. A szövegértés ugyanis a 

szemantikai, szintaktikai struktúrák értelmezése, illetőleg az ok-okozati viszonyok 

felismerése mellett az asszociációs szint helyes működését is megkívánja. Mindez 

alátámasztja azt a szakirodalmi állítást, mely szerint a szövegértési és a mondatértési 

teljesítmény nem feltétlenül azonos (Gósy 1995b), vagyis a kétféle mechanizmus független 

lehet egymástól (Gósy 2005b). A korrelációanalízis szintén megerősíti, hogy a mondatértés 

és a szövegértés eredménye között az összes vizsgált tanulóra vonatkozóan nem volt 

kimutatható lineáris függvénykapcsolat (r=0,059; p>0,376). A beszédészlelés és a 

beszédmegértés szintjei között azonban az összes tanuló adatával végzett statisztikai 

elemzés a hallás utáni szövegértés és a szűrt mondatok azonosításakor mért teljesítmények 

(GMP12 és GMP4: r=0,148; p=0,025), valamint a gyorsított mondatok észlelése között 

szignifikáns összefüggés mutatott (GMP12 és GMP5: r=0,326; p<0,001). Ez utóbbi 

esetében a gyenge lineáris függvénykapcsolat azt jelzi, hogy a vizsgált tanulók magasabb 

szintű feldolgozási folyamatainak sikeressége nem volt független a fonológiai szint 

működésétől. 

A kvalitatív mutatók alapján a negyedik osztályos tanulók legtöbbje (58,93%-uk) a 7. 

kérdésre adott helytelen választ (Miért hazudott a macska?), ami esetükben az összes hiba 

közel 25%-át tette ki. A leggyakoribb válaszok a félelemmel kapcsolatosak voltak (például 

*hogy a kutyák nehogy bántsák/ megverjék/ elkapják/ megkergessék, vagy észrevegyék/ 

megtudják, hogy megette a tejfölt), holott a helyes válasz a szégyenérzéshez kötődött (mert 

szégyellte magát, hogy megette a tejfölt). Mindez arra utal, hogy a gyermekek a részleges 

tartalmi felidézés mellett a történet továbbgondolásával, egyfajta logikai következtetéseket 

végeztek. Az 1. kérdés megválaszolása is számos tanulónak jelentett nehézséget (49,1%-

ának), annak ellenére, hogy az esetek többségében a gyermekek által közölt téves válaszok 

szemantikailag értelmesek voltak (a csontot és/vagy galuskát helyett más ételféleségeket 

soroltak fel, például *gulyást, *levest, *csontlevest, *tejfölös valamit, *kását, 

*aranygaluskát; *tésztát). Az étellel kapcsolatos helytelen asszociációk úgy vélem, hogy 

inkább az emlékezeti folyamatok nem megfelelő tárolási képességével hozhatók 

összefüggésbe, mint a vizsgált gyermekek esetleges szókincsbeli hiányosságával.  A 10. 

kérdést azért emelném ki (a tanulók 35,71%-a helytelen választ adott rá), mert a legtöbb 

gyermek ugyan emlékezett, hogy valamiféle *ünnepséget, *ünnepélyt, *lakomát, *lagzit 

rendeztek, mégis majdnem 10%-uk csupán az étkezéssel hozta összefüggésbe feleletét 

(*mert éhesek voltak), holott a kérdésre adandó válasz a lakodalom volt. Ebben az esetben 
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a kérdésre adandó válasz a rögzített szöveg legelején található, valószínűleg ezért nem 

emlékezhettek rá a gyermekek a szöveg elhangzása után, vagyis vélhetően ennek oka a 

nem megfelelő rövid idejű verbális memória kapacitásával hozható összefüggésbe. A 3. 

kérdést, amely a tanulók 27,68%-ának okozott fejtörést, csak azért emelném ki, mert 

meglepő tapasztalat volt számomra, hogy a 10 évesek közül hányan nem ismerték a „se íze, 

se bűze nem volt” kifejezést. A számos pontatlan variáció közül néhány példa: *se szaga, 

se íze nem volt, *se bűze, se illata nem volt, *íztelen volt, *nem volt íze, *ízetlen volt. 

Ennek esetleges metapragmatikai magyarázata abban állhat, hogy 10 éves kor körül kezdik 

csak igazán érteni a gyermekek a metaforákat, de esetleg az is előfordulhat, hogy azért nem 

tudták helyesen felidézni a szóban forgó kifejezést, mert nyelvi repertoárjukban nem 

szerepelt.  

A hatodik osztályosok vizsgálatakor ugyancsak a fenti négy kérdés (1., 3., 7., 10.) 

megválaszolása esetében tapasztaltam a legtöbb hibát, azonban náluk ezek sorrendje 

némiképp módosult. A 7. kérdésre a tanulók 62,07%-a válaszolt hibásan, 41,38%-uk a 10. 

kérdésnél tévesztett, 37,07%-uk a 3. kérdésre nem adott helyes választ, és az 1. kérdés 

esetében 29,31%-uk hibázott. Összességében a gyermekek többsége a cél/okhatározói 

szerkezet megválaszolásakor adott helytelen választ, ami annyi tesz, hogy a vizsgált 

tanulók a történet logikai viszonyait illetően a téves összerendezés mellett téves 

asszociációkkal is éltek. A hetedik kérdés kapcsán a tanulók a történet tartalmi 

mondanivalójából próbáltak következtetni, találgatni (lásd fantázia hatása). A tárgyi 

szerkezetre (kivéve az első kérdés esetében), a helyhatározóra vagy a honnan tudták? 

kérdésre vonatkozó egyszerű válasz kapcsán jóval kevesebb hibázás feleletet rögzítettem. 

A nyelvtanulásra fordított idő arányában a négy tanulócsoport eredménye között nem volt 

jelentős eltérés. 

 

Az anyanyelvi memória működését két területen (a rövid idejű verbális és vizuális 

munkamemória kapacitása) vizsgálta a teszt. A jó beszédészleléshez, a helyes 

artikulációhoz és az olvasás- és íráskészség kialakulásához elengedhetetlenül fontos a 

RÖVID IDEJŰ VERBÁLIS MEMÓRIA (GMP8) megfelelő működése. Habár a 12 elhangzott 

szó rövid idő után történő felidézésekor elvárt teljesítmény 5 és 9 szó között mozgott, 

voltak olyan tanulók, akik 5 szót sem tudtak visszamondani, és voltak olyanok is, akik 10 

szót is könnyedén megismételtek.  
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A kvantitatív adatok tanúsága szerint (lásd 15. ÁBRA) a negyedik osztályosok 

átlagteljesítménye 6,01 szó, a hatodik osztályosoké valamivel jobb (6,47 szó) volt, amely 

nemcsak az életkor, hanem az angol nyelv tanulására fordított évek számának 

növekedésével is javuló tendenciát mutatott. A tanulócsoportok között két részben átfedő 

homogén csoportot találtam (a 4/2-4/4-6/4 és a 4/4-6/4-6/6), a statisztikai analízis két-két 

csoport eredménye között jelzett szignifikáns eltérést, a 4/2-es és 6/4-es (t(75)=2,004; 

p=0,049), valamint a 4/2-es és 6/6-os teljesítménye között (t(121)=2,666; p=0,009). A 

tanulók által felidézett szavak mennyiségét illetően úgy vélem, hogy egyik évfolyam 

esetében sem beszélhetünk kiemelkedő verbális munkamemória kapacitásról, inkább csak 

átlagosról.  

 
 

15. ÁBRA | A négy tanulócsoport anyanyelvi verbális memóriakapacitása az átlagosan 

felidézett szószám tükrében  

 

A tanulók egyéni különbségeit tekintve a hatodikosok mindkét csoportjában egy-egy 

gyermek az elvárt értéktartományhoz képest jobban teljesített, vagyis 10 szót tudtak 

emlékezetből felidézni. Ennek következtében a mintaterjedelem a 6/4-es csoportnál volt a 

legnagyobb (R=7), a minimum értékek pedig három tanulócsoport esetében azonos szintet 

jeleztek (4/2, 4/4, 6/4). Rendezetlen memóriaműködést kevés tanulónál észleltem, a 10 

évesek mindössze 8,9%-ánál, és a 12 évesek 8,6%-ánál.  

Az összes tanuló adatára vonatkozó korrelációanalízis eredménye a verbális 

munkamemória kapacitása és a beszédfeldolgozási rendszer egyes alacsonyabb (akusztikai 

és fonetikai) szintjei között (GMP2,3,4) közvetlen kapcsolatot jelzett, azonban a mért 

szignifikáns összefüggések erőssége nagyon gyenge volt (0,130< r =0,207). Mindebből az 

látszik, hogy a rövid idejű verbális memória működése nem volt meghatározó a tanulók 
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beszédészlelési folyamatainak működésére. A beszédmegértést vizsgáló feladatok esetében 

sem volt kimutatható szignifikáns függvénykapcsolat a hallott mondatértési és a 

szövegértési tesztfeladatok eredménye között.  

A kvalitatív analízis során azt tapasztaltam, hogy bizonyos tesztszavak esetében 

(mackó, hold, egér) ritkábban sikerült a tanulóknak a helyes felidézés, vagyis ezeknél a 

lexémáknál nagy számban fordult elő hibás asszociáció. Ez az arány mindkét 

tanulócsoportnál közel azonos volt, ami azt jelenti, hogy a helyesen ismételt tesztszavak 

mellett majdnem minden második tanuló egy esetben még egy, a felsorolt tesztszavak 

között nem szereplő egyéb szót is felidézett.  

A leggyakoribb hiba az volt, amikor a tanulók által azonosított szavak az eredeti 

tesztszóhoz tartozó gyűjtőfogalmon belül jelentek meg. Ezekben az esetekben a lexémák 

felidézése a mentális lexikon tematikus elrendezését mutatta (vö. Collins–Loftus 1975, 

nem hierarchikusan felépített jelentésháló elve), vagyis a lexikai egységek szemantikai 

alapon történő hálózatelvű felépítését tükrözte (vö. pókháló-elmélet in Gósy 2005b).  Az 

egér lexéma esetében például az állatok gyűjtőfogalom aktivizálódhatott, ezért helyette 

például többen is – az ebbe a kategóriába tartozó – *macska, *kutya, *béka, *csiga, 

*méhecske szavakat sorolták fel, a hold szó hallatán pedig néhány tanuló a *csillag, illetve 

a *nap lexémákra asszociált. Hasonlóképpen az ételek esetében is előfordultak fogalmilag 

összetartozó kifejezések (például hal  *alma, *kenyér; tojás  *sajt, *tejföl). A mackó 

tesztszónál a gyermekek leggyakrabban az eredeti szó hangalakját változtatták meg 

(*medve, *maci), más szóval annak szinonimáját ismételték. Mindez a mentális lexikon 

egységei közti paradigmatikus kapcsolatra mutat rá, melynek alapja a felcserélhetőség (vö. 

Jackson–Amvela 2000). A fenti példák mellett – igaz, jóval ritkábban – a fonetikai 

hasonlóság alapján is történt felidézés (például egér  *edény, csónak  *csók), illetve 

elenyésző százalékban az eredeti szó hangalakját részben megőrizve új szót is alkotott 

néhány tanuló (például hóember  *hónap, labda  *focilabda). A szóasszociációs 

pszicholingvisztikai kísérletek során a fonetikai kapcsolatok meglétét mások is igazolták 

(vö. Gósy 2005b). 

 

A RÖVID IDEJŰ VIZUÁLIS MEMÓRIA (GMP9) vizsgálata során kapott adatok mindkét 

korcsoport esetében a verbális memóriakapacitáshoz képest jobb eredményeket mutattak (a 

10 évesek átlagosan 7,1 szót, míg a 12 évesek 7,21 szót ismételtek), azonban az 

átlagteljesítmények alapján átlagos memóriakapacitásról beszélhetünk (vö. 16. ÁBRA). Az 
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összes vizsgált gyermekre vonatkozóan a tanulók 13,6%-a kilenc képet, 6,57%-uk pedig 

ennél többet (10-11-et) is fel tudott idézni. Ebben a legsikeresebbnek a 6/6-os csoport 

bizonyult (9 szó visszamondását a tanulók 20,98%-ánál, 10 szó felidézését pedig 3,7%-

uknál tapasztaltam). A mintaterjedelem mind a négy csoport esetében azonos volt (R=7), 

azonban a 6/6-os tanulócsoport esetében eltérő minimum/maximum értékeket regisztráltam 

(min. 3, max. 10; míg a többi csoportnál min. 4., max. 11 képre emlékeztek a gyermekek). 

A verbális emlékezet tesztelésekor kapott adatokhoz képest a tanulók mindkét évfolyamon 

átlagosan majdnem egy szóval többet tudtak felidézni, habár a vizualitás kapcsán 

gyakoribb volt a rendezetlen memóriaműködés (a 4.o.: 11,6%-ánál, a 6.o.: 12,9%-

ánálfordult elő). Az angol nyelv tanulására fordított idő arányában megkülönböztetett négy 

tanulócsoport közül a 6/4-es csoport érte el a legjobb eredményt, azonban a vizsgált 

gyermekek átlagai között nem volt kimutatható szignifikáns eltérés.  

 

 
 

16. ÁBRA | A négy tanulócsoport által felidézett lexémák átlaga a verbális és vizuális 

memóriakapacitás kapcsán 

 

Az összes tanuló adatára vonatkozóan a korrelációanalízis a vizuális munkamemória és 

négy beszédészlelést felmérő tesztfeladat eredménye között (GMP4,5,7,10) nagyon gyenge 

szignifikáns összefüggést jelzett (0,130< r <0,2), vagyis a függvénykapcsolatok erőssége 

alapján az látszik, hogy a rövid idejű vizuális memória kapacitása nem volt közvetlen 

hatással a tanulók beszédészlelési folyamatműködésére. A beszédmegértés esetében pedig 

semmiféle kapcsolatot nem lehetett találni a hallás utáni mondatértés és szövegértés 

tesztfeladatai eredménye között.  

A kvalitatív elemzéskor – a GMP-diagnosztikai eljárás előírása szerint – bizonyos 

képek esetében szinonimákat is el lehetett fogadni, mivel a gyermekek a képek alapján más 
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dologra is asszociálhattak (például vár  kastély, palota; vagy rendőr  katona, őr, 

ellenőr, postás), ami a GMP8 esetében – az eltérő input (verbális) miatt – hibának minősült 

volna. A gyermekek közül mindkét korosztálynál a legtöbb hibás felidézést a kutat 

ábrázoló képnél rögzítettem, amely helyett az alábbi kifejezések hangzottak el: *vizes 

csésze, *csapvíz, *vízöntő, *vízpumpa. A helytelenül ismételt szavak és az eredeti kép 

között csupán néhányszor nem találtam összefüggést (a hatodik osztályosok esetében 

kétszer több esetben, mint a negyedikeseknél), amiből arra következtetek, hogy a vizuális 

emlékezeti folyamatok kapcsán a felidézés – a verbális munkamemória működését tesztelő 

feladat során tapasztaltakhoz hasonlóan – leginkább szemantikai és kevésbé fonetikai 

alapon történik. Néhány példa az esetleges szemantikai kapcsolatra (csillag  *nap; 

hegedű  *hangszer; kakas  *bagoly; *macska, *mackó; rendőr  *ember; torta  

*dob), amely ritkán a mentális lexikon fonetikai alapon történő aktiválásáról is egyaránt 

tanúskodtatott (malom hívókép alapján felidézett *majom lexéma; vár  *ház).  

 

 

 

VI.1.2 Az anyanyelvi szókincsaktivizálás mennyiségi és minőségi mutatói 

 

Az anyanyelvi szókincsaktivizálás (GMP11) eredményeinek értelmezése előtt a 

vizsgálat körülményeit illetően fontos megjegyezni, hogy a 228 tanuló közül néhány nem 

volt jelen az írásban történő feladatvégzéskor, vagyis a negyedik osztályosok közül öten 

(N=107), a hatodikosok közül ketten hiányoztak (N=114). Az átlagos teljesítményt ennek 

értelmében mindig a vizsgálat során jelen levő tanulók számára vonatkozóan adom meg.  

Az eredmények kvantitatív és kvalitatív analízisekor lényeges alapelv volt az, hogy a 

felidézett szavak összeszámlálásakor egy tanuló esetében csak egy tulajdonnevet fogadtam 

el; illetőleg az azonos szótőhöz kapcsolódó többféle toldalékkal ellátott lexémák esete egy 

egységnek számított. Ezt azért tartottam szükségesnek, mert az agglutináló nyelvekben a 

mentális lexikon felépítése határozottan megkülönbözteti a szemantikai egységeket és a 

relációkat a szó aktuális fonológiai formája nélkül (vö. Gósy 1993b), tehát jelen 

vizsgálatban csak a fonológiai/morfológiai szintet követő lemmák számára voltam 

kíváncsi. Éppen ezért a tárgyraggal, kicsinyítő képzővel vagy egyéb toldalékkal ellátott 

főneveket szintén csak egyszer számoltam, mint ahogy az igék paradigmasorának egyes 

tagjait sem tekintettem külön szónak (vö. Gósy 1998c). A tanulók által helytelenül leírt 

szavakat csak abban az esetben fogadtam el, hogyha egyértelmű volt, hogy mit 
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szándékozott a gyermek írni, vagy például ha a hibásan egybeírt szavak „előtagja” még 

nem szerepelt a tanulók felsorolásában.  

 

A kvantitatív elemzés során azt mutatta, hogy a ma- és a ke- kezdőszótagokkal 

helyesen felidézett szavak száma 2550 volt; ezt tekintettem a korpusznak (100%-nak). A 

hibás felidézések aránya az összes gyermek teljesítményének függvényében mindössze 

3,76%-ot jelentett (lásd 5. TÁBLÁZAT). A 10 és 12 évesek teljesítményét összevetve az 

adatok arról tanúskodnak, hogy a hatodikosok átlagosan több szót tudtak felidézni (11,17 

szó), mint a negyedik osztályos tanulók (11,04 szó), azonban a két korcsoport által 

felidézett szavak átlagos számát tekintve nem beszélhetünk szignifikáns eltérésről. Az 

idősebb tanulók jobb eredménye vélhetően a hozzáférési folyamataik gyorsabb és 

pontosabb működésének tulajdonítható, ugyanis a lexikális előhívás kapcsán a hatodik 

osztályos tanulók körében jóval kisebb arányban fordultak elő (2,53%) helytelen 

aktiválások, mint a negyedikeseknél (5,01%). Emellett azonban figyelembe kell venni azt 

is, hogy a hatodikosok kézírási tempója – általában a magasabb szintű jártasság, 

gyakorlottság következtében – általában gyorsabb, mint a negyedikeseké, amely a mentális 

lexikon hatékonyabb aktivizálását eredményezheti. Ez utóbbi tényezőnek azonban az 

életkori átlagok különbségét tekintve úgy vélem, hogy nem volt döntő jelentősége. A 

harmadik magyarázat az anyanyelvi mentális lexikon életkorból fakadó mennyiségi 

különbsége lehetne, azonban ezt szintén nem tartom valószínűnek, hiszen a mentális 

lexikon nagysága és az elemek aktivizálása között nincs egy az egyben megfelelés (vö. 

Gósy 1995a).  

 

5. TÁBLÁZAT | Az anyanyelvi szóaktivizálás során felidézett szavak száma az egyes 

évfolyamokon (összeg és átlag) 

 

ANYA-

NYELV 

tanulók 

száma 

összes  

felidézett szó 

hibás szavak 

aránya 
összes helyes  

felidézés 

teljesítmény-

átlag (szó) 

4. osztály 107 1244 5,01% 1181 11,04 

6. osztály 114 1306 2,53% 1273 11,17 

összesen 221 2550 3,76% 2454  - 

 

Az egyes tanulócsoportok átlagértékeit összevetve azt tapasztaltam, hogy a 

legkevesebb szót a 4/2-es (átlagosan 9 szó/tanuló), a legtöbbet viszont a 4/4-es 

tanulócsoport gyűjtötte (12,25 tanuló/szó). Eszerint tehát a vizsgált tanulók által aktivizált 

szavak száma az életkor előrehaladtával növekedést mutatott, a nyelvtanulásra fordított idő 
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arányában azonban nem lehetett ilyen jellegű összefüggést megállapítani (lásd 6. 

TÁBLÁZAT). A szókincsaktivizálást mérő tesztfeladat esetében két homogén csoport 

mutatkozott (4/2-6/4; és 4/4-6/6), ami annyit tesz, hogy az egyes évfolyamokon vizsgált 

azon tanulócsoportok, ahol a gyermekek hosszabb ideje folytatták idegen nyelvi 

tanulmányaikat, eredményesebb anyanyelvi szókincsaktivizálásról tettek bizonyságot az 

adott évfolyam másik csoportjához viszonyítva. A statisztikai analízis a 4/4-es és a 6/6-os 

csoport tanulóinak átlagát tekintve a másik két csoportéhoz viszonyítva szignifikáns 

eltérést jelzett (lásd a legközelebbi elemeik – 6/4-es és 6/6-os csoport – t-próbája: 

W(111,873)=4,109; p=0,000). 

 

6. TÁBLÁZAT | Az anyanyelvi szóaktivizálás során helyesen felidézett szavak száma és 

átlaga a kétféle kezdőszótag alapján (összeg és átlag) 

 

4.o. ma- ke- helyes felidézések 

: 1181 : 558  : 623 

4/2 178   182   N=360 X: 9 

4/4 380   441   N=821 X :12,25 

6.o. ma- ke- helyes felidézések 

 : 1273 : 626 : 647  

6/4 133  193  N=326 X: 9,59 

6/6 493  454  N=947 X: 11,84 

 

Jelmagyarázat:  = az összes felidézés száma, X = az összes felidézés átlaga 

 

Az egyéni különbségekre vonatkozóan a statisztikai analízis azt mutatta, hogy a 

legnagyobb mintaterjedelem a 4/4-es és a 6/4-es csoportok esetén fordult elő (4/4: R=27; 

6/6: R=26), amely néhány tanuló kiugróan nagy számú szófelidézésének tulajdonítható 

(29, illetőleg 30 lexéma felsorolásával). A 4/2-es és a 6/4-es csoportok esetén a 

mintaterjedelem jóval alacsonyabb volt (4/2: R=11; 6/4: R=9). A szókincsaktivizálás 

tesztfeladat elemzése során három csoport esetén a tanulók legalább 3 lexémát tudtak 

előhívni, azonban a 6/4-es tanulócsoportnál a legkevesebb előhívott szószám ennek a 

kétszerese volt (6 szó).  

A tanulók által előhívott szavak mentális kapcsolatrendszerét illetően nehéz 

megítélni, hogy vajon az aktivizált szavak a produkciós vagy a percepciós gyakoriság 

következtében jelentek-e meg a vizsgálat során, mivel nem állnak rendelkezésre erre 

vonatkozóan összehasonlításra alkalmas beszédprodukciós adatok. A mentális lexikon 

előhívásával kapcsolatban azonban bizonyos, hogy többféle kapcsolatot lehetett kimutatni 
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a tanulók által felidézett szósorozatok között, amelyek a mentális lexikon tárolásáról 

szolgálnak értékes információval. Az egyes tanulók általuk felidézett szavak esetében 

jelentős volt a fonetikai aktivizálás hatása (például a kert – kerék – kerek; Makó – makkok 

– makog esetekben), más gyermekeknél azonban a szemantikai alapú jelentésasszociáció 

szolgált vezérlő elvként a felidézés során (például az állatok főkategória esetében: macska 

– madár – majom – malac). Ugyancsak jelentésasszociáció révén aktivizálódhattak két 

másik gyermeknél az alábbi szavak: kerék – kerekes – kerékpár, vagy kenő – kenőcs – 

kenőmájas. Gyakran fordult elő az is, hogy a felsorolásban szereplő lexémák esetében 

egyszerre fonetikai és szemantikai asszociáció történt (például a mandarin – mandula – 

mangó felidézett szósorozatok esetén).  

A felidézett szavak szófaját tekintve a vizsgált tanulók a leggyakrabban főneveket 

soroltak fel (65%), amelyeket az igék (14,5%) és a melléknevek (13,5%) csoportja követett 

(lásd más hazai szóasszociációs vizsgálatok hasonló eredménye, például Gósy 1998c; 

Gósy–Kovács 2001). Az egyéb szófajú szavak megjelenése 7% körüli értéket jelentett, 

melybe a hangutánzó szavak (mak-mak), vagy a több szó együtteséből álló mondatok 

(például Ma olvastam.) tartoztak bele. A határozószók, névmások, számnevek és igenevek 

az összes felidézés csupán 0,35-3%-át tették ki. A 10 évesek több főnevet és melléknevet 

hívtak elő, mint a 12 évesek, akik pedig több igét, és szinte kétszer annyi határozószót, 

névmást, számnevet és igenevet aktiváltak, mint a negyedik osztályosok. Az igenevek 

között az idősebb tanulók esetében nemcsak határozói, hanem főnévi és melléknévi 

igenevek is szerepeltek. 

Az aktivizálási folyamat eredményeként a főnevek között gyakran szerepeltek 

tulajdonnevek is (a 10 évesek esetében gyakrabban, mint a 12 éveseknél), leginkább 

személynevek, ezt követően pedig földrajzi nevek és végül az egyéb tulajdonnevek. A 

leggyakoribb személynevek a klasszikusnak számító nevek közül kerültek ki (például 

Malvin, Mari, Marika, Mariska, Margit, Kelemen), azonban a napjainkban kedvelt, új 

keletű keresztnevek is szép számmal szerepeltek (Marci, Marcell, Martin, Martina, Keve 

stb.). Emellett előfordult az irodalmi művekből ismert Maugli, Manka, Matula, Kele, 

valamint a Harry Potter sorozat egyik hőse, Makesz neve is, sőt még a televízióból néhány 

éve elhíresült Majkát is több tanuló lejegyezte. A 12 évesek felidézései között gyakrabban 

fordultak elő az ismeretalapú tudást (háttérismeretet) igénylő földrajzi nevek (Kerlés, 

Kemeneshát, Maros, Marokkó, Malaga stb.), de találtam példát közintézménynevekre 

(például Madách Színház), újságcímekre (Mai Lap) és márkanevekre is (Mazda).  
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Az anyanyelvi szókincsaktivizálás kvalitatív analízise során mind a 10, mind a 12 

éves tanulók a ke- kezdőszótaggal átlagosan több szót tudtak előhívni, mint a ma- 

szótaggal (lásd 6. TÁBLÁZAT vonatkozó oszlopai). A felidézett szavak szótagszámának 

elemzése továbbá azt mutatta, hogy mindkét korcsoport esetében a tanulók a 

leggyakrabban két szótagú szavakat hívtak elő (lásd 7. TÁBLÁZAT). Az idősebb tanulók 

tehát nemcsak több szót aktivizáltak, hanem gyakrabban hívtak elő hosszabb szavakat is. 

 

7. TÁBLÁZAT | Az anyanyelvi szóaktivizálás során felidézett szavak szótagszámának 

megoszlása a két korcsoport esetében 

 

SZÓTAGSZÁM 1 2 3 4 5 összesen 

4.oszt. ma- 6 70 27 13 5 (121) N=247 

  ke- 8 70 36 11 1 (126) 

6.oszt. ma- 7 74 50 18 3 (152) N=309 

  ke- 13 72 52 18 2 (157) 

összesen 34 286 165 60 11     

 

Mindezt a legjobban a három szótagú szavak csoportja szemlélteti, amely lényegesen 

magasabb arányban fordult elő a 12 éveseknél, mint a 10 éveseknél. Az öt szótagú szavak 

(például matematika, kereskedelem) a negyedik osztályosok esetében legtöbbször 

szóösszetétel formájában jelentek meg (például madáreledel, madárfióka, madárkalitka, 

makulátlan), a hatodikosoknál ezek mellett földrajzi nevek is szerepeltek (Macedónia, 

kerékteleki). A ke- kezdőszótaggal aktivált lexémák közül több hosszabb szót aktiváltak a 

vizsgált tanulók, mint a ma- hívóhanggal, kivételt képez ez alól az öt szótagú lexémák 

esete. 

A tanulók által leggyakrabban előhívott szavak listája a 10 és a 12 évesek körében 

nagyon hasonlóan alakult. A mindkét évfolyam által aktivizált (azaz közös) lexémák (171 

szó) a negyedik osztályosok összes szófelidézésének 69,2%-át, a hatodikosok esetében 

annak 55,3%-át tette ki. Ebből az látszik, hogy az idősebb tanulóknál jellemzőbb volt az 

ún. „egyedi” jellegű szófelidézés, más szóval szélesebb skálában aktivizáltak szavakat. A 

leggyakoribb szóaktivizálás a mama és a kecske szavak esetében történt, sőt az első tíz 

helyen leggyakrabban felidézett többi lexéma is mindkét korcsoport esetében hasonló volt, 

eltérés csak a felidézések számában mutatkozott (lásd 8. TÁBLÁZAT).  
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8. TÁBLÁZAT | Az anyanyelvi szóaktivizálás során a vizsgált tanulók által leggyakrabban 

aktivált szavak és a felidézések száma  
 

  4. osztály 6. osztály 

  ma-   (546 szó) ke-   (611 szó) ma-  (622 szó) ke-  (648 szó) 

1. mama (67 esetben) kecske (74 esetben) mama (56 esetben) kecske (42 esetben) 

2. majom (36 esetben) kerék (41 esetben) magyar (44 esetben) kerék (34 esetben)  

3. macska (32 esetben) kert (35 esetben) majom (42 esetben)    kert (28 esetben) 

4. maci (28 esetben) kerek (29 esetben) ma (26 esetben) kenyér (28 esetben) 

5. malac (28 esetben) kenyér (26 esetben) macska (21 esetben) kevés (24 esetben) 

6. magyar (26 esetben) kerítés (21 esetben) malac (21 esetben) kefe (21 esetben) 

7. madár (25 esetben) keres (20 esetben) makett (19 esetben) kever (19 esetben) 

8. malom (19 esetben) kefe (18 esetben) malom (18 esetben) kendő (19 esetben) 

9. makacs (13 esetben) kever (17 esetben) maci (17 esetben) keres (18 esetben) 

10. makett (13 esetben) kemence (14 esetben) magas (14 esetben) kell (16 esetben) 

    kevés (14 esetben)     

* 52,60%  >       48,3%  >      44,7%  >     38,4% 

 

* az első tíz leggyakrabban aktivált szó aránya (átlaga) az összes felidézett szó viszonylatában  

 

Az egyedi jellegű szófelidézések kapcsán a hétköznapi életben ritkán használt lexémák is 

előfordultak. A 10 évesek körében erre példa a magyal, makréla, makulátlan, kepeszt, 

kekeckedik, kelta, kerekesszék szavak; a 12 éves tanulóknál pedig a mafla, magma, 

makramé, malőr, malter, mangalica, manna, marketing, masztaba, matuzsálem, kenet, 

kerozin lexémákat emelném ki. Az is többször előfordult, hogy az anyanyelvi vizsgálat 

során az angol vagy német nyelv szavai aktivizálódtak olyan esetekben, amikor az 

anyanyelvi percepciós bázis szűrőjén átjutott és átalakult magánhangzók azonosultak a 

hívó szóban lévővel (vö. Gósy 1998c hasonló eredménye). Ezekben a példákban különösen 

jól látszik a fonetikai jellegű, hasonló hangzás alapján történő előhívás (például *mani, 

*Mantel, *Keller, *Kestnel, *kejne). Az írásban történő feladatvégzés teret engedett olyan 

jellegű hibáknak is, mint a vizuális hasonlóságból fakadó szóasszociációk (például *Man, 

*Manchester United), amelyek fonetikailag nem egyeztek meg a hívószótagokkal. 

 

A hibás szóelőhívások, amely az összes tanulóra vonatkozóan csupán a felidézések 

3,73%-át jelentette (lásd 5. TÁBLÁZAT), a helyesírási hibákat, melyek közül a 

leggyakrabban a cserék (kis- és nagybetű; rövid-hosszú magánhangzó; artikulációs 

sajátosságokból eredő hangzótévesztések), az elhagyás/ kiesés (például betűkettőzés 

esetében), a hozzáadás/ betoldás (például indokolatlan mássalhangzó kettőzés) fordultak 
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elő, jelen dolgozat nem tárgyalja részletesen. Ehelyett főképp azokat a hibákat vizsgálja, 

amelyek a helyes hívóhang megtartásával értelmetlen szavakat eredményeztek (például 

*kelefenttyűl) vagy amelyek hibás kezdőhangokkal való aktivizálás folytán jöttek létre 

(például *tesz), illetőleg azokat, amelyek az anyanyelvi feladat esetében az idegen nyelven 

történő előhívás jelenségeként értelmezhetők (például *Keller). Az alábbiakban az előbb 

említett hibás szóelőhívások kapcsán azok feltételezett okait veszem számba a Gósy 

(1998c) tanulmányában meghatározott hibakategóriák alapján.  

A magán- és a mássalhangzók hibás azonosításából adódó téves szóelőhívások 

vélhetően a háttérben esetlegesen fennálló beszédészlelési zavar következtében jelentek 

meg. A zöngés/zöngétlen mássalhangzók közötti döntés bizonytalanságát jelezte – egy-két 

tanuló esetében – a veláris, zöngétlen zárhang [k] és az alveoláris, zöngétlen zárhang [t] 

cseréje (például *tepsi, *Teréz, *terít, *terítő, *test, *testrész, *testvér, *tesz). 

Zöngés/zöngétlen cserét a szó elején a veláris zöngétlen [k] és a zöngés [] zárhangok 

cseréje során – csupán két tanuló esetében – figyeltem meg (*kerebje, *kereble), amely 

vélhetőleg a feladat írásbeli jellegéből adódott. Magánhangzó cserére azonban ennél jóval 

több példát találtam, főképp a hívó hangkapcsolat magánhangzójától két jegyben eltérő 

téves azonosítás kapcsán (*medve, *menedék, *Mexikó, *Mónika, *mocsár, *mocorgó, 

*mókús, *mókás, *kakaó, *kéne, *kínoz, *körítés, stb.).  

Részleges fonetikai hasonlóságból adódó hibázás csupán néhány esetben fordult elő, 

amikor a tanuló írásbeli felidézése során a helyes hívószótaggal kezdődő szó után egy 

hasonló hangzású lexémát rögzített írásban (például kerítés -*körítés; kerít -*terít -*terítő; 

kever - *kavar). Váltakozó fonológiai és morfológiai struktúrából adódó hibás szóelőhívást 

két esetben dokumentáltam (kell, kellene  *kéne; *kéz  kezet). Zéró lemma, más néven 

logatom aktivizálására is számos példát találtam (*majok, *marzek, *masna,* 

kelefenttyűl,* kenel, *keszi stb.).  

A szemantikai asszociáció leginkább akkor fordult elő, amikor a helyes 

hívószótagokkal (ma- és ke-) felidézett lexéma után ahhoz jelentéstanilag hasonló szó 

került felsorolásra. Ez nyilvánvalóan a hozzáférési folyamatok működése során 

megváltozott (a fonetikai vezérlőelvet felülíró szemantikai) asszociációs stratégiának 

tulajdonítható. Mindez leginkább a 4. osztályos tanulók esetében fordult elő, a két 

korcsoport által hibásan felidézett szavak között azonban számos átfedést találtam. Néhány 

példa a szemantikai asszociációra: *medve, *mókús, *kígyó, *kutya (állatok); *mák, 

*mócsing, *kaja, *kakaó (étkezés); *Móni, *Mónika, *Teréz (keresztnevek); *tesi 
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(tantárgyak); *millió (számok); magyaráz  *mond; kerek  *kör; kezek  *kéz, *test, 

*testrész, *karperec; mama, keri  *testvér.  

A tanulók által aktivált szavak között német (például *mantel) vagy angol szavak 

(*Man, *marathon, *mango stb.) is megjelentek, amelyek jól példázzák a szemantikai 

és/vagy fonetikai alapú aktivizálást. Az utóbbi két lexéma hibás felidézése kapcsán nem 

hagyható figyelmen kívül az anyanyelvi és az idegen nyelvi szó írott formájának 

nagymértékű hasonlósága sem (vö. interferencia jelenség), lehetséges, hogy éppen ennek 

tulajdonítható a két nyelvi változat keveredése. Éppen ezért ezek nem is számítottak 

hibának a feladat értékelése során.  

A gyermekek által előhívott szavak között olyanok is előfordultak, amelyek 

valamiféle meghatározhatatlan ok miatt torzultak. Az eredmények ismertetésekor továbbá 

fontos megjegyezni, hogy azok a tanulók, akik a szóaktivizálás során ugyanazt a szót 

különböző toldalékokkal ismételték (például mama, mamának, mamához), vagy 

mondatokat mondtak az adott szóval (Ma nem esett az eső. stb.), az az aktuálisan meglévő 

mentális lexikonjukban való tájékozódásuk, felidézési képességük és teljesítményük 

életkorukhoz viszonyított elmaradását jelezte (vö. Gósy 1995b). 
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VI.1.3 Az angol nyelvi beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok kvantitatív és 

kvalitatív analízise 

 

Az anyanyelvi és az angol nyelvi vizsgálat során mért teljesítmények értékelése 

közötti alapvető különbség abban mutatkozik, hogy a GMP-diagnosztika angol 

tesztváltozatának irányadását követve (Gósy 1997c) a gyermekek számára meghatározott 

elvárt értékeket nem az életkor, hanem a nyelvtanulásra fordított idő arányában javasolt 

értelmezni. Az angol nyelvi beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló tesztcsomagban 

közölt grafikon adatai csupán tájékoztató jellegűek, amely több száz – kizárólag iskolai 

keretek között – angolul tanuló magyar általános iskolás átlagteljesítményét ábrázolja. 

Habár a tesztcsomag útmutatója nem tartalmaz semmiféle iránymutatást arra vonatkozóan, 

hogy a nyelvtanulásra fordított idő alapján meghatározott elvárt értékek bármely életkorú 

gyermekek tesztelésekor relevánsak-e (például egy 8 és egy 13 éves gyermek esetében, 

akik egy-egy éve tanulnak angolul), vizsgálatom során a tanulók teljesítményének 

értékelésekor mégis ezeket az értékeket tekintem mértékadónak, tehát a grafikon adatait a 

vizsgált tanulók számára elvárt értékként értelmezem. Tekintettel arra, hogy ez csupán a 2-

5 éve angolul tanuló gyermekek átlagteljesítményéhez nyújt viszonyítási alapot, a hatodik 

éve idegen nyelvet tanulók elvárt eredményére vonatkozóan – a teszt szerzőjének (Gósy 

Mária) közreműködésével – további kiegészítésekkel éltem, amelyet a 17. ÁBRA szemléltet.  

 

 

17. ÁBRA |  A négy tanulócsoport nyelvtanulásra fordított idő arányában megállapított 

beszédfeldolgozási elvárt átlagteljesítményei a 8 vizsgált tesztfeladat esetében   
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Egy esetben (vizuális észlelés/P11) az elvárt teljesítményt nem az idegennyelv-tanulás 

időtartamát figyelembe véve, hanem – az anyanyelvi GMP vizsgálathoz hasonlóan – 

életkori bontásban adtam meg, mivel nem találtam releváns szakirodalmi adatot arra 

vonatkozóan, amely alátámasztaná azt a tényt, hogy a nyelvtanulásra fordított idő 

számottevő változást jelentene a gyermekek vizuális észlelési képességében. 

 Az angol nyelvi beszédfeldolgozás kvalitatív elemzése során az eredeti angol 

lexémától vagy mondattól eltérő értelmes és értelmetlen hangsorokat következetesen 

hibának tekintettem, már egy beszédhang-differencia esetén is. (A minőségi elemzéskor 

bizonyos esetekben azt is jeleztem, hogy az elhangzott szó/mondat milyen mértékű 

torzításáról volt szó). Az elhangzó beszédegységgel egy hangban sem megegyező lexikai 

egységek értelmetlen torzításnak minősültek.  

 

A kvantitatív analízis a vizsgált tanulók idegen nyelvi beszédfeldolgozási 

folyamatainak nem megfelelő működéséről adott számot, más szóval valamennyi vizsgált 

tanulócsoport teljesítménye minden vizsgált feladat esetében az elvárt értékektől kisebb-

nagyobb mértékben elmaradást mutatott (lásd 18. ÁBRA).  A nyelvtanulásra fordított idő 

alapján meghatározott tanulói átlagteljesítmény a 8 beszédészlelést és beszédmegértést 

vizsgáló tesztfeladat közül csupán 3 esetben (GMP2,4,5) jelzett lineáris növekedést a négy 

vizsgált csoport átlagértékeit tekintve. 

 

 
 

18. ÁBRA  | Az angol nyelvi beszédfeldolgozás 8 feladata során kapott százalékos 

átlagteljesítmények a négy vizsgált tanulócsoport esetében 

 

Az azonos ideje angolul tanuló eltérő életkorú két csoport eredményét összevetve a 

fiatalabb tanulócsoport (4/4-es) 50%-ban jobb átlagteljesítményt nyújtott, mint az idősebb 

GMP1 GMP2 GMP3 GMP4 GMP5 P11 GMP7 GMP8

4.o. 2.éve 6,9 41,2 10,71 46,9 4,04 45,95 53,09 18,09

4.o. 4.éve 20,57 56,57 22,14 54,28 7,57 54 52,71 30

6.o. 4.éve 16 56,57 15,43 56,57 8,29 46,86 57,43 28,29

6.o. 6.éve 39,63 67,16 34,19 62,35 20,12 51,48 64,32 47,65
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tanulócsoport (6/4-es), egy esetben (GMP2) pedig nem volt eltérés a két csoport 

eredménye között. Az összes feladatra vonatkozóan tehát a 4/4-es csoport átlaga (37,23%) 

ugyan nem jelentős mértékben, de magasabb volt, mint a 6/4-es csoport tanulóié (35,68%) 

(lásd 19. ÁBRA).  

 

19. ÁBRA | Az angol nyelvi 8 beszédfeldolgozási teljesítményt mérő tesztfeladatának 

összesített elvárt átlagteljesítménye és a négy tanulócsoport által elért átlagok 

 

Az idegen nyelvi beszédfeldolgozás nyolc tesztfeladatának átlageredményei alapján a 6/6-

os tanulócsoport bizonyult a legsikeresebbnek, 48,36%-os átlaggal, azonban a négy 

vizsgált csoport elért eredményét az angol nyelv tanulásának évei alapján számukra 

elirányzott elvárt értékekkel összevetve azt láthatjuk, hogy ezt a szintet a 4/2-es 

tanulócsoport közelítette meg legjobban (81%), s a legkevésbé pedig a 6/6-os 

tanulócsoport (54,5%). 

 

Az angol nyelvi GMP értékelését a ZAJBAN VALÓ MONDATAZONOSÍTÁS (GMP1) 

tesztfeladat eredményének ismertetésével kezdem. A gyenge teljesítményátlagokból arra 

következtetek (lásd 18. ÁBRA), hogy a vizsgált gyermekek valamennyi csoportjánál az 

idegen nyelvi beszédfeldolgozás akusztikai és fonetikai szintjének összetett működési 

hiányossága állt fenn (a 10 évesek átlaga 13,74%, a 12 éveseké 27,82%). Az adatok 

továbbá azt mutatják, hogy mindkét évfolyamon jobb eredményt értek el azok a 

tanulócsoportok, akik hosszabb ideje tanulták az angol nyelvet (a 4/4-es és a 6/6-os 

csoportok), mint azonos életkorú társaik (4/2-es és 6/4-es). Mivel a két-két csoport átlaga 

között mindkét esetben szignifikáns eltérés mutatkozott (4/2-4/4: W(109,952)=5,092; 

p=0,000; 6/4-6/6: W(109,133)=5,938; p=0,000), mivel ezek konfidencia intervalluma nem 
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fedett egymásba. Az egyéni teljesítmények kapcsán a legmagasabb átlagteljesítményt 

nyújtó 6/6-os csoport esetében regisztráltam a legjobb eredményt (100%-ot), amelyet 

azonban csak egyetlen tanuló esetében dokumentáltam, és itt volt a legnagyobb a 

mintaterjedelem is (R=100). Ugyancsak magas mintaterjedelem mutatkozott a 4/4-es 

csoportnál (R=90). A 4/2-es, illetőleg a 6/4-es tanulócsoportok alacsonyabb 

átlagteljesítménye kisebb mintaterjedelemmel párosult (4/2: R=30; 6/4: R=40). A 

statisztikai analízis az egyes tanulócsoportok várható-érték becslései alapján további 

szignifikáns eltéréseket jelzett a 4/2-es és a 6/4-es (W(59,701)=3,055; p=0,003), illetőleg a 

4/4-es és a 6/6-os csoportok átlaga között (W(138,238)=5,062; p=0,000). Mindebből úgy 

tűnhet, hogy a zajban való idegen nyelvi mondatazonosítás eredményességét 

meghatározhatta az idegen nyelv tanulására fordított idő. Azonban azt is figyelembe kell 

venni, hogy az angol nyelvi vizsgálat során a nyelvtanulásra fordított idő alapján 

megállapított más-más elvárt értékek következtében a tanulók legjobb teljesítményét nem 

ugyanazzal a mértékkel mérjük. Ennek megfelelően az eredmények azt mutatják, hogy a 

4/2-es tanulócsoport 14,3%-a érte el a számukra előirányzott 20%-os maximum szintet, 

ezen túlmenően 9,5%-uk ennél jobb teljesítményt nyújtott. A nyelvtanulásra fordított évek 

számának növekedésével azt láthatjuk, hogy egyre kevesebb tanuló érte el a csoportjuk 

számára kijelölt elvárt értékeket, azonban ez nem jelentett lineáris csökkenést. Lényeges 

kiemelni még a 6/4-es csoport tanulóinak teljesítményét, akik közül egy gyermek sem érte 

el az elvárt (50%-os) értéket.   

Az akusztikai és fonetikai szintek nem megfelelő szintű működése nemcsak az 

anyanyelv esetében, hanem az idegen nyelv tanulása során is meghatározó a 

beszédfeldolgozási folyamatok alsóbb és felsőbb szintjeinek működése kapcsán, amelyet a 

korrelációelemzés kapcsán feltárt adatok egyértelműen alátámasztanak. A 9. TÁBLÁZAT 

adatai azt jelzik, hogy az összes vizsgált tanuló esetében a GMP1 tesztfeladat 

eredményessége nagymértékben hatással volt az egyes észlelési (GMP2,3,4,5) és megértési 

(GMP7,8) szintek sikeres működésére.  

 

9. TÁBLÁZAT | Az angol nyelvi GMP1 és a vizsgált beszédészlelési és beszédmegértési 

feladatok közti szignifikáns összefüggések  

 

  GMP2 GMP3 GMP4 GMP5 GMP7  GMP8  

GMP1 

m.az. zajban 

r =0,573 =0,825 =0,462 =0,759 =0,451 =0,723 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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A kvalitatív analízis során az látszik, hogy valamennyi vizsgált csoportnál a 

leggyakoribb probléma a hang-, illetőleg szócsere volt, ami a hibák több mint 50%-át tette 

ki (lásd 10. TÁBLÁZAT). Ennek egyik oka talán az, hogy a cserék hibakategórián belül nagy 

számban rögzítettem kombinált típusú hibákat (például csere és kiesés/elhagyás; csere és 

betoldás/hozzáadás, csere és áthelyezés), a többi hibakategórián belül ezek száma nem volt 

számottevő (vö. 5. MELLÉKLET).  

 

10. TÁBLÁZAT | Az angol nyelvi zajban való mondatazonosítás során észlelt hibatípusok 

százalékos átlaga a négy tanulócsoport esetében  

 

GMP1 4. osztály 6. osztály 

angol tanulás időtartama: 2. éve 4. éve 4. éve 6. éve 

Csere (és a cserékkel kapcsolatos komplex 

jellegű hibák) 
59,14% 53,56% 52,35% 55,24% 

Kiesés/ elhagyás 30,94% 35,44% 36,47% 36,35% 

Betoldás/ hozzáadás 4,96% 6,77% 7,65% 5,95% 

    Betoldás/ hozzáadás és kiesés/ elhagyás 0% 0% 0,2% 0,26% 

Áthelyezés 0,39% 0,23% 0% 0,26% 

Értelmetlen torzítás 4,57% 4% 3,33% 1,94% 

összesen: 100% 

 

A cserék hibakategóriáján belül a leggyakoribb jelenség az eltérő hangzású angol, német 

vagy magyar lexémákra történő csere volt, például the  *is (angol); the  *du (német); 

the  *de (magyar), amely legtöbbször kombinált hibaként jelentkezett (például csere és 

kiesés/elhagyás: after  *catch (angol); Don’t  *gut (német)). További hibajelenség 

volt még a gyakran kieséssel/elhagyással, betoldással/hozzáadással vagy áthelyezéssel 

kombinálva megjelenő hasonló hangzású logatomra történő csere (például chocolate  

*[tplet]; There is  *[ves]; aeroplane  *[ple:nd]), amely ugyan percepciós 

tévesztés, de a produkción keresztül megnyilvánuló köztesnyelvi jelenségként is 

értelmezhető. A cseréken belül gyakran előfordultak grammatikai jellegű hibák is (például 

a  *the (angol); is  *was (angol); after  *at (angol)).  

A 10. TÁBLÁZAT adataiból mindezek mellett az is leolvasható, hogy a csupán 

kieséssel vagy elhagyással kapcsolatos hibás produkciók (30-37%) a betoldással vagy 

hozzáadással kapcsolatos helytelen ismétlések számának (4-8%) többszörösét tették ki. 

Utóbbi kapcsán a szavak mondatból történő kihagyása gyakoribb probléma volt, mint a 

mondat elejéről, illetve végéről való elhagyása (lásd a szószintű fürdőkád-effektus 

jelensége, Brown–McNeill 1966).  
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Az egyes mondatok szerkezetének részletesebb vizsgálatakor azt találtam, hogy mind 

a négy tanulócsoport esetében a legnehezebb az 5. mondat észlelése volt, majd ezt követte 

a 9. és a 10. mondaté (lásd vizsgálólap, a 3. MELLÉKLET). Mindhárom mondatban öt, hat, 

illetőleg hét lexéma szerepel, azonban a 2. és a 6. mondat is hét szóból áll, amelyek 

azonosítása jóval kevesebb tanulónak okozott nehézséget. Éppen ezért úgy vélem, hogy a 

zajjal fedett mondatok azonosításakor vélhetően nem a mondat hosszúsága, vagy a benne 

szereplő szavak szószáma volt a meghatározó, hanem feltehetőleg a mondatok fonológiai 

szerkezete.  

 

A ZAJJAL FEDETT SZAVAK AZONOSÍTÁSA (GMP2) nemcsak anyanyelven, hanem 

idegen nyelven is nehéznek bizonyult a 10 és 12 éves tanulóknak. Mivel a százalékos 

teljesítményátlagok jócskán elmaradtak az elvárt értékektől, a vizsgált gyermekek angol 

nyelvi beszédészlelési folyamatai (akusztikai, fonetikai szintjei) nem mutattak tökéletes 

működést (4. osztályosok átlaga 48,89%; a hatodikosoké 61,87%). Ez az elmaradás pedig 

nemcsak a beszédfeldolgozás alacsonyabb, hanem a magasabb szintű működési 

folyamataira is közvetlen hatást gyakorolhatott. Ezt támasztják alá az összes tanuló adatára 

vonatkozó korrelációanalízis során kapott szignifikáns összefüggések, amelyek szerint 

közvetlen kapcsolat mutatható ki az akusztikai-fonetikai szintek (GMP2 és GMP3: 

r=0,539; p<0,001), a fonológiai szint (GMP2 és GMP5 r=0,548; p<0,001), a szeriális 

észlelés (GMP2 és GMP4: r=0,397; p<0,001), a vizuális észlelés (GMP2 és P11: r=0,137; 

p=0,039), illetőleg a beszédfeldolgozás felsőbb szintjei között (GMP2 és GMP7: r=0,326; 

p<0,001; GMP2 és GMP8: r=0,496; p<0,001). Mindemellett a két nyelv azonos feladatai 

között is gyenge szignifikáns összefüggés mutatkozott (L1_GMP3 és L2_GMP2: r=0,175; 

p=0,008), azonban a gyenge függvénykapcsolat csupán jelzésértékű arra vonatkozóan, 

hogy az egyik nyelv akusztikai-fonetikai szintje hatással lehetett a másik nyelv azonos 

beszédészlelési szintjének folyamatműködésére.  

A tanulócsoportok eredményességét tekintve a negyedik éve angolul tanuló 10 és 12 

évesek (4/4 és a 6/4) átlaga azonos volt (56,57%), a leggyengébb teljesítményt a 4/2-es 

csoport (41,2%), a legjobb átlagot pedig a 6/6-os csoport (67,16%) mutatta. Mindez a 

zajjal fedett szavak észlelésekor tehát az életkor és a nyelvtanulásra fordított idő 

növekedésével javuló tendenciát jelzett. A statisztikai adatok (ANOVA) eszerint három jól 

elkülöníthető csoportot körvonalaztak, vagyis a 4/4-es és a 6/4-es csoportok teljesítménye 

homogénnek tekinthető. Szignifikáns eltérés a 4/2-es és a 4/4-es (t(110)=5,289; p=0,000), 
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valamint a 6/4-es és a 6/6-os csoportok átlaga esetén volt kimutatható (t(114)=3,505; 

p=0,001). 

A tanulócsoportok számára megállapított elvárt értékek viszonylatában azt kaptam, hogy 

az elvárt szintet a negyedikesek mindkét csoportja nagyobb százalékban érte el, mint a 

hatodikosok. Eszerint a 4/2-es csoport 9,5%-a érte el a számukra előirányzott 60%-os 

maximum teljesítményszintet, s 7,1%-kuk ennél még magasabb eredményt produkált 

(70%-ot). Az azonos ideje idegen nyelvet tanuló eltérő életkorú két csoport közül a 4/4-es 

tanulócsoport 10%-a teljesítette a 80%-os elvárt szintet, a 6/4-es és a 6/6-os csoport esetén 

ez az arány alacsonyabb volt (6/4: 5,7%; 6/6: 3,7%). A mintaterjedelem mind a négy 

tanulócsoportnál hasonló értékeket mutatott (R=50-70), a tanulói teljesítmény minimuma 

tanulók két csoport esetében (4/2: min. 10%, 4/4: min. 20%). 

A zajban való szófelismerés (GMP2) és a mondatazonosítás (GMP1) mutatóit 

összevetve azt kaptam, hogy mind a négy tanulócsoport esetében a szófelismeréskor sokkal 

jobb átlagértékek mutatkoztak. Mindez azt jelzi, hogy bár a vizsgált tanulók akusztikai-

fonetikai szintjeinek működésében elmaradás van, mégsem jelentett ezt zavart működést. 

A szófelismerés sikerességét számos tényező befolyásolja például a szógyakoriság, a szót 

felépítő hangsor akusztikai szerkezete és a hangsorépítési szabályok (vö. Szirtes 1983, 

Grosjean 1997), valamint a szóhosszúság (vö. Rubenstein et al. 1959). Ez azonban az 

idegennyelv-tudás mértékétől függően változhat az inputban elhangzó szókincs 

ismertségének függvényében (vö. Gósy 2000), amelyet a 18. ÁBRA adatsora annyiban 

támaszt alá, hogy minél hosszabb ideje tanulták a gyermekek az idegen nyelvet, annál jobb 

eredményt értek el ennél a tesztfeladatnál. A zajjal elfedett szavak eredményesebb 

azonosításának oka vélhetően az idegennyelv-tanítás oktatás-módszertani vonatkozásában 

rejlik, amely nemcsak a nyelvtanulás kezdeti szintjén, hanem a nyelvtanulás későbbi 

szakaszában is tudatosan előnyben részesíti a kontextus nélküli szótanulási, szóelőhívási 

technikákat. Ez pedig megmagyarázná, hogy a szavak ismétlése miért tűnik könnyebb 

feladatnak, mint a mondatismétlés. 

A minőségi mutatók kapcsán a hibák jóval több, mint két harmadát a cserék 

hibakategórián belül dokumentáltam (lásd 11. TÁBLÁZAT). A 6/6-os tanulócsoportnál 

találtam a legkevesebb cseréből adódó hibát, azonban a legtöbb kiesésből/ elhagyásból és 

értelmetlen torzításból adódó téves észlelés is ennél a tanulócsoportnál mutatkozott. A 

cseréken belül kiemelkedik a hasonló hangzású logatomra történő csere (lásd a hasonló 

képzési helyből fakadó cserék például [l]–[n] csere, vagy az azonos képzési hely és mód 

alapján történő cserék is [d]-[t] vagy [b]-[p]). Az egy hangban eltérő logatomra történő 
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cserék jelensége szinte azonos mértékben képviseltette magát (például lion  *[nan]; 

star  *[st:]; hand  *[hnt]), mint a többszörös hangcserék (például toothbrush   

*[tu:fpl], *[tu:sp]; restaurant  *[vestn]). A magánhangzók esetében gyakori 

észlelési és/vagy produkciós hiba volt az úgynevezett „magyarosítás”, vagy más, az 

eredetitől eltérő angol magánhangzóra történő csere (például []*[] *[] *[] *[a]; 

[:] *[a:]; [] *[a:] *[e]; [] *[:] *[a:] *[e:] *[]). A logatomok cseréjén belül, 

mindkét évfolyamon nagy számban képviseltette magát a csere és kieséssel/elhagyással 

kapcsolatos kombinált hibák csoportja (mint például strawberry  *[st:bn]; flower  

*[na]).  

11. TÁBLÁZAT  | Az angol nyelvi zajban való szóazonosítás során észlelt hibatípusok  

százalékos átlaga a négy tanulócsoport esetében  

 

GMP2 4. osztály 6. osztály 

angol tanulás időtartama: 2. éve 4. éve 4. éve 6. éve 

Csere (és a cserékkel kapcsolatos komplex jellegű hibák) 81,97% 82,04% 77,02% 74,8% 

Kiesés/ elhagyás 15,16% 17,61% 18,92% 19,51% 

Betoldás/ hozzáadás 2,46% 0,35% 2,03% 1,63% 

Áthelyezés 0% 0% 0% 0% 

Értelmetlen torzítás 0,41% 0% 2,03% 4,06% 

összesen: 100% 

 

A kieséssel/ elhagyással kapcsolatos hibák száma jóval magasabb volt, mint a betoldásból/ 

hozzáadásból adódó tévesztéseké. Értelmetlen torzításra nagyon kevés példát találtam, 

azokat is leginkább a 12 évesek körében regisztráltam. A zajjal fedett tesztszavak közül az 

összes tanuló átlagát tekintve a legtöbb problémát a restaurant lexéma észlelése okozta, 

majd ezt követte a hand, flower és strawberry angol szavak helyes azonosítására tett 

nagyszámú helytelen kísérlet (lásd 3. MELLÉKLET). Az előző példákban szereplő 

anyanyelvitől eltérő beszédhangok (magánhangzók: [], []; hármashangzó: [a]; 

mássalhangzó: []) közül például az [] hang észlelése a szó elején kevésbé volt 

problémás, mint a szón belül (vö.: apple tesztszó alacsony hibaszázaléka); ezzel 

ellentétben az [] hang azonosítása a szó elején (restaurant) jóval nehezebbnek bizonyult, 

mint lexémán belüli helyzetben (toothbrush, strawberry). A flower szóban észlelt [a] és 

a lion lexémában szereplő [a] hármashangzók hibaszázalékát összevetve azt kaptam, 

hogy az utóbbi (az előzőhöz képest) alig néhány tanulónak okozott nehézséget. A fenti 
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példák alapján úgy vélem, hogy a szóazonosítás sikeressége nem egyértelműen 

tulajdonítható a szóhosszúságnak (vagy szótagszámnak, hanem a szavak fonológiai 

komplexitása, vagy az anyanyelvitől eltérő hangsorépítési szerkezet is meghatározó 

lehetett ezen észlelési folyamatok során. 

 

A SZŰK FREKVENCIÁS MONDATOK (GMP3) azonosításakor kapott 

átlagteljesítmények szintén elmaradtak a nyelvtanulásra fordított idő alapján meghatározott 

elvárt értékektől (a 4. osztályosok átlaga 16,43%, a hatodikosoké 24,81%). Mindez azt 

jelzi, hogy az akusztikai kulcsok sem a 10, sem a 12 éves tanulók beszédészlelését tekintve 

még nem tökéletesen integrálódtak a fonetikai/fonológiai feldolgozásba. Az összes tanuló 

adatára vonatkozó statisztikailag szignifikáns összefüggések szintén ezt az állítást 

támasztják alá, vagyis a fonetikai észlelés (GMP3) során mért teljesítményekre nagy 

valószínűséggel hatást gyakorolhatott az akusztikai, a szeriális és a fonológiai észlelés 

működése (GMP3 és GMP1: r=0,825, p<0,001; GMP3 és GMP2: r=0,539, p<0,001; 

GMP3 és GMP4: r=0,444, p<0,001; GMP3 és GMP5: r=0,716, p<0,001). Emellett a 

korrelációelemzés során kapott GMP3 eredmények a beszédfeldolgozási rendszer felsőbb 

szintjeinek működését is nagymértékben befolyásolhatták (GMP3 és GMP7: r=0,410, 

p<0,001; GMP3 és GMP8: r=0,671, p<0,001). A statisztikai elemzés további gyenge 

függvénykapcsolatot mutatott ki az anyanyelvi és az idegen nyelvi hasonló folyamatok 

között (L1_GMP4 és L2_GMP3: r=0,301; p<0,001).   

A negyedik osztályos tanulók egyéni teljesítményét tekintve jóval nagyobb arányban 

tudtak hibátlan, vagy az elvárt szintnél jobb eredményt nyújtani (4/2: 28,6%; 4/4: 12,9%), 

mint az idősebb tanulók (6/4: 5,7%; 6/6: 3,7%), amely nyilvánvalóan a 12 évesek két 

csoportja esetén megállapított egyre magasabb elvárt szintekkel volt összefüggésben. Az 

egyes tanulócsoportok eredményének összevetésekor azt kaptam, hogy az azonos életkorú 

eltérő ideje angolul tanuló két-két csoport átlaga között a t-próba (ill. Welch-próba) 

mindkét esetben szignifikáns eltérést mutatott: 4/2-4/4: t(110)=4,252; p=0,000; 6/4-6/6: 

W(105,123)=6,093; p=0,000. Az egyéni teljesítményeket illetően a mintaterjedelem az 

egyes évfolyamok két-két csoportja közül azoknál a tanulóknál volt kisebb, akik rövidebb 

ideje tanultak angolul (4/2: R=50; 6/4: R=40), vagyis a vizsgált gyermekek közül 

esetükben jóval alacsonyabb maximális teljesítmények születtek, mint a több éve idegen 

nyelvi tanulmányokat folytató tanulók körében (a 4/4-es és a 6/6-os csoportok legjobb 

teljesítménye 90% volt; R=90). A szűk frekvenciás mondatok azonosításakor az eltérő 
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életkorú, negyedik éve angol nyelvet tanuló két csoport esetében a fiatalabbak 

eredményesebbek voltak, mint idősebb társaik, azonban a két csoport átlaga között nem 

volt szignifikáns eltérés (lásd a várható-érték konfidencia intervallumainak egymásba 

fedése).  

A minőségi elemzés szerint az összes hiba közel 50%-a cserékkel kapcsolatos volt, a 

kiesésből/elhagyásból adódó helytelen észlelések a hibák közel 1/3-át tették ki. A 

feladatban nem szereplő (betoldott/hozzáadott nyelvi elemek), valamint az értelmetlen 

torzítások előfordulása jóval ritkább jelenség volt. Az áthelyezéssel kapcsolatos téves 

észlelések százalékos aránya szintén elhanyagolható mértékű volt (lásd 12. TÁBLÁZAT).  

 

12. TÁBLÁZAT  | Az idegen nyelvi szűk frekvenciás mondatok azonosítása során észlelt 

hibatípusok százalékos átlaga a négy tanulócsoport esetében 

 

GMP3 4. osztály 6. osztály 

angol tanulás időtartama: 2. éve 4. éve 4. éve 6. éve 

Csere (és a cserékkel kapcsolatos komplex jellegű 

hibák) 
53,38% 49,1% 50,53% 53,17% 

Kiesés/ elhagyás 31,26% 39,16% 34,59% 36,32% 

Betoldás/ hozzáadás 6,87% 6,45% 9,32% 6,77% 

     Betoldás/hozzáadás és kiesés/elhagyás  0% 0% 0% 0,1% 

Áthelyezés 0,97% 0,99% 0,3% 1,04% 

Értelmetlen torzítás 7,52% 4,21% 5,26% 2,6% 

összesen: 100% 

 

A cserék komplex hibajelenségén belül gyakori jelenség volt a cserékkel kombinált 

kiesés/elhagyás, betoldás/hozzáadás, vagy áthelyezés. A legtöbb hibás észlelést az eltérő 

hangzású angol (például lost  *got), német (when  wann) vagy magyar lexémára (work 

 *ver), illetve a hasonló hangzású logatomra (például again  *[pen]; winter  

*[wnd()]) történő cserékkel kapcsolatban regisztráltam. A vizsgált tanulók által 

helytelenül azonosított szavak esetében gyakorta tapasztaltam, hogy olyan értelmes angol 

kifejezések kerültek napvilágra, amelyek a tanulók számára – előzetes tanulmányaik 

alapján – feltételezhetően ismeretlenek voltak, más szóval vélhetően nem voltak tudatában 

annak, hogy értelmes angol szavakat alkottak (például some  *stun; South  *beg; 

*clay; when  *vet; going  *grain; get married  *vain). Az ilyen jellegű értelmes 

változtatások az eredeti tesztszóval csupán egy vagy egy hangban sem egyeztek meg.   

A szűrt mondatok azonosításakor a tesztmondatok átlagos szószáma megközelítőleg 

6 lexémát tartalmazott, mégis egy négy szóból álló 5. mondat észlelése bizonyult a 
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legnehezebbnek (Teachers work at schools.), pedig a gyermekek számára ennek megértése 

két éves nyelvtanulás után nem okozhatott volna nehézséget. A hét szóból álló 6. számú 

tesztmondat (We are going to the cinema tomorrow.) azonosításakor ezzel szemben sokkal 

kevesebb hibás észlelés fordult elő, mint az 5. mondat kapcsán. Ebből adódóan úgy vélem, 

hogy a szűrt mondatok ismétlésekor nem volt közvetlen összefüggés a helyes észlelések és 

a mondatok hosszúsága, vagy az abban szereplő szavak szótagszáma között. 

Összességében a legtöbb hibás észlelést a 10. és az 5. mondatnál dokumentáltam, emellett 

a 2., 3., 7. és 8., mondat azonosítása is számos hibát eredményezett (lásd 3. MELLÉKLET).  

 

Az ÉRTELMETLEN SZAVAK ÉSZLELÉSE (GMP4), vagyis a sorozatészlelés kapcsán, 

amelynek gyengébb szintje hatással lehet többek között az idegen nyelvi mentális lexikon 

növekedésének mértékére és az írott nyelv elsajátítási képességére (vö. Gósy 1995b), a 

vizsgált tanulók teljesítménye minden esetben az angol nyelv tanulásának időtartama 

alapján meghatározott elvárt (60-100%) értékek alatt maradt (a 4. osztály átlaga: 50,59%, a 

6. osztályosoké: 59,46%). Az életkor előrehaladtával, valamint az angol nyelv tanulására 

fordított időtartam növekedésével a gyermekek egyre jobb eredményt mutattak (lásd 18. 

ÁBRA adatai), a statisztikai analízis az egyes tanulócsoportok átlaga között három esetben 

mutatott szignifikáns eltérést (4/2-4/4; 4/4-6/6; 4/2-6/6). A tanulók egyéni teljesítményét 

illetően az életkor és a nyelvtanulásra fordított idő növekedésével az elvárt szintet egyre 

kevesebb gyermek közelítette meg, illetőleg szárnyalta túl (4/2: 31,1%; 4/4: 11,4%; 6/4: 

5,7%; 6/6: 1,2%). Az egyéni különbségek kapcsán mindezek mellett az látszik, hogy az 

azonos ideje angolul tanuló két csoport esetében a mintaterjedelem a 6/4-es tanulócsoport 

tagjainál jóval kisebb volt (R=60, min. 30%; max. 90%), mint a 4/4-es csoportban (R=100, 

min. 0%; max. 100%), ami kiegyenlítettebb teljesítményre utalt.  

Az összes tanuló adatára vonatkozó korrelációanalízis alapján továbbá az látszik, hogy a 

vizsgált gyermekek esetében a szeriális észlelési képesség a beszédfeldolgozás 

alacsonyabb és magasabb szintű működési folyamataira (GMP1-re: r=0,462, p<0,001; 

GMP2-re: r=0,397; p<0,001; GMP3-ra: r=0,444; p<0,001; GMP5-re: r=0,450; p<0,001; 

GMP7-re: r=0,317; p<0,001; GMP8-ra: r=0,426; p<0,001) közvetlen hatást gyakorolt.  

A vizsgált tanulók percepciós teljesítménye során tapasztalt hibás észlelések 

minőségi mutatói alapján (vö. 13. TÁBLÁZAT) a leggyakoribb problémát a hangcserékkel 

kapcsolatban regisztráltam, ezen belül a hasonló hangzású logatomra történő cserék esetén. 
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A hibás észlelések legmagasabb százalékát a 4/2-es, a legkevesebbet pedig a 6/4-es 

tanulócsoportnál rögzítettem. 

 

13. TÁBLÁZAT | Az idegen nyelvi értelmetlen hangsorok azonosítása során észlelt 

hibatípusok százalékos átlaga a négy tanulócsoport esetében  

GMP4 4. osztály 6. osztály 

angol tanulás időtartama: 2. éve 4. éve 4. éve 6. éve 

Csere (és a cserékkel kapcsolatos komplex jellegű 

hibák) 
83,57% 79,07% 76,22% 79,79% 

Kiesés/ elhagyás 15,49% 18,6% 21,68% 17,77% 

Betoldás/ hozzáadás 0,47% 2% 2,1% 2,09% 

Áthelyezés 0,47% 0% 0% 0,35% 

Értelmetlen torzítás 0% 0,33% 0% 0% 

összesen: 100% 

 

Az értelmetlen hangsorok észlelésekor az esetek többségében az elhangzott tesztszótól 

csupán egy hangban mutatkozott eltérés. Ezzel kapcsolatban számos példa adódott 

magánhangzócserére (például *dag  *[d:]; *pikshadary  *[pkd:], 

*[pkd:]; *ambeyl  *[mbel]) és az elhangzó magánhangzó diftongusra történő 

változtatására (*dag  *[da]; *kraws  *[kz]). A mássalhangzócserék esetében 

mindkét évfolyamon sokkal több gyermek számára okozott gondot a hasonló képzési 

helyből és módból együttesen adódó [d]-[t] hangcsere (például *stent  *[stend]; *dag  

*[t]; *hend  *[hent]), illetve [b]-[p] csere (*ambeyl  *[mpel]; *brunda  

*[pnd]), mint az egyéb, csupán hasonló képzési módból (például []-[s]; [d]-[]) vagy 

helyből adódó (például []-[l]; []-[t]) mássalhangzócsere. A hibaanalízis során a kieséssel 

vagy elhagyással kapcsolatos hibák százalékos értéke jóval alacsonyabb volt (15-22%), 

mint a cserékkel kapcsolatos helytelen észleléseké. A feladatvégzés során a 

betoldás/hozzáadás, az áthelyezés és az értelmetlen torzítások mind a négy tanulócsoport 

esetében elhanyagolható mértékben jelentek meg.   

Az értelmetlen szavak észlelésekor a legtöbb hibát mindkét évfolyam esetében a 

*dag és a *shtrikil logatommal kapcsolatban dokumentáltam (lásd vizsgálólap, 3. 

MELLÉKLET). A *shtrikil hangsorban, amelyet többszörös mássalhangzó torlódás jellemez, 

a tanulók közel két harmada nem észlelte (vagy legalábbis produkciós szinten nem 

jelenítette meg) az [] hangot, de az is gyakran előfordult, hogy a vizsgálat során a 

gyermekek az [] hangot [s]-re cserélték. A nagyszámú téves észlelés egyik legvalószínűbb 
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oka az anyanyelvitől eltérő hangsorépítési szerkezetből adódhatott. A *dag hangsor 

esetében leggyakrabban zöngés–zöngétlen ([d]-[t]) csere vagy hangbetoldással/ 

hozzáadással együtt jelentkező magánhangzócsere történt (például []  *[e:] *[] *[a:e] 

*[e] *[a:] *[:]). A fenti két logatomon kívül nagy százalékban fordult elő helytelen 

azonosítás a *hend, a *pikshadary és a *kraws értelmetlen hangsorok kapcsán is, amely 

jellemzően a már korábban említett magánhangzó- illetve mássalhangzócserékben 

manifesztálódott. A vizsgált tanulók a legkönnyebben a *kaykers és a *kasheley 

értelmetlen hangsorokat azonosították, az ezekkel kapcsolatos hibák szintén az egy 

hangban eltérő magánhangzó-, illetve mássalhangzócserékből adódtak.  

A fentiek ismeretében valószínűsíthető, hogy a szeriális észlelési folyamatok során az 

elhangzó értelmetlen hangsorok helyes azonosítása nem minden esetben az adott logatom 

szótagszámának vagy fonológiai komplexitásának függvénye volt, hiszen például a 

hangsorépítési szerkezet, azaz a produkció szempontjából a magyar gyermekek számára 

egyszerűbb (mássalhangzó torlódás nélküli) hangsorok azonosítása esetenként 

nehezebbnek bizonyult (például *dag), mint a bonyolultabb logatomoké (például 

*pikshadary). Az idegen nyelven történő értelmetlen hangsorok azonosításakor a tanulók 

észlelési problémái nagy valószínűséggel az elhangzott logatomokban található 

mássalhangzók egyes (például hasonló képzési hely és mód szerinti) fonetikai jegyeinek 

vagy az anyanyelvitől eltérő idegen nyelvi magánhangzók megkülönböztetési 

nehézségével hozhatók összefüggésbe.   

 

A GYORSÍTOTT ANGOL MONDATOK AZONOSÍTÁSA (GMP5) a vizsgált tanulók 

számára az összes beszédészlelést vizsgáló tesztfeladat közül a legnehezebbnek bizonyult 

(a 10 éves tanulók átlaga 5,81%; a 6. osztályosok átlaga 14,21%). Ennek egyik nyilvánvaló 

oka egyrészt a gyorsabb beszédtempóban, másrészt pedig a mondatokban szereplő 

ismeretlen szavak magas számában keresendő, amely tényezők tovább növelhették a 

gyermekek beszédészlelési bizonytalanságát. Mindezen tényezők hatással lehetnek például 

az írott nyelvi készségek tanulásakor vagy az idegen nyelvi szótanulás során. A vizsgált 

tanulók számára az elhangzó beszédegységek azonosítása vélhetően azért is lehetett 

problémás, mert a beszédfeldolgozás felsőbb szintjeinek részvétele itt erősen korlátozott, 

más szóval nem volt lehetőség a járulékos stratégiák illetve működéssorozatok 

alkalmazására (vö. Gósy 1995b). Az összes gyermek esetében végzett korrelációelemzés 

eredménye azt mutatta, hogy a beszédfeldolgozás alsóbb (akusztikai, fonetikai) szintjeinek 
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nem megfelelő működése nagy valószínűséggel hatással volt a fonológiai szint gyengébb 

működésére. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a vizsgált tanulók fonológiai észlelése nem 

mutatott önálló működést, vagyis annak funkcionálása a többi részfolyamat függvénye volt 

(lásd 14. TÁBLÁZAT erős, illetőleg mérsékelten erős szignifikáns függvénykapcsolatai).  

14. TÁBLÁZAT | Az angol nyelvi beszédészlelési feladatok közti szignifikáns összefüggések  

 

  GMP1  GMP2  GMP3  GMP4 GMP7  GMP8  

GMP5 

gyors. m. 

r =0,759 =0,548 =0,716 =0,450 =0,473 =0,660 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

A 14. TÁBLÁZAT adataiból az is leolvasható, hogy a fonológiai észlelés működése nemcsak 

a beszédfeldolgozási folyamatok alsóbb, hanem a felsőbb szintjeinek működését (főképp a 

szövegértés minőségét) is nagyban meghatározta. Mindezek mellett az összes adatra 

vonatkozóan a fonológiai szintet vizsgáló anyanyelvi és idegen nyelvi eredmények között 

is gyenge, de lineáris függvénykapcsolat mutatkozott (L1_GMP5 és L2_GMP5: r=0,269; 

p<0,001), amelynek erősségéből azonban komolyabb következtetések nem vonhatók le.   

A négy vizsgált csoport eredményének összevetésekor a 6/6-os tanulócsoport átlaga 

messze a legjobbnak bizonyult (20,12%), a negyedik éve idegen nyelvet tanuló gyermekek 

átlagteljesítménye között (8,29; 7,57%) nem volt szignifikáns különbség (p=0,304>0,05). 

A leggyengébb eredményt a 4/2-es tanulócsoport mutatta (4,04%). Mindez azt jelzi, hogy a 

gyermekek fonológiai észlelése a nyelvtanulásra fordított évek számának növekedésével 

ugyan egyre jobb működést jelzett, ennek mértéke azonban a hatodik éve angolul tanulók 

esetében a 70%-os elvárt szinttől még jócskán elmaradt. Más szóval a negyedik 

osztályosok esetében az angol nyelv tanulására fordított évek száma nem okozott lényeges 

változást a tanulók átlagát illetően, azonban a hatodikosok esetén igen (lásd a 6/4-es és 6/6-

os csoportok közti szignifikáns eltérés, W(113,890)=3,860; p=0,000).  

A nyelvtanulásra fordított évek előrehaladtával a négy csoport tanulóinak egyéni 

eredményeit tekintve 0%-os teljesítményt egyre kevesebb gyermek esetében rögzítettem, 

ami úgy vélem, hogy mégis pozitív eredménynek könyvelhető el (4/2: 71,4%; 4/4: 62,9%; 

6/4: 51,4%; 6/6: 34,6%).  A nyelvtanulásra fordított idő alapján megállapított elvárt értéket 

a legtöbben (28,6%-uk) a második éve angolul tanuló 10 évesek közül érték el, vagy ennél 

még jobb eredményt mutattak. A 30%-ban maximalizált elvárt értéket a negyedikesek 

közül jóval kevesebb gyermek teljesítette, mint a hatodikosok esetében (4/4: 2,9%; 6/4: 

8,6%), azonban a mintaterjedelem a fiatalabb csoportra vonatkozóan jóval nagyobb 
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tartományt mutatott, mint az idősebbeknél (4/4: R=80; 6/4: R=30). Ettől a 80%-os kiugró 

teljesítménytől eltekintve, amelyet csupán egy tanuló esetében találtam, a két csoport 

mintaterjedelme azonos volt. A hatodik éve angolos 12 éves tanulók egyéni eredményeinek 

vizsgálatakor azt kaptam, hogy a gyermekek csupán 4,9%-a tudta hibátlanul megismételni 

az elhangzó gyorsított mondatokat, azonban a mintaterjedelem esetükben volt a 

legnagyobb (R=90).  

A részletesebb kvalitatív analízis ismertetése előtt a feladat értékelése kapcsán fontos 

megjegyezni, hogy a tanulók többsége nem tudta az elhangzó mondatot teljes egészében 

megismételni, csupán egy-egy vagy néhány szót ismételt, általában a mondat elejéről, és 

ritkábban a mondat végéről. A részben helyes vagy teljességében helytelen ismétlések 

esetében az értékelési útmutató szerint ugyanúgy kell eljárni, vagyis mindkét esetben 

helytelen észlelést kell dokumentálni. Ily módon a csupán részben ismételt helyes és a 

helytelen azonosítások közti különbség elmosódik, vagyis azok a gyermekek, akik például 

csak az utolsó szót nem tudták visszamondani, és azok is, akik részben vagy teljesen 

hibásan ismételték meg a tesztmondatokat egyaránt nulla pontot kaptak az egyes itemekre, 

ugyanúgy, mint azok a tanulók, akik kísérletet sem tettek a mondat ismétlésére. A kutatás 

során én is ennek megfelelően jártam el, azonban úgy vélem, hogy ennek következtében a 

tanulók teljesítményével kapcsolatban megkérdőjelezhető a kapott teljesítmény validitása, 

más szóval a beszédészlelési mechanizmus helytelen vagy elmaradott működésének feltárt 

oka nem biztos, hogy teljes egészében helytálló (vö. Imre–Gráczi 2009).  

A gyorsított mondatok kvalitatív elemzése során a tanulók számára a legtöbb 

helytelen észlelést (az összes hiba 52-62%-át) a cserékkel kapcsolatos összetett 

hibakategórián belül rögzítettem (lásd 15. TÁBLÁZAT).  

15. TÁBLÁZAT | Az idegen nyelvi gyorsított mondatok azonosítása során észlelt hibatípusok 

százalékos átlaga a négy tanulócsoport esetében  

 

GMP5  4. osztály 6. osztály 

angol tanulás időtartama: 2. éve 4. éve 4. éve 6. éve 

Csere (és a cserékkel kapcsolatos komplex jellegű 

hibák) 
52,46% 56,4% 57,79% 61,91% 

Kiesés/ elhagyás 34,47% 33,84% 30,62% 29,65% 

Betoldás/ hozzáadás 3,03% 3,16% 5,38% 4,03% 

Áthelyezés 0,47% 0,34% 0,14% 0% 

     Áthelyezés és betoldás/ hozzáadás 0% 0%% 0,14% 0% 

Értelmetlen torzítás 9,57% 6,26% 5,93% 4,41% 

összesen: 100% 
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A legtöbb szó-, illetve hangcserét a 6/6-os tanulócsoport (61,91%), a legkevesebbet a 4/2-

es csoportnál találtam (52,46%). A kieséssel/elhagyással kapcsolatos észlelési nehézségek 

százalékos átlagértéke pedig a 4/2-es tanulócsoportnál volt a legmagasabb (34,47%), a 6/6-

os csoportnál pedig a legalacsonyabb (29,65%). Mindez azt jelenti, hogy amíg a második 

éve idegen nyelvet tanuló 10 évesek által ismételt szavak inkább a hang- és/vagy 

szótagszám tekintetében sérültek, addig a hatodik éve angolos csoportba járó gyermekek az 

elhangzó szavakat a hang- illetőleg szótagszámot illetően pontosabban tudták 

visszamondani az elhangzó információt, vagyis inkább minőségi, mint mennyiségi 

változtatásokat végeztek. Ebből következően úgy vélem, hogy az idősebb tanulók e 

csoportját az észlelési folyamatok jobb működése és a nyelvi tudatosság magasabb szintje 

jellemzi. A hibaanalízis kapcsán rögzített értelmetlen torzítások a fiatalabb tanulóknál 

gyakrabban fordultak elő (6-10%), mint az idősebbeknél (4-6%). A szó-, illetve hang(ok) 

hozzáadása, vagy mondatba/szóba történő betoldása az összes hiba alig 3-6%-át tette ki, 

áthelyezéssel kapcsolatos hibázásra pedig alig volt példa.  

A mondaton belüli szó-, illetve az egyes lexémákat érintő hangcserék az összes 

hibaszám tekintetében hasonló arányban jelentek meg. Az eredeti szótól eltérő hangzású 

angol (ritkábban német vagy magyar) lexémára történő (többszörös) cserék száma 

háromszor annyi volt, mint a hasonló hangzású szavakra történő cseréké (lásd 16. 

TÁBLÁZAT).  

 

16. TÁBLÁZAT | Néhány jellemző példa az idegen nyelvi gyorsított mondatok azonosítása 

(GMP5) során rögzített hangcserékből adódó értelmes szócserékre 

 

eltérő hangzású  hasonló hangzású 

  Did  *the;   by  *my; 

  Don’t  angol szóra: toot, *two;   fed  *fetch; 

                 német szóra: *der,*tut;   fought  *fort; 

                 magyar szóra: *tó;   three  *tree; 

  He was  *his;   He  *who; 

  homework  *New York;   is  *in; 

  pigeon  *picture;   make  *take, *bake; 

 put  német szóra: *gut;   pigeon  *kitchen; 

 make  magyar szóra: *mész;   so  magyar szóra: *sző, *szú 

 selfish  magyar szóra: *szent     

 

Az értelmes új szavak visszamondása mellett egyéb, értelmetlen hangsorokat eredményező 

hangcserék is előfordultak. A hasonló hangzású logatom cseréken belül voltak olyan 

változtatások, amelyek az eredeti szótól egy, illetve több beszédhangban eltérő értelmetlen 
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szavakat hoztak létre (például selfish  *[slf]; hospital  *[hspkl]; mistakes   

*[mste:js]; pigeon  *[ptn]; neighbour  *[nebl]). Ezek aránya közel azonos volt a 

hang-, illetőleg szókieséssel vagy elhagyással kombinált cserékével (például Don’t  

*[d:t]; firemen  *[faz]; symbol of *[smbl]; soldiers *[s:tz]; with his  

*[vs]). (A gyorsított mondatok azonosításával kapcsolatban felsorolt helytelen 

észleléseket a vizsgálatban részt vevő tanulók legjellemzőbb hibái közül választottam ki.) 

A kvalitatív analízis további lényeges szempontja lehet még a mondatokban található 

szavak száma (1 db nyolc, 3 db hét, 3 db hat, 2 db öt és 1 db négyszavas mondattal). Ezek 

közül mindkét évfolyam számára a hét szóból álló 5. mondat azonosítása okozta a 

legnagyobb nehézséget (The pigeon is the symbol of freedom.), valamint – mindkét 

évfolyam számára – a legnehezebben azonosítható mondatok nagy átfedést mutattak, ezek 

nehézségi sorrendje (a hibák arányából ítélve) eltérő volt. Eszerint a tanulók számára a 

hosszabb mondatok azonosítása a gyorsított mondatok észlelésekor valóban nehezebbnek 

bizonyult, mint a rövidebbek, vagyis a gyermekek többségénél az észlelési folyamatok 

során a mondatok hosszúságának (szószámnak) döntő jelentősége volt. 

 

A VIZUÁLIS ÉSZLELÉS (P11) tesztfeladat mennyiségi mutatói mind a 10, mind a 12 éves 

tanulók esetében az életkoronként meghatározott elvárt értékektől – az anyanyelvi hasonló 

feladat értékeihez képest még nagyobb mértékű – elmaradást mutattak (a 4. osztályosok 

átlaga 49,98%, a 6. osztályosoké 49,17%). A statisztikai analízis a két nyelvi feladat 

eredménye között mérsékelten erős szignifikáns összefüggést jelzett (L1_GMP7 és 

L2_P11: r=0,423; p<0,001) mind az összesített (lásd 20. ÁBRA), mind a négy 

tanulócsoportra vonatkozó adatok esetében. Ez alapján úgy tűnik, hogy ha a szájról olvasás 

képessége anyanyelven nem működik megfelelően, akkor az idegen nyelvi percepció során 

sem tudnak erre megfelelőképp építeni a nyelvtanulók. A bizonytalan vagy zavart működés 

pedig hatással lehet még az egyes beszédhangok kontextusmentes felismerési, vagy a 

hallott és írott beszédhangok azonosítási képességére is.  
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20. ÁBRA  | Az anyanyelvi és idegen nyelvi azonos GMP tesztfeladatok (L1_GMP7 és 

L2_P11) közti közepesen erős szignifikáns függvénykapcsolat (százalékos átlag) 

 

Az eltérő életkorú tanulók két-két vizsgált csoportja esetében az elvárt értéket a 4/4-

es tanulócsoport közelítette meg a legjobban (54%). A 4/2-es csoport tanulói közel azonos 

eredményt értek el (45,95%), mint a 6/4-es csoport tagjai (46,86%). A statisztikai elemzés 

segítségével az is kiderült, hogy az életkor alapján meghatározott elvárt értékeket (4.o: 

60%; 6.o: 80%) a negyedik osztályos tanulók közül lényegesen többen érték el, illetve 

teljesítettek annál is jobban (40,9%), mint a hatodikosok (7,9%). Ha mindkét életkor esetén 

a 60%-os szint lett volna az elvárt érték, amelyet a 12 évesek 34,65%-a ért el, akkor is a 10 

évesek jobb szájról olvasási képességét kapnánk. Véleményem szerint mindez azt jelzi, 

hogy a vizsgált negyedik osztályos gyermekek az idegen nyelvi szóbeli közlések 

felismerésekor vélhetően nagyobb mértékben támaszkodtak még a vizuális érzékszervi 

csatornára, mint az idősebb tanulók. Az átlageredményekből továbbá az is leolvasható, 

hogy mindkét évfolyam esetén azon tanulócsoportok idegen nyelvi vizuális észlelése 

mutatott jobb működést, ahol a gyermekek első osztályban megkezdték idegen nyelvi 

tanulmányaikat. A statisztikai analízis az azonos életkorú két-két csoport átlaga között 

csupán a negyedik osztályosok esetében jelzett szignifikáns eltérést (4/2-4/4: t(110)=2,580; 

p=0,011), a hatodikosok két csoportja között nem (6/4-6/6: p=0,187). 

Az egyéni teljesítményeket figyelembe véve azt láthatjuk, hogy a mintaterjedelem a 

nyelvtanulásra fordított idő növekedésével egyre nagyobb lett (4/2: R=60; 4/4 és 6/4: 

R=70; 6/6: R=80), amely leginkább a maximum értékekben mutatott előrelépést, mint a 

minimumértékek esetén (min. 10-20%).  

Az egyes hibatípusok kvalitatív elemzése során (lásd 17. TÁBLÁZAT) csupán kis 

százalékban rögzítettem az artikulált lexéma egy vagy több beszédhanggal, illetve 
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szótaggal történő megnövelését (vö. betoldás/hozzáadás). Az ajakartikuláció segítségével 

közölt állatnevek értelmetlen torzítása (átlagosan 7,5% és 10,5% között), illetőleg a 

kieséssel/elhagyással kapcsolatos hibázás jelensége (4% és 8,5% közötti átlagértékek) 

ennél jóval többször fordult elő. 

 

17. TÁBLÁZAT | Az idegen nyelvi vizuális észlelést vizsgáló tesztfeladat során észlelt 

hibatípusok százalékos átlaga a négy tanulócsoport 

 

P11  4. osztály 6. osztály 

angol tanulás időtartama: 2. éve 4. éve 4. éve 6. éve 

Csere (és a cserékkel kapcsolatos komplex jellegű 

hibák) 
82,03% 81,37% 86,87% 81% 

Kiesés/ elhagyás 8,49% 7,4% 4,04% 7,5% 

Betoldás/ hozzáadás 0,94% 1,24% 2,02% 1% 

Értelmetlen torzítás 7,55% 9,94% 7,07% 10,5% 

összesen: 100% 

 

A vizuális észlelés során a leggyakoribb problémák a cserék voltak, amelyek 

leggyakrabban az artikulált tesztszótól teljesen eltérő hangzású (azonos, kevesebb, vagy 

több beszédhangot tartalmazó) angol vagy anyanyelvi lexémára történő cserék formájában 

jelentek meg. Az esetek többségében a leginkább jellemző változtatás a (főként) szókezdő 

pozícióban megjelenő mássalhangzók artikulációs hasonlóságából eredő csere volt (lásd 

azonos képzési helyből adódó cserék: például [m]–[b]; [m]–[p], és néhány tanuló esetében: 

[l]–[] cserék). Ritkábban – szintén szókezdő helyzetben – olyan értelmes szócseréket is 

rögzítettem, amelyek az azonos képzési helyből és módból adódó ([s]–[z] és [p]–[b]) 

hangcserék eredményeztek. Ehhez hasonló mássalhangzócseréket ([k]–[]) szóközi, 

illetőleg szóvégi helyzetben is találtam (vö. 18. TÁBLÁZAT példái).  

 

18. TÁBLÁZAT | A vizuális észlelést vizsgáló tesztfeladat során rögzített 

mássalhangzócserékből adódó értelmes szócserék 

 

[m] – [b] monkey  *bunny, *bat, *bear, *bird, *balin (anyanyelvi lexéma)    

mouse  *bear,*birds 
[m] – [p] monkey  *parrot, *pig, *pony;            mouse  *parrot 

[l] – [] lion  *rat;                                            rabbit  *leopard   

[s] – [z] snake  *zerge (anyanyelvi lexéma);    zebra  *snake, *spider 
[p] – [b] parrot *bat, *bear, *bird 

[k] – [] monnkey, snake  *dog 
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A szóazonosítás során az is előfordult, hogy az eredeti és a gyermekek által ismételt 

lexémák egyes (vizuálisan hasonló képzésű) beszédhangjai megegyeztek, más szóval 

részleges szófelismerés történt (például [p] hippo  *apple, *lip; [l] lion  *yellow, 

*elephant; [] parrot  *giraffe; rabbit  *bird, *parrot). A tanulók által helytelenül 

azonosított, azonban az eredeti tesztszóval megegyező hanggal kezdődő állatnév előhívása 

során gyakran sérült a szótag hosszúsága (hippo  *hen; mouse  *monkey, mammut), 

amely észlelési bizonytalanságról tanúskodik.  

A magánhangzócsere szintén gyakori jelenség volt, amely többnyire a magánhangzók 

időtartamának változását jelentette (például [i:]–[] csere: zebra  *giraffe, *viziló; hippo 

 *kígyó), illetőleg az angol diftongusok és hármashangzók magánhangzókra módosultak 

(például hippo [] [o:] *ló, *kígyó; snake [e]  [e:]*jég; lion [a]  [] *camel). A 

vizuális észlelés tesztfeladat helytelen azonosításait számba véve gyakran találkoztam az 

ún. „magyarosítás” jelenségével, amikor a vizsgált gyermekek az ajakartikulációval közölt 

angol nyelvű tesztszavak egyes (az anyanyelven nem létező) magánhangzóit, 

kettőshangzóit, hármashangzóit anyanyelvi magánhangzókra cserélték (például [a] 

*[a:]; [] *[a:]; [e] *[a:]; [] *[e:]). Ez a hibajelenség fordított irányban is 

megfigyelhető volt (például zebra [i:]  [e] *snake; fish []  [a] *fly; parrot [] 

[a] *lion).  

A mássalhangzó- illetve magánhangzócserék mellett egyéb értelmes változtatások is 

előfordultak a feladatvégzés során, például köznevek és tulajdonnevek felsorolása (lásd 19. 

TÁBLÁZAT példái), amikor a tanulók valószínűleg a vizuális jegyekből következtettek egy 

akusztikailag hasonló beszédhanggal kezdődő szóra, figyelmen kívül hagyva a feladatban 

meghatározottakat.  

19. TÁBLÁZAT | Néhány példa az állatnevek helyett visszamondott értelmes szócserékre 

 

KÖZNEVEK TULAJDONNEVEK 

monkey  *bag, *berry, *pot, *pocket,  

                  *bár (anyanyelvi lexéma)  

monkey  *Benji  

lion  *letter, *lángos (anyanyelvi lexéma)  mouse  *Maugli  

mouse  *balloon, *beer, *brown  rabbit  *Rupert 

snake  slang, *szád (anyanyelvi lexéma),  

              *szeg (anyanyelvi lexéma) 

  

parrot  *my, *pen    

rabbit  *language, *lemon   
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Ezen helytelenül azonosított lexémák első hangja a produkció során az ajakartikulációval 

közölt állatnév kezdőhangjával megegyező, illetőleg az azonos képzési hely és/vagy mód 

szerint hasonló mássalhangzóra változott. Az eredeti szóhoz hasonló hangzású értelmetlen 

szavakra (logatomokra) történő cseréket a 12 éveseknél valamivel gyakrabban 

regisztráltam, mint a 10 éveseknél. Az egy hangban történő eltérés szintén ritkább jelenség 

volt (lion  *[lan]; snake  *[slek]; fish  *[ft], *[v], *[fd], *[f]), mint a 

többszörös hangcsere, amely legtöbbször kieséssel/ elhagyással, illetőleg betoldással/ 

hozzáadással kombinálva jelent meg.  

Az előmérések pozitív tapasztalata ellenére a kutatás során azt tapasztaltam, hogy a 

szájról olvasás során az egyes tesztszavak közül a legnehezebbnek a zebra és a parrot 

lexéma felismerése bizonyult. Ez utóbbi nagy valószínűséggel annak is tulajdonítható, 

hogy a vizsgálatban résztvevő egyik angolos osztály nem ismerte a papagáj idegen nyelvi 

szóalakját. Emellett még a snake és a fish egy szótagú szavak esetében is sok helytelen 

azonosítás történt. A gyermekek által legkönnyebben észlelt szó az elephant volt, amely 

során alig hibáztak a tanulók. Az előbb elmondottak alapján úgy vélem, hogy az idegen 

nyelvi vizuális észlelés során a szótagszám is döntő jelentőségű, vagyis minél hosszabb a 

szó, annál több vizuális jegyből következtethetünk, s így az azonosítás is pontosabb lehet.   

Amikor a vizsgált tanulók egy, az eredetitől akusztikailag teljesen eltérő (egy 

beszédhangban sem egyező) állatnevet azonosítottak, véleményem szerint ekkor a mentális 

lexikon szemantikai elv szerinti előhívása érvényesült (például snake  *bear, *dog, 

*fish). Abban az esetben pedig, amikor a szájról olvasás részben sikeres volt (bizonyos 

magánhangzók és/vagy mássalhangzók megegyeztek az eredeti tesztszóval, illetőleg a 

tanulók a képzési hely vagy mód alapján a vizuálisan hasonló hangzók felhasználásával 

alkottak állatneveket), akkor a szemantikai elv mellett a mentális lexikon fonetikai elven 

való raktározásával is számolni lehetett. Ez megerősíteni látszik az idegen nyelvi lexikai 

elsajátítás és feldolgozás fonológiai jellegét (Meara 1984; Laufer 1989). Azokban az 

esetekben, amikor a gyermekek értelmes szavakat mondtak vissza, amelyek nem 

állatnevek voltak, nagyrészt a fonetikai tárolás érvényesült. A többi esetben pedig 

valószínűleg csak találgatás történt. A feladatvégzés során az ajakartikulációval bemutatott 

idegen nyelvi állatnevek helyett a tanulók anyanyelven is azonosítottak állatneveket, 

függetlenül attól, hogy hasonló vagy eltérő hangzású szóról volt szó. A gyermekek ebben 

az esetben a vizuális információk felhasználása mellett valószínűleg szemantikai alapon is 

megpróbáltak asszociációs kapcsolatokat keresni mentális lexikonjukban. Ebben az 
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esetben lehetséges, hogy a mentális lexikonban feltételezett kapcsolatok átnyúlhatnak a 

nyelvek határain (vö. Singleton 1999), más szóval ezek a két nyelv mentális lexikonjának 

integrált működéséről adhatnak számot. 

 

Az idegen nyelvi beszédfeldolgozás felsőbb szintjeinek vizsgálata során elsőként a 

MONDATÉRTÉS (GMP7) tesztfeladat eredményeit mutatom be. A vizsgált tanulók 

kvantitatív adatai szerint (lásd 18. ÁBRA) mind a 10, mind a 12 évesek az elvárt 100%-os 

átlag alatt teljesítettek (10 évesek átlaga 52,9%; a 12 éveseké 60,88%). A beszédészlelési 

feladatok átlagához képest azonban a hallás utáni mondatmegértéskor a tanulók jobb 

teljesítménye figyelhető meg. Ennek magyarázata az lehet, hogy a mondatszintű megértés 

során a gyermekeknek más jellegű tevékenységet kellett végezni, mint az észlelést vizsgáló 

egyéb tesztfeladatok esetében, vagyis nem ismételni, hanem képek segítségével kellett 

azonosítani az elhangzó beszédegységet. A tanulók gyakran éltek az ún. „kulcsszó” 

stratégia alkalmazásával, amelyet a feladatvégzést követően többen meg is fogalmaztak. 

Mások azzal érveltek, hogy a feladatvégzés során az angol mondatok hangsúlyváltozása is 

nagy segítségükre volt.  

A tanulócsoportok egymáshoz viszonyított eredménye alapján azt kaptam, hogy az 

4/2-es csoport átlagos teljesítménye (53,09%) jócskán meghaladta a nyelvtanulásra 

fordított idő alapján számukra meghatározott elvárt értéket (30%). A 4/4-es (átlaga 

52,71%) és a 6/4-es (átlaga 57,43%) csoport a nyelvtanulás időtartama alapján számukra 

meghatározott elvárt értékhez képest (60%) jól teljesített. A legmagasabb átlagot (64,32%) 

nyújtó 6/6-os tanulócsoport azonban messze elmaradt a számukra előirányzott elvárt 

értékhez (100%-hoz) képest. A várható-érték becslései szerint a 6/6-os csoport a másik 

három csoporttól elkülönült, vagyis az átlagok között szignifikáns különbség mutatkozott 

(6/4-6/6: t(114)=-2,051; p=0,043). Úgy vélem, hogy az idegen nyelvi GMP7 során kapott 

teljesítmények gyengébb szintje vélhetően összefüggésben állt a beszédészlelési szintek 

vizsgálatakor kapott alacsonyabb átlagértékekkel. Az összes tanulóra vonatkozó 

GMP1,2,3,4,5 adatok ugyanis erős, illetőleg közepesen erős korrelációt mutattak a hallott 

mondatértést vizsgáló tesztfeladat eredményével (vö. 20. TÁBLÁZAT adatai). Mindez azt 

jelzi, hogy (az anyanyelvi gyenge lineáris függvénykapcsolatokhoz képest) az idegen nyelv 

esetében a beszédészlelési feladatok során nyújtott teljesítmények jóval nagyobb 

mértékben meghatározóak voltak e magasabb szintű beszédmegértési folyamat 

működésekor, mint az anyanyelvi hasonló folyamatok között. 
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20. TÁBLÁZAT | Az angol nyelvi beszédészlelési szintek és a hallás utáni mondatértés közti 

szignifikáns összefüggések 

 

  GMP1 GMP2 GMP3 GMP4 GMP5 

GMP7 

mondatértés 

r =0,451 =0,326 =0,410 =0,317 =0,473 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

A tanulók egyéni teljesítményeinek vizsgálatakor azt kaptam, hogy a nyelvtanulásra 

fordított évek arányában egyre kevesebb tanuló érte el (4/2: 97,6%; 4/4: 44,3; 6/4: 57,1; 

6/6: 4,9%) a számukra előirányzott elvárt értéket (lásd 30%; 60% és 100%). A négy 

tanulócsoport esetén dokumentált egyre csökkenő százalékos értékek azt jelzik, hogy a 

tanulók hallás utáni mondatértési képessége a nyelvtanulásra fordított évek előrehaladtával 

nem mutatott lényeges fejlődést, vagyis a nyelvtanulásra fordított idő nem bizonyult 

meghatározó tényezőnek a mondatmegértés kapcsán. A statisztikai adatokból emellett az 

olvasható le, hogy az egyes korcsoportok két-két tanulócsoportja közül a 4/4-es és a 6/6-os 

csoportok esetében mért mintaterjedelem nagyobb volt (R=80, illetve 70), mint a rövidebb 

ideje idegen nyelvi tanulmányokat folytató gyermekeknél (R=60). Lényeges különbség a 

maximum értékekben volt tetten érhető (4/4 és 6/6: 100%; 4/2: 80%; 6/4: 90%). 

A minőségi elemzés során azt kaptam, hogy a tanulók a legnehezebben a 4. számú 

összetett, tagadó jellegű mondatot értelmezték („Although it is snowing heavily, the girl 

has not gone sledding.”), ezt követően pedig a határozatlan számnevek differenciálását 

igénylő 1. mondatot („There are a lot of apples on the tree.”). Ezek mellett még a 

cselekmény egyszerű tagadása (6. számú tesztmondat) és az időviszonyok szintaktikai 

kifejezése (9. mondat) is számos gyermek számára félreérthető volt. Általánosságban a 

birtokos szerkezet (3. számú tesztmondat), a részeshatározói szerkezet (7. mondat), 

valamint a mindkét tagmondatban előforduló múlt idejű feltételes módú szerkezetek kép 

alapján történő azonosítása bizonyult a legkönnyebbnek. A fentiekből az a tanulság 

vonható le, hogy (az anyanyelvi vizsgálat eredményéhez hasonlóan) az idegen nyelven 

történő tagadás megértésére a kezdő és a több éve idegen nyelvet tanulóktól egyaránt jóval 

több figyelmet kellene fordítani. Végül érdekesnek találtam azt az eredményt, mely szerint 

a határozatlan számnevek közti különbség differenciálása nehezebbnek bizonyult a 

gyermekek számára, mint például a múlt idejű feltételes módú szerkezet feldolgozása, 

annak ellenére, hogy ez utóbbi nyelvtani jelenséget csak jóval később, azaz több évi 

nyelvtanulás után tárgyalják a nyelvkönyvek.  
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Az angol nyelvű SZÖVEG HALLÁS UTÁNI MEGÉRTÉSE (GMP8) során a vizsgált 

tanulók átlaga mindkét évfolyamon jócskán az elvárt szint (20, 50 és 90%) alatt maradt (a 

negyedik osztályosok átlaga 24,05%, a hatodikosoké 37,97%). A korrelációanalízis során 

az összes tanulóra vonatkozó adatok alapján azt kaptam, hogy a gyenge eredmények nagy 

valószínűséggel összefüggést mutattak a gyermekek idegen nyelvi beszédészlelési 

(akusztikai, fonetikai, fonológiai) szintjeinek és a szerialitás részfolyamatának átlag alatti 

teljesítményeivel (lásd erős, illetőleg közepesen erős szignifikáns összefüggések, 21. 

TÁBLÁZAT). Más szóval a tanulók hallás utáni szövegértési teljesítményét nagyban 

meghatározta a beszédfeldolgozási folyamatok alacsonyabb szintjeinek működése. 

 

21. TÁBLÁZAT | Az angol nyelvi beszédészlelési szintek és a hallott szövegértés közti 

szignifikáns összefüggések 

 

  GMP1 GMP2 GMP3 GMP4 GMP5 GMP7 

GMP8 

szövegértés 

r =0,723 =0,496 =0,671 =0,426 =0,660 =0,660 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Az azonos ideje angolul tanuló két tanulócsoport eredményét összehasonlítva a fiatalabb 

gyermekek jobb teljesítménye látszik (4/4 átlaga 30%; 6/4 átlaga 28,29%), azonban a két 

csoport közti különbség nem szignifikáns. Az elvárt átlagot a 4/2-es tanulócsoport 

közelítette meg leginkább (elvárt átlag 20%; elért átlag 18,09%), a legnagyobb elmaradást 

pedig a 6/6-os csoport mutatta (elvárt áltag 90%; elért átlag 47,65%). Az egyes 

tanulócsoportok szórásanalízise alapján az látszik, hogy az egyes csoportok konfidencia-

intervallumai jól elkülönültek, vagyis az angol nyelv tanulására fordított évek száma 

szerint szignifikáns eltérések adódtak (a második és negyedik éve angolul tanuló 

gyermekek teljesítménye között: t(145)=3,492; p=0,001; valamint a negyedik és hatodik 

éve angolos csoportok átlaga között W(130,445)=5,492; p=0,000). 

Az egyéni teljesítmények kapcsán a négy tanulócsoport mintaterjedelmét összevetve alig 

volt eltérés, a minimum értékek minden esetben azonosak voltak (0%), a legjobb 

teljesítmények 90, illetőleg 100%-ot jelentettek (4/2, 6/4, 6/6: R=90; 4/4: R= 100). A 

szövegértést ellenőrző kérdésekre hibátlan választ adó gyermekek arányát tekintve 

azonban a 4/2-es tanulócsoport tagjai bizonyultak a legsikeresebbnek, akik 47,6%-a 

teljesítette az elvárt szintet. A másik három csoport esetében jóval kevesebb tanuló érte el a 

maximális teljesítményszintet (4/4: 15,7%; 6/4: 17,1%; 6/6: 13,6%), arányait tekintve 

azonban nem tapasztaltam jelentős különbséget. 
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Tudjuk, hogy a mondatértés és a szövegértés mechanizmusa független lehet egymástól, 

mivel mindkettő esetében a folyamatműködéshez szükséges szintek részvétele különböző 

és a részfolyamatok „kihasználtsága” is eltérő (vö. Gósy 1995a). Az anyanyelvi hasonló 

folyamatok relatív önállóságához képest az angol nyelvi beszédmegértési folyamatok 

működése (az összes tanuló adatát tekintve) nem volt független egymástól, vagyis az 

idegen nyelvi beszédfeldolgozási felsőbb folyamatműködései között közepesen erős 

szignifikáns összefüggést találtam (lásd 21. TÁBLÁZAT).  

A vizsgálat kvalitatív analízise során azt tapasztaltam, hogy a tanulók többségének a 

megértést ellenőrző kérdések közül (lásd 3. MELLÉKLET) mind a négy vizsgált csoport 

esetében a 9. kérdés megválaszolása („Hová futott a nyuszi?”) bizonyult a 

legkönnyebbnek, a 10., a 7. és a 4. megválaszolása pedig valamennyi tanulócsoport 

számára a legtöbb nehézséget okozta. Az alábbiakban a tanulók hibás válaszainak részletes 

elemzését erre a három szövegértést ellenőrző kérdésre koncentrálom. A 10. kérés kapcsán 

(Mit gondolt, miért jó nyuszinak lenni?) a helytelen válaszok legtöbbje (mind a két 

évfolyamon) az elvárt választól (Mert a nyuszinak van egy meleg háza, ha kint hideg van.) 

lényegesen eltért. A válaszadók egyfelől a nyúl egy jellemző tulajdonságát emelték ki 

(például „gyorsan/jól tud futni”, „fürge”;„nagyokat tud ugrálni”;„sok sárgarépát ehet”), 

vagyis valószínűleg téves asszociációk következtében a fantáziájuk segítségével 

egészítették ki a történetet. Ugyancsak ezt példázzák a nyúl félénk, gyáva viselkedésével 

kapcsolatos válaszok, amelyek nyilvánvalóan a gyermekek előzetes ismeretéből fakadtak, 

tehát az elhangzó információ nem szerepelt a történetben (például „hogy van rejtekhelye, 

meg gyorsan tud futni”; „kicsi és el tud szaladni az ellenség elől”; „el tud bújni a 

vadászok elől”; „mert gyorsan lehet futni és mindig el lehet menekülni”). Mindezek mellett 

egyéb lélektani ihletésű válaszok is születtek, amelyeknek szintén semmi köze sem volt a 

történet egészéhez (vö. nem adekvát válaszok hibakategóriája, II.8 fejezet), például „a 

barátai így jobban szeretik, mint erősen”; „úgy fogadják el, amilyen ő”; „mert akkor 

önmaga lehet”. Végül jellemző volt még az eredetileg elhangzott üzenet hiányos, részleges 

tartalmi felidézése is, találgatások alapján történő kiegészítésekkel („mert őneki van háza, 

benn a házban nincsen meleg”; „tud menni hidegben és melegben is”; „mert amikor esett 

az eső, akkor a házában jó volt”; „hogy el tudjon bújni a szél elől”; „inkább legyen meleg, 

mint hideg”). 

 A hatodik és a hetedik kérdés szemantikailag összetartoztak („Mi szeretett volna 

lenni a nyuszi?”, „Miért kívánta ez a nyuszit?”), és a vizsgált gyermekek többségének 

leginkább a 7. kérdés megválaszolása jelentett gondot („mert nagyon meleg volt a háza”, 
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vagy „mert a többi állatnak az erdőben hideg háza volt”). A helytelen válaszok között 

voltak olyanok, amelyekben a hideg és a fázás jelensége más kontextusban szerepelt. 

Ilyenkor a tanulók az eredetileg elhangzott üzenetet kompenzatorikus eszközökkel 

próbálták visszaadni, a részletek újraalkotásával (például „a madár ahogy repül, nem lesz 

melege, csapja a szelet”; „hogy a medve is az erdőben él, meleg bundája van, ha hideg 

van, nem fázik”; „hogy a felhő lehűtse a házát”; „mert akkor a széltől nem lenne melege, az 

ablakon befújna”). Abban az esetben, amikor a tanulók a hatodik szövegértést ellenőrző 

kérdésre erős vagy nagy testű állatokat soroltak fel (például oroszlán, medve, farkas), a 

hetedik kérdésre adott válaszukban arra következtettek, hogy a nyúl egy ilyen nagy, erős 

állat szeretne lenni, hogy „ne bántsák, hogy féljenek tőle”, vagy „maradjon életben” (lásd 

előzetes ismeretek hatása). A tanulók helytelen feleletei között a barátságra, illetőleg az 

irigységre vonatkozó találgatásokkal is szembesültem („hogy elfogadják a többiek”; 

„jobban tetszett neki más élete, irigykedett rájuk”stb.), emellett az evéssel, ivással 

kapcsolatos, a szövegben nem szereplő egyéb válaszokkal is (például, hogy a nyúl „víz 

akart lenni, hogy ne legyen szomjas”; „kutya: mert akkor mindig azt ehetne, amit akarna”). 

A negyedik kérdés kapcsán („Még kikkel találkozott a nyuszi?”) rögzített helytelen 

válaszok többsége abból adódott, hogy a vizsgált tanulók nem kettő, csupán egy állatot 

neveztek meg, vagy az általuk felsoroltak közül csak egy esetben volt pontos a válasz (vö. 

hiányos válaszok hibakategóriája, II.8 fejezet). A feladat értékelési útmutatója szerint az 

utóbbi esetben a tanulóknak nem járhatott pont. 

 

 

 

VI.1.4 Az angol nyelvi szókincsaktivizálás tesztfeladat mennyiségi és minőségi 

mutatói 

 

Az angol nyelvi szóaktivizálás vizsgálati körülményei hasonlóak voltak az 

anyanyelvi tesztfeladat során említettekhez. Az írásban történő szókincsaktivizálás 

annyiban jelenthetett nehézséget a vizsgált tanulók számára, hogy az idegen nyelvi 

tesztfeladat során a helyes felidézéshez jól kellett ismerni az anyanyelvitől eltérő graféma-

fonéma megfeleltetési szabályokat (például a [k] hang írásban való rögzítése szókezdő 

helyzetben változatos, hiszen a k, c, q betűk is szóba jöhetnek, ugyanakkor a kn- kezdetű 

szavakban –  például knee, knife – a [k] néma, vö. Kovács–Siptár 1991). Ezek nem 
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elégséges tudása vagy alkalmazási képessége hatással lehetett a gyermekek előhívási 

folyamataira. 

A feladat elvégzésekor a részt vevő gyermekek száma mindkét évfolyam esetében 

módosult, a 10 évesek két fővel (N=110), a 12 évesek kilenc tanulóval kevesebben 

(N=107) voltak jelen. Az eredmények értelmezése az anyanyelvi szókincsaktivizálás 

tesztfeladathoz hasonlóan történt. A hibásan írt szavakat az idegen nyelvi vizsgálat során 

csak abban az esetben fogadtam el, ha egyértelmű volt, hogy a tanuló mely lexémát 

szándékozta leírni. 

Az idegen nyelvi szavak előhívásakor a vizsgált személyek az anyanyelvi tesztfeladat 

eredményéhez képest jóval kevesebb szót aktiváltak. Az összes helyes szófelidézések 

száma 1215 lexéma volt, ezt tekintettem a korpusznak, azaz a 100%-nak. Az egyes 

életkorok kapcsán a felidézett szavak száma azt mutatta, hogy a 10 éves tanulók jóval 

kevesebb lexémát hívtak elő (átlagosan 4,86 szót), mint a 12 évesek (6,35 szó/ tanuló) 

(lásd 22. TÁBLÁZAT), vagyis az adatok az életkor előrehaladtával növekvő tendenciát 

mutattak. A t-próba szerint a várható értékek különbözősége a negyedikesek és a 

hatodikosok esetén szignifikánsnak bizonyult (t(97)=3,286; p=0,001), tehát az idegen 

nyelvi szókincsaktivizáláskor a vizsgált tanulók esetében valójában az osztály/életkor és 

nem a nyelvtanulásra fordított idő szelektált. 

 

22. TÁBLÁZAT | Az angol nyelvi szóaktivizálás során felidézett szavak száma az egyes 

évfolyamokon (összeg és átlag) 

 

ANGOL 

NYELV 

tanulók 

száma 

összes  hibás szavak összes helyes 

felidézés 

teljesítmény

-átlag (szó) felidézett szó száma 

4. osztály 110 583 7,72% 535 4,86 

6. osztály 107 726 5,54% 680 6,35 

 217 1309 7,18% 1215  

 

A két korcsoport átlagértékei közti különbségek magyarázata egyrészt az angol nyelvi 

mentális lexikon mennyiségi különbségében, másrészt ennek mind gyorsabb és pontosabb 

használatában keresendő. A mentális lexikon mennyiségi különbsége nemcsak úgy 

értendő, hogy több évi nyelvtanulás során több szót tudtak elsajátítani az idősebb 

gyermekek, hanem az egy tanórán tanult lexikai egységek számában is jelentős (lineárisan 

növekvő) különbség tapasztalható (12 éves korban általában jóval több ismeretlen szót 
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dolgoznak fel egy-egy alkalommal, mint a 4. osztályban). Mindezek mellett a kézírás 

életkorral növekvő tempójának faktora sem hagyható figyelmen kívül.  

A hibás szóelőhívások aránya az életkor függvényében csökkenő tendenciát mutatott, 

az idősebb tanulók esetében vélhetően a mentális előhívás és tárolás hatékonyabb 

működéséből adódóan, vagy a tartósabb kapcsolatok kiépülése következtében. A graféma-

fonéma megfeleltetési szabályok ismerete, illetve írásban történő alkalmazási rutinja 

szintén meghatározó lehetett, amely a fiatalabb tanulók esetében nagyobb fokú 

bizonytalansági faktort jelenthetett.  

Az egyes tanulócsoportok teljesítményét összevetve azt tapasztaltam (lásd 23. 

TÁBLÁZAT), hogy a feladatvégzés során a legeredményesebb a 6/4-es csoport volt 

(átlagosan 7,13 szó aktiválásával), a legkevesebb számú lexémát a 4/2-es tanulócsoport 

idézte fel (4,83 szó/tanuló), azonban a 4/4-es tanulócsoport is hasonló eredményt mutatott 

(átlagosan 4,88 felidézett szóval). Jelentősebb teljesítménykülönbséget tehát csak a 

hatodikosok két csoportja között lehetett tapasztalni, azonban az átlageredményeik között 

nem volt szignifikáns eltérés (p=0,200).  

 

23. TÁBLÁZAT | Az angol nyelvi szóaktivizálás során helyesen felidézett szavak száma és 

átlaga a kétféle kezdőhang alapján (összeg és átlag) 

 

4.o. [m] [k] helyes felidézések 

: 535 : 209  : 326 

4/2   58  140 N=198 X: 4,83 

4/4 151 186  N=337 X : 4,88 

6.o. [m] [k] helyes felidézések 

 : 680 : 357 : 323  

6/4 110  104  N=214 X: 7,13 

6/6 247  219  N=466 X: 6,05 

 

Jelmagyarázat:  = az összes felidézés száma, X = az összes felidézés átlaga 

 

Az egyéni teljesítmények vizsgálatakor a 10 évesek átlagosan kisebb mintaterjedelmet 

mutattak (R=11/12), mint a 12 évesek (R=14/15). A legtöbb értelmes szót (16-ot) egy 

tanuló szóaktivizálásakor rögzítettem a 6/4-es csoportból, amely így a mintaterjedelmet 

értelemszerűen megnövelte (min. 2; max. 16 szó felidézése). A tanulók teljesítményét 

illetően összességében úgy vélem, hogy az idegen nyelvi mentális lexikon gyorsabb és 
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pontosabb aktivizálásakor nem az idegen nyelvi tanulmányokra fordított idő volt 

meghatározó, hanem inkább életkori különbségek mutatkoztak. 

Az idegen nyelvi szókincsaktivizálás tesztfeladat kvalitatív analízise során a tanulók 

által aktivizált szavak produkciós vagy esetleg percepciós gyakoriság következtében való 

megjelenését sem lehetett mindig egyértelműen megítélni, az azonban nagyrészt 

valószínűsíthető volt, hogy a mentális lexikon aktivizálása milyen alapon történt. A 

fonetikai alapú aktivizálás számos esetben bizonyítható (például a mad – man – many; 

mental – metal vagy cabbage – café – catch szavak esetén). Emellett szemantikai alapú, 

vagyis a jelentésasszociáció vezérelte előhívásokra is volt példa (lásd az alábbi esetek (a) 

állatok: mammal – mammuth; cat – cow – kitten; (b) anyagnevek: coal – metal; (c) 

élelmiszerek: cocoa – cake – candy; (d) étkezés: kitchen – cook; (e) hónapok: May – 

March; stb.). Mindezek mellett lényeges asszociációs stratégia jelenlétére utalhat a 

grammatikai (vagy más néven szerkezeti) alapon létrejövő szóaktivizálás is (me – mine – 

my; can – could; meet – met; many – much; more – most). A feladat írásban történő 

elvégzéséből adódóan a tanulók szófelidézései vizuális hasonlóságon alapuló asszociációk 

formájában is megjelenhettek. Mindez a car – carrot; mouth – month; milk – mile; stb. 

lexémapárok esetében még jobban alátámasztja ezt a lehetőséget, ugyanis ezen példák 

esetén nem beszélhetünk az előhívott szavak közti fonetikai, szemantikai vagy 

grammatikai kapcsolatról sem. Egyes szópárok esetén pedig nem lehetett ilyen 

egyértelműen eldönteni, hogy pontosan milyen jellegű asszociációs stratégiát alkalmazott a 

tanuló (például a monkey – my; monkey – Monday; Kate – kite lexémák esetében).     

A vizsgált személyek által felidézett szavak szófaját és azok százalékos megoszlását 

az angol nyelv esetében kontextus nélkül nem volt könnyű meghatározni, mert az adott szó 

többféle szintaktikai szerepet is betölthet. A tanulók által aktivált szavak közül például a 

mark, mind, move lexémák főnévi és igei státuszban is állhatnak, a close, mean szavak 

igeként vagy melléknévként is funkcionálhatnak, a mineral lexéma főnévi vagy melléknévi 

jelentésben is használatos. A szófajok arányának számításakor ezeket az eseteket 

elkülönítve kezeltem (lásd 24. számú TÁBLÁZAT 7-9. sora). A két vizsgált évfolyam 

eredményeinek százalékos megoszlása közvetlenül azért nem vethető össze, mert a 

felidézések száma nagymértékben eltért egymástól. Összességében mindkét korosztály 

leggyakrabban főneveket aktivált, a negyedik osztályosok a saját felidézéseikre 

vonatkozóan nagyobb arányban (73,4%), mint a hatodikosok (65,35%). 
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24. TÁBLÁZAT | A 10 és 12 éves tanulók által aktivált szavak szófaji megoszlása (átlag) 

 

SZÓFAJOK 4. osztály 6. osztály 

 FŐNÉV 73,4% 65,35% 

   > köznév 53,25% 55,95% 

   > tulajdonnév - személynév 16,32 % 7,63% 

                          - földrajzi név 3,83 % 1,77% 

 IGE 7,53% 11,1% 

 MELLÉKNÉV 7,85% 7,15% 

   IGE vagy FŐNÉV 5,85% 8,75% 

   IGE vagy MELLÉKNÉV 0,75% 1,75% 

   FŐNÉV vagy MELLÉKNÉV - 1,8% 

 NÉVMÁS 3,87% 1,8% 

 HATÁROZÓSZÓ 0,75% 1,8% 

 SZÁMNÉV - 0,5% 

összesen: 100% 100% 

 

A főnevek szófaján belül a 10 évesek esetében kiemelkedik a tulajdonnevek, ezen belül is 

a személynevek csoportja. Ez azért lényeges, mert a vizsgálat értékelési kritériumai 

alapján, egy tanuló esetében csak egy tulajdonnevet fogadtam el, amely némiképp 

módosította a helyes felidézések végső arányát. A tulajdonnevek minőségi analízisét 

tekintve leggyakrabban a klasszikusnak számító személynevek szerepeltek (Mary, Maria, 

Michael, Mike, Caroline, Kate), azonban a napjainkban gyakrabban előforduló 

keresztnevekre is találtam példát (Mandy, Mario, Marcel, Kevin, Ken), valamint az 

irodalmi művekből ismert Colombus nevét is többen említették. A földrajzi nevek közül 

Kanada (Canada) mindkét évfolyam esetében felsorolásra került, a negyedikesek ezen 

kívül még a Malaysia, Mexico, a hatodikosok pedig a Manchester, Cambridge, és a Mars 

földrajzi neveket idézték fel. Az igék és melléknevek arányát tekintve a 12 évesek jóval 

több igét soroltak fel, mint melléknevet, a 10 éveseknél a két szófaj aránya hasonló volt. A 

szóaktivizáláskor mindkét évfolyam esetén a határozószók, névmások és számnevek a 

felidézések 4% körüli értékét képviselték, a 10 évesek saját felidézéseik arányát tekintve 

több határozószót gyűjtöttek, mint az idősebb tanulók. 

A felidézett lexémák változatosságát illetően a 10 évesek 116, a 12 évesek pedig 225 

féle szót (toldalék nélküli vagy toldalékkal ellátott lexémát) aktiváltak (tulajdonnevekkel, 

földrajzi nevekkel és márkanevekkel együtt) (lásd 25. TÁBLÁZAT utolsó oszlopa). A 

fiatalabbak 37 olyan lexémát írtak, amelyek nem szerepeltek a hatodikosoknál, akik 

viszont 146 olyan szót említettek, amelyeket a negyedik osztályosok nem. A közös 

lexémák száma 79 ([m] kezdőhanggal: 32, [k] kezdőhanggal: 47), amely 68,1%-ot jelentett 
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a 10 évesek, és 35,1%-ot a 12 évesek esetében. Az előbb említett százalékos adat a 

negyedikeseknél szinte pontosan megegyezett az anyanyelvi feladat során kapott adattal, 

míg a hatodikosok esetében ez alapján az látszik, hogy idegen nyelvi szóaktivizálásuk 

során gyakrabban idéztek fel individuális jellegű szavakat, mint anyanyelven. Ebből arra 

következtetek, hogy feltehetőleg az idősebb tanulók a tanórán szerzett idegen nyelvi 

ismereteiket más úton is igyekeznek bővíteni (idegen nyelvű ifjúsági magazinok, angol 

nyelvű televíziós adások, számítógépes játékok, magántanárral való tanulás stb. által), 

főképp azok, akik a nyelvtanulással kapcsolatban eléggé motiváltak voltak.  

 

25. TÁBLÁZAT | A 4. és a 6. osztályos tanulók által aktivált szavak szótagszámának 

megoszlása 

 

SZÓTAGSZÁM 1 2 3 4 összesen 

4.oszt. [m] 21 23 3 1 (48) N=116 

 [k] 31 26 11 - (68) 

6.oszt. [m] 48 53 9 - (110) N=225 

 [k] 55 45 13 2 (115) 

összesen 155 147 36 3   

 

A szótagszám elemzése mindkét korcsoport esetében azt mutatta, hogy a tanulók – 

lényegében az angol nyelv szerkezetéből következően – a leggyakrabban egy és két 

szótagú szavakat hívtak elő (lásd 25. TÁBLÁZAT). Az idősebb tanulók nemcsak több szót 

aktivizáltak, hanem hozzávetőlegesen kétszer gyakrabban hívtak elő hosszabb szavakat, 

mint fiatalabb társaik (vö. az egy és két szótagú szavak adatai).  

A leggyakrabban felidézett első tíz lexéma szemantikai jellemzőit illetően – az 

anyanyelvi szóaktivizálási feladathoz hasonlóan – a 10 és a 12 évesek felidézései között 

nagyfokú egyezést találtam, vagyis ezek 70-80%-ban azonosak voltak (lásd 26. TÁBLÁZAT 

azonos háttérszínnel jelölt megegyező szavai). A leggyakrabban aktivált első tíz szó 

százalékos megoszlását tekintve az életkor emelkedésével csökkenő tendencia figyelhető 

meg, azaz a fiatalabb gyermekek esetében ez az arány – az összes helyes felidézést 

figyelembe véve – lényegesen nagyobb százalékot tett ki ([m]: 73,7% és [k] 57,3%), mint 

az idősebb korosztálynál ([m]: 51,3% és [k]: 46,3%). Ezek az adatok azt mutatják, hogy az 

idősebb tanulók szélesebb skálában aktivizáltak szavakat, vagyis az individuális jellegű 

lexémák száma esetükben magasabb volt. 
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26. TÁBLÁZAT | A tanulók által leggyakrabban aktivált angol szavak  

 

 4. osztály 6. osztály 

 [m] (240 szó) [k] (358 szó) [m] (435 szó) [k]  (400 szó) 

1. mother   (45 esetben) cake   (37 esetben)    monkey (54 esetben)   kite    (39 esetben)  

2. monkey (40 esetben) kite    (35 esetben)   mother  (50 esetben)   cat      (35 esetben)  

3. my          (23 esetben) cat     (29 esetben) my          (29 esetben)         can      (22 esetben)   

4. mouse    (21 esetben) car     (28 esetben)   mouse    (24 esetben)  car      (19 esetben)   

5. mouth   (10 esetben)     

make    (10 esetben)   

Kate  (26 esetben)  mouth    (13esetben)    Kate   (17 esetben)   

6. can     (15 esetben)     make     (12esetben)     cook    (14 esetben)  

7. money   (8 esetben)  come   (9 esetben)  month     (11 esetben)     come  (11 esetben)  

8. mum      (8 esetben)     captain (9 esetben)   Monday (11 esetben)  cake    (10 esetben) 

9. monster  (7 esetben) Caroline (9 esetben)  money    (10 esetben)    key        (9 esetben)    

10. man       (5 esetben) café        (8 esetben)   man        (9 esetben)     computer   

              (9 esetben) 11- /me / milk  

/ morning  (5 esetben) 

/clock / coffee  

/ Ken     (8 esetben)  

many       (9 esetben)      

* 73,7%  >     57,3% >    51,3% >     46,3% 

* az első tíz leggyakrabban aktivált szó aránya (átlaga) az összes aktivált szóhoz 

 

A kvalitatív elemzés során továbbá azt tapasztaltam, hogy az egy-egy gyermek esetében 

előhívott szavak gyakran egyéb háttérismeretekhez köthetők (a 10 éveseknél példaként 

említeném a menu, merry, mission, calcium, cannibal, comic lexémákat, a 12 éves tanulók 

egyedi szófelidézései közül a macaw, melt, mental, mineral, mole, mow, cellar, coal, 

combat, cot, cover, crawl, crimina stb. lexémákat emelném ki). A szófelidézések az alábbi 

szemantikai kategóriákba sorolhatók (a) számok és mértékegységek: minute, million, mile; 

(b) anyagnevek: metal, mineral, crystal, coal; (c) természettudományos szakkifejezések: 

melt, mental, medicine, mind, muscle, mirror, calculator; (d) természeti környezet és sport: 

cave, mountain, canyon, canoe, kayak, continent; (e) nyelvtani kifejezések: mustn’t, could, 

more, most stb.. Az idősebb korosztály esetében aktivált szavak az egyes szemantikai 

kategóriákon belül sokkal szélesebb spalettát mutattak, mint a fiatalabb tanulóknál. Ezek a 

példák a tanulók mentális fejlettségéhez és érdeklődéséhez igazított idegen nyelvi 

fejlesztés tematikájáról is sokat elárulnak. 

A hibás szóelőhívások kapcsán, amely az összes tanuló felidézéseinek 6,46%-át 

jelentette, elsősorban a nem megfelelő hangokkal kezdődő esetek feltételezett okait 

igyekeztem meghatározni, amelyek az anyanyelvi elemzés kapcsán részben már ismertek. 

Az egyes hibás aktiválások esetén nem ritkán többféle okra is asszociálhatunk, ezért ennek 

kapcsán csupán feltételezéseket fogalmazok meg. 
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A hibás szóaktivizálások hátterében legtöbbször a beszédészlelési folyamat nem 

megfelelő működése állhatott, amely főképp a mássalhangzók hibás azonosításából 

adódott, azonban előfordult az is, hogy a szóelőhívás során néhány magánhangzó, illetve 

diftongus is sérült (*cet, *kai logatomok, amelyek vélhetőleg a cat és a key lexémákra 

asszociáltak). A mássalhangzók artikulációs bizonytalanságát (képzési helyet és módját 

illetően) a [k] hang [t] (lásd *chocolate, *children, *chost, *chatsh), valamint [] hangra 

(*chaufferer) történő cseréi példázták, amely mindössze 11 tanulónál fordult elő. A kn- 

betűkombinációban, a szókezdő helyen némán ejtett [k] hang is sokszor megtévesztette a 

tanulókat, főképp az idősebbeket, akik 13 esetben soroltak fel ilyen típusú szavakat (*knee, 

*knew, *knie, *knife, * knock, *know), amíg a negyedikeseknél ez csak négy alkalommal 

fordult elő. Az [m] hang esetében a képzés helye szerint egyéb zárhangra – felpattanó [b] 

(*bike) és alveoláris nazális [n] (*name, *némis, *nouse) hangzókra – történő cseréket 

figyeltem meg a negyedik osztályos tanulóknál. A zöngés/zöngétlen hangok cseréje a [k]- 

[] hangok esetében (*green, *grandmother) csupán két tanulónál fordult elő (egy 10 és 

egy 12 éves gyermeknél). A mássalhangzók artikulációs bizonytalansága néhány tanuló 

esetében továbbá úgy nyilvánult meg, hogy bizonyos lexémát vagy logatomot tévesen c 

kezdőbetűvel jelöltek ([s]: *calamandra; [t]: *cips, *cocolate, *campions, *coklet 

esetekben, mely utóbbiak kieséssel/ elhagyással kapcsolatos kombinált hibának 

minősültek).  

A szerialitás zavara nem volt jellemző hiba az angol nyelvi feladat esetében, csupán 

két esetben fordult elő, egy esetben szókezdő (catch  *chatsh), és egy esetben nem 

szókezdő pozícióban (key  *kye), amelyek nagy valószínűséggel az írásban történő 

feladatvégzés következményei voltak, éppen ezért nem valószínű, hogy a beszédészlelés 

kapcsán ezek a hibás felidézések a szerialitás zavarát jelzik.  

Részleges fonetikai hasonlóságból eredő hibák főképp az idősebb korosztály esetében 

jelentek meg (például *cet  cat; *cor  car; *mumber  *number), amelyek a nem 

megfelelő írásmód következményei is lehettek. A *kace logatom (vélhetően a case angol 

lexémára utalt), amelynek írásos formája az eredeti szótól jelentősen eltér, azonban – az 

angol fonetikai szabályoknak nem mond ellent, tehát – elméletileg elfogadható lenne. Az is 

előfordult, hogy két ismert szó írásban történő összevonásából új logatom született (például 

*kiny  kind + *tiny szavakból; *crocolate  crocodile + *chocolate lexémákból; 

*mounthe  mouth / month, vagy mother lexémák kombinációjából; *nouse  mouse 

vagy *nose szavak összeolvadásából). Emellett tényleges kihívást jelentő 
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pszicholingvisztikai találósjátéknak számított a hibás előhívások okának 

meghatározásakor, hogy vajon az írásban rögzített értelmetlen logatomot egy értelmes 

magyar vagy egy hasonló hangzású (a brit vagy az amerikai kiejtés alapján rögzített) 

értelmes idegen nyelvi szó ihlette-e. Erre egyik jó példa a *kend magyar szó, amely 

zöngés/zöngétlen mássalhangzó- illetőleg magánhangzócserével az amerikai kiejtésű can’t 

kifejezésre emlékeztetett, vagy a *kutch logatom, ami talán a magyar kulcs vagy az angol 

catch szó téves előhívásából is adódhatott, vagy még a melt angol szóra hasonlító *mell 

logatom. Ezek mellett még olyan logatomokat is dokumentáltam, amelyek a részleges 

fonetikai hasonlóság és a szerialitás zavarának együttesét testesítették meg (*name  

main; valamint az *I’m  my kifejezések). 

Fonetikai asszociációira számos helyesen felidézett példát találtam (money  

monkey; mini  minute; meat  mean; cage  cake; called  colt; close  clothes), 

azonban – főképp a fiatalabb korosztálynál – néhány tanuló esetében nem a megadott 

hívóhanggal aktivált lexémákat is találtam (például valószínűleg a Kate szó helyett a 

*skate; a mean helyett a *green; a key helyett a *knee; a my helyett a *kai ; a cut helyett a 

*Mut lexémát aktiválták).  

A szemantikai asszociáció leginkább a 4. osztályos tanulókra volt jellemző, melynek 

kapcsán a gyermekek nemcsak angol, hanem német vagy magyar szavakat is aktiváltak. 

Erre néhány példa: *cet (állatok); *grandmother, *children (család); *kuhen, *chocolate, 

*knife, *cips (étkezés); *Károly, *Katalin, *Marci (keresztnevek); *bike (közlekedési 

eszközök, mint például car, motor); *kaiser (uralkodók, mint például king); colour  

*green (színek). Ezek az asszociációk általában egyedi jellegűek voltak, azaz a két 

korcsoport hibásan aktivizált szavai között szinte nem is voltak átfedések. A szemantikai 

asszociációk kapcsán a gyermekek az angol [k] vagy [m] hanggal kezdődő szavak helyett, 

magyarul vagy németül azonos hanggal kezdődő, azonos jelentésű lexémákat is aktiváltak 

(mother  *mama, *mutter; can  *kann; cold  *kalt; cake  *kuchen), amely a 

mentális lexikon többtáras elrendezésére, vagy a két nyelv közti interferencia jelenségére 

hívja fel a figyelmet.  

A logatom aktiválása (azaz a zéró lemma jelensége), mindkét korosztály 

szóaktivizálási folyamatára jellemző volt, a fiatalabb tanulók esetében valamivel többször 

fordult elő. Ezek a logatomok sem angolul, sem magyarul vagy németül nem tekinthetők 

értelmes szónak, de mégis hasonlatosak valamelyik, a tanulók által ismert nyelv szavaihoz 

(*cancaro  can?/car?; *marcet  macska/ cat?; *Matan  mate? /ma tán?; *Mut  

Mutter/ Mum?; *chatsh  catch?; *chost  cost?). Az aktivizált szavak között logikai 
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úton nem magyarázható logatomok is megjelentek, főképp olyanok, amelyek teljesen, 

vagyis az angol nyelven kívül más, a tanulók által ismert nyelveken sem voltak 

értelmezhetők (például *clacton, *cuounom, *kamrech, *Keppa, *korré).   
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VI.2 Az olvasási készség és olvasott szövegértés vizsgálati eredményei  

VI.2.1 Az anyanyelvi olvasási készség és az olvasott szövegértési folyamatok 

vizsgálatának kvantitatív és kvalitatív analízise 

 

Az anyanyelvi és az angol nyelvi hangos olvasás vizsgálatakor a tanulók – az optikai, 

akusztikai hasonlóságból adódó, illetőleg a szemantikailag, szintaktikailag, vagy 

grammatikailag – helytelen produkcióját, valamint az esetlegesen pszichés tényezőkre 

visszavezethető téves felolvasását hibaként kezeltem. A vizsgálat során használt 

hibatipológia akusztiko-motoros hibakategóriáján belül a „másképp írjuk, másképp ejtjük” 

(lásd 6. MELLÉKLET II.1.2 pontja), illetőleg a szemantikai zavar kategóriáján belül az 

„értelmes szócserék” elnevezéssel ellátott hibatípusok (lásd 6. MELLÉKLET III.1 pontja) a 

vizsgált tanulók mindazon hibáját tartalmazzák, amelyek ezek főkategóriáinak további 

alpontjaiban szerepelnek. Ezért a hibaszámok meghatározásakor csak az előbb említett két 

hibatípusban foglalt hibák kerültek beszámításra, a többi alpontban található téves 

produkciók nem. A szövegértést ellenőrző kérdések kapcsán a vizsgált tanulók az adott 

nyelven felolvasott szöveg nyelvi szerkezetének (szemantikai, szintaktikai szabályok), 

rendszerének (szövegszerveződés, pragmatikai szabályok) ellentmondó, illetőleg a 

kontextus nem megfelelő ismeretéből, vagy a mentális folyamatok (mentális lexikon és a 

rövid idejű emlékezeti folyamatok) nem megfelelő működéséből (például hiányos 

válaszok) fakadó hibás válaszait hibának tekintettem (vö. 2. TÁBLÁZAT, IV.6.2 fejezet).  

 

Az anyanyelvi olvasási készség vizsgálatának kvantitatív mutatói szerint az egyes 

évfolyamok esetében a 12 évesek hangos olvasása átlagosan kevesebb olvasási hibával járt 

(8,37 hibatípus/tanuló), mint a 10 éveseké (10,15 hibatípus/tanuló) (lásd 27. TÁBLÁZAT 

adatai). 

27. TÁBLÁZAT | Az anyanyelvi hangos olvasás során elkövetett hibák százalékos 

megoszlása és átlaga évfolyamonként és a négy tanulócsoport esetében (összeg és átlag) 

 

 4.o. 

2. éve 

4.o. 

4. éve 

6.o. 

4. éve 

6.o. 

6. éve 

 

Összes hiba száma  

                / tanulók száma 

449 

      /42 

688 

      /70 

310 

       /35 

661 

        /81 

2108 

     /228 

Összes hiba százalékos 

megoszlása  

21,3% 32,64% 14,7% 31,36% =100% 

Átlagos hiba / tanuló 10,69 9,83 8,86 8,16  

Átlagos hiba / évfolyam 10,15 8,37  
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Ennek lehetséges magyarázata az olvasásban való gyakorlottság életkori különbségében, 

valamint a kognitív kompetencia és a metanyelvi készségek vélhetően fejlettebb szintjében 

keresendő. A négy tanulócsoport esetében a hangos olvasás során a legtöbb hibát a 4/2-es 

csoportnál regisztráltam (tanulónként átlagosan 10,69), a legkevesebbet pedig a 6/6-os 

csoport tanulói tévesztettek (8,16 átlagos hibával). Az adatok alapján a nyelvtanulásra 

fordított idő és a gyermekek életkorának együttes növekedésével, a hangos olvasás során 

elkövetett hibák átlaga csökkenő tendenciát mutatott. Azok a tanulók, akik az adott 

évfolyamon hosszabb ideje tanulták az idegen nyelvet (a 4/4-es és a 6/6-os csoport) – a 

másik két csoport teljesítményéhez képest (4/2-es és 6/4-es) – átlagosan kevesebb hibával 

olvasták fel a tesztszöveget. Az azonos ideje angolul tanuló eltérő életkorú 

gyermekcsoportok közül az idősebb tanulók (6/4-es csoport) szövegolvasása mindkét 

esetben eredményesebbnek bizonyult, mint a fiatalabbaké (4/4-es tanulócsoport). Az 

átlagos hibák egymáshoz viszonyított aránya közti kis különbség vélhetően az egyéni 

teljesítmények eltérő szintjének is tulajdonítható.  

 

 
 

21. ÁBRA  | Az anyanyelvi szöveg hangos olvasása során rögzített legjellemzőbb 

hibatípusok és ezek aránya (százalékos átlaga) a négy tanulócsoport esetében  

 

A hangos olvasás során mind a négy tanulócsoport a leggyakrabban (az esetek 77-

81%-ában) akusztiko-motoros jellegű olvasási hibákat követett el (lásd 21. ÁBRA). A többi 

kategóriába sorolt (optikai, szemantikai, grammatikai, szövegtagolási, illetőleg egyéb) 

hibák átlaga egyik tanulócsoport esetében sem haladta meg a 8%-ot, azonban ezek 

százalékos megoszlása eltérő volt. (A főbb hibakategóriák részletesebb tipológiáját az 6. 

I. optikai
II. akusztiko-

motoros
III.

szemantikai
IV.

grammatikai
V. szöveg-

tagolási
VI. egyéb

4.o. 2. éve 0,73% 78,20% 5,96% 1,45% 6,39% 7,27%

4.o. 4. éve 3,56% 78,17% 6,46% 2,90% 2,90% 6,01%

6.o. 4. éve 3,48% 80,64% 4,99% 2,27% 4,99% 3,63%

6.o. 6. éve 4,84% 77,74% 7,74% 2,90% 2,59% 4,19%
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MELLÉKLET tartalmazza). Az akusztiko-motoros hibakategórián belül a gyermekek döntő 

többségének a legnagyobb nehézséget (47-63%-ban) az olvasott szöveg nyelvi elemeinek 

részbeni vagy teljes ismétlése, más néven többszöri olvasási kísérlete okozta (lásd 22. 

ÁBRA, „ismétlés” hibatípusa), amely a 4. osztályos tanulók akusztiko-motoros hibáinak 

átlagosan 57,97%-át, a hatodikosok 51,42%-át tette ki. Ezzel kapcsolatban az egyszerű 

szavakat illetően gyakori jelenség volt az egész lexéma, az összetett szavak esetében pedig 

a szóösszetétel első felének ismétlése.  

 

 

 

22. ÁBRA  | Az anyanyelvi hangos olvasás során rögzített akusztiko-motoros hibák 

aránya (átlaga) a négy vizsgált tanulócsoport esetén  

 

Az akusztiko-motoros hibakategórián belül a kieséssel/elhagyással (szóból beszédhangok, 

mondatból szavak) kapcsolatos hibák 19-27%-ban, a betoldással/hozzáadással kapcsolatos 

hibák pedig 13-23%-ban fordultak elő mind a négy csoport tanulóinál (mindkét esetben a 

leggyakrabban a 6/4-es tanulócsoportnál). Ezek aránya az összes hibához viszonyítva a 

6/6-os csoport esetében volt a legmagasabb (38,7%), annak ellenére, hogy az összes 

regisztrált hibaszámot alapul véve az említett tanulócsoport volt a legeredményesebb. 

Továbbá mind a négy vizsgált csoport helytelen felolvasására jellemző volt, hogy a 

kieséssel/elhagyással kapcsolatos hibák aránya átlagosan 3%-kal meghaladta a 

betoldásból/hozzáadásból adódó tévesztésekét. 

Az akusztiko-motoros hibák rendkívül magas arányát mind a négy tanulócsoport 

esetében a szemantikai zavart jelző szócserék (4,99% és 7,74% közötti átlagértékekkel), és 

a hangos olvasás során rögzített egyéb kategóriába sorolt hibák aránya követte (lásd 21. 
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ÁBRA), ez utóbbin belül is a helytelen szótagolásból adódó hibáké (3,63% és 7,27% közötti 

átlagokkal). A szemantikai zavar esetén a tanulók legtöbbször a szövegben található egy-

egy lexémát más értelmes anyanyelvi szóra cseréltek. A módosult szóstruktúra, azaz az 

eredeti szóhoz képest helytelenül dekódolt lexéma esetenként illeszkedett a szöveg 

tartalmához, illetőleg arra is volt példa, hogy a szövegben korábban olvasott kifejezések, 

mintegy ismétlésként újra megjelentek (például szolgáltasson  szolgáljon; legkevésbé  

legkedvesebb; vállalkoznak  változnak; könnyűbúvár  körülmény; mesterségbe  

mélységbe; azonnal  hozzanak). Voltak egészen meglepő, a szöveg tartalmához 

egyáltalán nem illeszkedő szócserék is (például nem bukkanhatnak  megmukkanhatnak; 

elromlik  elektronikus; előzőleg  előleg). Az értelmes szócserék között a tanulók több 

esetben betűcserével és betűkihagyással (például vezetőkötéllel  vezetőkkel; kivezetni  

kövezni), vagy betoldással/hozzáadással kombinált (például amit  amint; különösen  

különlegesen) módosításokkal is éltek. Szinonimára, más szófajú szóra, valamint 

értelmetlen anyanyelvi lexémára történő cserék csak egyes tanulók esetében fordultak elő. 

A központozás figyelmen kívül hagyásával, és a felesleges (szavak közti és az egyes 

szavakon belüli) szünet beiktatásával kapcsolatos szövegtagolási hibák a legnagyobb 

nehézséget a 4/2-es csoport számára jelentették (6,39%-os átlaggal).  

Az optikai hibák (lásd 21. ÁBRA) aránya az összes hibás produkció elenyésző 

százalékát jelentette (1,73% és 4,84% közötti átlagértékekkel). Ezek legjellemzőbb 

megjelenési formái a vizuális hasonlóságon alapuló (például az /a/-/e/; /ö/-/ó/; /b/-/d/; /u/-

/o/; /ú/-/ű/; /ly/-/ny/; /í/-/é/; /i/-/j/) betűcserék vagy inverziók voltak. Az egyes évfolyamok 

olvasási hibáinak arányát összevetve azt tapasztaltam, hogy a hatodik osztályos tanulók  

nagyobb arányban követtek el betűcseréből vagy áthelyezésből adódó tévesztéseket 

(3,91%), mint a fiatalabb korosztály (1,84%). A toldalékcserével összefüggő grammatikai 

hibákkal (például dolgozva  dolgoznak; kövek  követ; végrehajtja  végrehajtani; 

munkájuk  munkáját; búvárokat  búvárnak; órát  órán) kapcsolatban szintén ez az 

eset állt fenn (12 éveseknél: 2,47%; 10 éveseknél: 2,02%). 

 

Az olvasott szövegértés eredményeinek értelmezésekor a tanulók helytelen válasza 

nemcsak a hibás feleleteket, hanem a feltett kérdésre nem adott válaszokat is magában 

foglalta. A 28. TÁBLÁZAT adatai azt mutatják, hogy az összes tanuló vizsgálati eredményét 

tekintve a gyermekek a szövegértést ellenőrző kérdések 11,39%-ára egyáltalán nem adtak 

választ. A két vizsgált korcsoport esetében az látszik, hogy a fiatalabb korosztály valamivel 

nagyobb arányban tagadta meg a válaszadást (6,73%), mint az idősebbek (4,66%), amely 
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vélhetően a nyelvi tartalom (szakszókincs) kapcsán jelentkező esetlegesen gyengébb szintű 

nyelvi jártasság, vagy a kevésbé automatizálódott dekódolási készség következménye volt.  

28. TÁBLÁZAT | A négy tanulócsoport szövegértést ellenőrző kérdésekre adott hibás 

válaszainak százalékos megoszlása (átlaga) 

 

 4.o. 

2. éve 

4.o. 

4. éve 

6.o. 

4. éve 

6.o. 

6. éve 

 

a helytelen válaszok aránya 16,49% 27,89% 12,2% 32,03% =88,61% 

nincs válaszadás  2,81% 3,92% 1,56% 3,1% =11,39% 

összesen  19,3% 31,81% 13,76% 35,13% = 100% 

 

A 23. ÁBRA a vizsgált tanulók anyanyelvi olvasott szövegértésének gyenge szintjét 

jelzi, amely minden évfolyam esetében jócskán az áltag alatti teljesítményt mutatott. (Az 

elvárt érték minden korcsoportban 100% volt). A tíz szövegértést ellenőrző kérdésre a 

negyedik osztályos tanulók alig több mint egy harmada (37,84%-a) válaszolt helyesen, a 

hatodikosok átlaga ennél jobb volt (43,4%). 

 

 

23. ÁBRA  | A négy tanulócsoport anyanyelvi olvasott szövegértés átlagai  

 

Az angol nyelv tanulására fordított idő alapján a statisztikai analízis két-két csoport átlaga 

között mutatott szignifikáns eltérést, a 4/2-es és a 6/4-es (W(73,100)=-2,336; p=0,022), 

valamint a 4/4-es és a 6/4-es csoportok esetén (t(103)=-2,390; p=0,019). Mindebből az 

látszik, hogy a tanulók olvasott szövegértésére sokkal inkább az életkor, mint a 

nyelvtanulásra fordított idő faktora gyakorolt hatást.  
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A tanulócsoportok közül a legjobban teljesítő 6/4-es csoport (45,43%) az anyanyelvi hallás 

utáni szövegértési feladat során is a legmagasabb átlagot mutatta (GMP12: 77,71%). A 

négy tanulócsoport hallás utáni és olvasott szövegértési eredményét összevetve azt kaptam, 

hogy az olvasott szövegértési feladat esetében jelentősebb különbségek tapasztalhatók 

teljesítmény között, mint a hallott szövegértési feladatnál. Mindez valószínűleg az olvasás 

komplex folyamatával hozható összefüggésbe, amely során a megértés az optikai-vizuális 

élmény alapján a beszédhangok és a betűsorok megfeleltetése, a szegmentált szó 

morfológiai struktúrájának felismerése és végül a jelentés azonosítása után történik meg 

(vö. Gósy 1999b). Az összes tanuló eredményére vonatkozóan az anyanyelvi olvasott 

szövegértési és az egyes beszédfeldolgozási folyamatok között a korrelációanalízis több 

esetben is gyenge lineáris függvénykapcsolatot jelzett (GMP4,5,8,17k,16,12). Ezek közül 

úgy tűnik, hogy a fonológiai szint (GMP5: r=0,302; p<0,001) és a hallás utáni szövegértés 

eredménye (GMP12: r=0,220; p=0,001), kis mértékben ugyan, de hatással lehetett a 

tanulók anyanyelvi olvasott szövegértési teljesítményére. 

Az egyéni teljesítmények kapcsán a statisztikai analízis azt mutatta, hogy a negyedikesek 

két tanulócsoportjának mintaterjedelme, illetőleg ennek minimuma és maximuma azonos 

értékeket jelzett (R=70; min. 0%, max. 70%). A hatodikosok jobb átlageredménye 

összefüggésbe hozható egyrészt a kisebb mintaterjedelemmel (lásd 6/4-es csoport esetében 

R=50), amely kiegyenlítettebb teljesítményt mutat az adott csoport tagjai között, másrészt 

pedig a magasabb minimum és maximum értékekkel (min. 10/20%; max. 70/80%), ami a 

6/6-os csoportnál volt a legmagasabb (80%). Az olvasott szövegértést vizsgáló kérdésekre 

egy tanuló sem tudott hibátlan válaszokat adni, azaz 100%-os teljesítményt egy esetben 

sem regisztráltam.  

Az olvasásra fordított idő tanulócsoportonként egymáshoz viszonyított arányát 

tekintve az egyes évfolyamok és tanulócsoportok olvasási sebessége között jelentős eltérés 

mutatkozott (lásd 24. ÁBRA). A szórásnégyzet analízis (ANOVA, Analysis of Variance) 

három jól elkülönülő csoportot különböztetett meg (a 4/2, a 4/4-6/4, és a 6/6), azaz a t-

próba ezek között szignifikáns eltérést jelezett (4/2-4/4: W(61,385)=2,563; p=0,013; 6/4-

6/6: t(114)=2,748; p=0,007). Az átlagteljesítmények alapján az látszik, hogy a 10 

éveseknek 92,15, a 12 éveseknek pedig 74,77 másodpercre volt szükségük a szöveg 

felolvasásához, amely úgy vélem, hogy elsősorban az olvasási folyamat gyakorlottságának 

eltérő életkori szintjével hozható összefüggésbe. A tesztszöveget a legrövidebb idő alatt a 

6/6-os csoport tanulói olvasták fel (átlagosan 67,8 másodperc alatt), a negyedik éve 

angolos 10 és 12 évesek olvasási sebessége között nem volt szignifikánsan kimutatható 
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különbség, ezért a 4/4-es és a 6/4-es csoport homogénnek tekinthető. A 4/2-es csoport 

tanulói átlagosan több mint másfél perc alatt olvasták fel az adott tesztszöveget.  

A négy csoport mintaterjedelmét összevetve azt kaptam, hogy a 6/6-os csoport esetében 

volt a legkisebb különbség (R=66) az egyes tanulók olvasási tempója között, továbbá az 

olvasásra fordított leggyorsabb időintervallumát is ebben a csoportban rögzítettem (45 

sec). A másik három tanulócsoport tagjainak legalább 53, illetve 55 másodpercre volt 

szükségük a szöveg hangos felolvasásához, azonban a maximum értékek között óriási 

különbségek mutatkoztak (4/2: 197sec; 4/4: 130 sec; 6/4: 300 sec). A vizsgált gyermekek 

teljesítménygörbéjét általában a pozitív ferdeség jellemezte, ami annyit jelent, hogy 

minden csoportnál voltak kiugróan magas értékek (például a 6/4-es csoportban a 47/6 

számú tanuló 300 sec olvasási tempója). Ennek következtében a négy csoport 

szórásnégyzete nem tekinthető homogénnek. 

 

 

24. ÁBRA  | Az anyanyelvi szöveg felolvasására fordított idő átlagok 

 

A tanulócsoportok olvasott szövegértési teljesítményét az olvasásra fordított idő 

átlagával összevetve (lásd 23. és 24. ÁBRA) azt kaptam, hogy a leggyengébb eredményt 

mutató 4/2-es csoportja fordította átlagosan a legtöbb időt az olvasásra. A negyedik éve 

idegen nyelvet tanuló 10 és 12 évesek szövegértési teljesítménye és olvasásra fordított 

ideje alapján azonban az látszik, hogy a jobb szövegértés gyorsabb olvasási sebességet 

vont maga után. A 6/4-es csoport többi három csoporthoz viszonyított legjobb szövegértési 

eredménye (45,43%) azonban nem párosult a leggyorsabb olvasási tempóval, e csoport 

esetében a két jelenség között nem volt kimutatható szignifikáns összefüggés (r=-0,201; 

p>0,05). Az olvasott szövegértési teljesítmények és az olvasási sebesség összes tanulóra 
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vonatkozó adatainak összevetésekor ennek ellenére a korrelációanalízis gyenge szembefutó 

lineáris függvénykapcsolatot jelzett (r= -0,293; p<0,001), ami annyit tesz, hogy az olvasási 

sebesség növekedésével a szövegértési teljesítmény kevésbé tűnt eredményesnek.  

A szövegértési teljesítmény (lásd 23. ÁBRA) és a hangos olvasás során elkövetett 

hibák százalékos aránya (lásd 27. TÁBLÁZAT 4. adatsora) az egyes évfolyamok esetén úgy 

tűnik, hogy összefüggést mutatott. A 10 évesek átlagosan gyengébb szövegértési 

teljesítménye (37,84%) ugyanis több olvasási hibával járt együtt (tanulónként átlagosan 

10,15 hiba), mint a 12 évesek esetében (43,4%-os átlagteljesítmény, 8,37 hibaátlag). Az 

egyéni teljesítmények esetében azonban ez az összefüggés nem minden esetben állt fenn. 

 

Az olvasott szövegértést vizsgáló kérdésekre adott hibás válaszok mennyiségi 

mutatói alapján azt kaptam, hogy az egyes kérdések megválaszolása eltérő nehézségű volt. 

Az legtöbb helytelen felelet a 4. (16,49%) és a 2. kérdés esetén született (14,2%), ezt 

követte a 3. és a 8. kérdésre adott hibás válaszok azonos százalékos aránya (13,91%). A 8. 

és a 10. kérdésre adott helytelen feleltek aránya azonos volt (11,52%). (A szövegértést 

ellenőrző kérdéseket és az elvárt válaszokat a 2. MELLÉKLET tartalmazza). 

A szövegértési teljesítmény minőségi elemzése kapcsán elsőként a tanulók 10 

kérdésre adott leggyakoribb hibás produkcióit ismertetetem, majd az olvasási hibák 

hátterében meghúzódó problémákat és megoldási stratégiákat (az adott kérdés számával 

jelölve) táblázatos formában összegzem. A példaként szereplő helytelen válaszok mindkét 

évfolyam esetén előfordultak, külön jelzem, ha az adott feleletet csupán egyetlen 

tanulócsoportnál vagy évfolyamnál rögzítettem. 

A mondat alanyára kérdező első kérdés esetében a tanulók többsége a barlangkutató 

búvárok elnevezést nem tudta pontosan visszaidézni (*barlangbúvárok, *barlangászok, 

*barlangi búvárok, *könnyűbúvárok, stb.), vagy az alábbi formában nem létező 

szóösszetételekkel, jelzős szerkezetekkel éltek, például *búvár barlangászok, 

*búvárkutatók, *mélybúvárok, *merülő búvárok, *tengermélyi búvárok, *vízi 

barlangászok, *víz alatti búvárok, *búvármesterek, *mentőbúvárok, *hegyi búvár, *nehéz 

búvárok. Mindez a gyermekek szókincsbeli hiányosságára utalhat, vagy a rövid idejű 

verbális és/vagy vizuális munkamemória nem megfelelő működését jelzi (lásd még a 

negyedik osztályos tanulók körében regisztrált *valami külföldi, *újoncok, *amatőr, akik 

mondjuk most kezdik és nem tudnak sokat a búvárságról válaszokat). 

Az ok-okozat összefüggések feltárását célzó második kérés megválaszolásakor a 

tanulók többsége leginkább a válasz második részét tudta pontosan felidézni (útjukat állják 
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a kövek), az első felét kevésbé (mert nem bukkanhatnak a felszínre). Ezeket a válaszokat a 

tartalmilag hiányos mondatszerkezet (*a kövektől nem tudnak búvárkodni, *vízben köveket 

kell kerülni, *nem találnak el a kövektől, stb.), vagy a két mondatrész sikertelen 

kombinációja jellemezte (*mert a kövek ott vannak, nehéz átjutni rajta, *nehezen tudnak 

előremenni a kövektől). Számos tanuló a fantáziája segítségével az eredeti szöveget 

jócskán kiszínezve egyéb tartalmi változtatásokat végzett (*az embereket kell kimenteniük 

a kő közül, *profi búvárok, kötéllel kell lemerülniük, 31 km-re kell lemenniük, 

*eltévedhetnek, állatveszély, fulladás, stb.). Az eredeti szövegtől jelentősen eltérő 

feleleteket, és ezek összességében többféle variációját a fiatalabb tanulóknál regisztráltam, 

az idősebbek által adott válaszokat könnyebb volt csoportosítani a jellemző tartalmi 

motívumok alapján.  

Arra a kérdésre, hogy Milyen búvárok vállalkozhatnak barlangkutatásra? a 12 

évesek egyharmada adott hiányos választ (legkiválóbb vagy könnyűbúvárok), a 10 évesek 

körében ez az arány jóval alacsonyabb volt (a helytelen válaszadók közel 1/5-e). Az is 

többször előfordult, hogy a legkiválóbb jelző helyett más melléknevet, vagy melléknévből 

képzett főnevet hívtak elő (például *okos, *bátrak és tapasztaltak, *erős, ügyes, 

*gyakorlottak, *profik, *képzettek, *felkészültek, *legmerészebb), vagy – főképp a 12 éves 

tanulók – a körülírás stratégiájával éltek (például *tíz óráig légzőkészülékkel a víz alatt 

tudnak maradni, *akik már többször merültek le, vízi búvár). Emellett mindkét korcsoport 

esetében számos – esetenként a témához nem illő – értelmetlen változtatást is rögzítettem 

(*akik nagyon könnyűek, *akik menteni akarnak valamilyen embert vagy kutatni akarnak 

valamit, *akik nem olyan öregek, *ismerik és jól tudják, *veszélyes könnyűbúvárok, stb.). 

A negyedik kérdésre adandó válasz kapcsán (a földmélyi vizekben) a leggyakoribb 

probléma szintén a részleges válaszadás volt sokszor pontatlan kifejezéssel (*föld mélyén, 

*föld alatti vízben, *föld alatt a víz alatt, *föld felszíne alatt, *ilyen mély vizekben, stb.). A 

víz fogalmát nagyon sokféleképpen jelenítették meg (*vízben; *víz alján; *tengervízben, 

óceánban is; *tó, tenger). Ugyancsak mindkét évfolyam esetében nagy számban 

rögzítettem a *barlang(ok)ban vagy *barlangok mélyén kifejezéseket, amelyek az adott 

kontextus kapcsán szemantikailag közel állnak az elvárt válasz első lexikai egységéhez, 

azonban ebben a formában nem utalnak egyértelműen a víz fogalmára. Olyan tanulók is 

akadtak, akik a víz és a barlang fogalmát nem a megfelelő kontextusban értelmezve 

kapcsolták össze (például *lenn a vízben a barlangnál, *víz alatti barlangokban).  

Az ötödik kérdésre adott válasz (előzőleg 10 órát kell merülnie) a tanulók 

többségének nem okozott gondot, amely arra enged következtetni, hogy a vizsgálatban 
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résztvevő gyermekek rövid távú emlékezetében a számokkal kapcsolatos információ 

tárolása prioritást élvezett. A helytelen válaszadók döntő hányada tehát képes volt 

visszaidézni a tíz és/vagy a légzőkészülék
5
 lexémákat, megfogalmazásuk azonban többnyire 

pontatlan vagy hiányos volt (*előbb tíz órát azon a légzőkészüléken van, *tíz órára kell 

légzőkészülékre kapcsolni, *a legelső merülést tíz óráig a víz alatt kell töltenie, stb.). A 

tartalmi változtatások több csoportra oszthatók. Volt, hogy a számnév módosult (például 

*előzőleg egy órát kell ülnie a légzőkészülékkel, *tizenkét órás megfigyelésre kell lemennie 

a víz alá, *előtte nyolc órát levegőztetőgéppel kell lemerülnie), vagy a számnévhez 

kapcsolódó egység fogalmát nem tudták pontosan visszaidézni a tanulók (például *tíz évig 

kell búvárkodni, *előzőleg tíz percet kell lemerülnie, *tíz másodpercig, *tízszer le kell 

menni palackkal a víz alá). A hibás válaszadók – a negyedik osztályosok közel 50%-a, a 

hatodikosok valamivel több, mint egy harmada – a búvárkutatók speciális tevékenységéhez 

kötődő válaszokat adtak, a sok gyakorlással, a szakma kitanulásával, a gyorsasággal, a jó 

tájékozódással, a veszély szeretetével és a szabályok betartásának képességével 

kapcsolatosan. Ehhez a korábban szerzett ismereteik nyújthattak segítséget (lásd még 

*sokáig bírja a vizet, *jól kell úszni, helyismeret, *jól tudjon búvárkodni). 

A hatodik kérdés szintén a számokhoz kötődött, melyre csupán néhány tanuló (a 10 

évesek közül heten, a 12 évesek közül pedig egy tanuló) nem tudott helyes választ adni (a 

kettő helyett az egy, vagy három számfogalom jelent meg). Mindez megerősíti azt a 

következtetésemet, mely szerint a vizuális és az auditív észlelési csatornák együttes 

működésének eredményeként a számokkal kapcsolatos adatok előhívása a vizsgált tanulók 

számára könnyebb volt, mint más lexikai egységeké. 

A hetedik kérdésre (Mit kell tennie, ha az egyik elromlik?) adott helytelen válaszok 

közül mindkét évfolyamon a legjellemzőbbek a részleges tartalmi változtatások voltak, 

melyek egy másik légzőkészülék beüzemeltetésére utaltak (például *másikat fel kell 

vennie, *rögtön ki kell cserélni a másikra, *ott a másik), illetőleg a vezetőkötél 

használatának, vagy egy másik búvár segítségének a jelentőségét hangsúlyozták (például 

*biztosítókötéllel fel tud jönni, *felhúzzák, *meg kell várni, amíg egy búvár a segítségére 

siet). Néhányan a helyes választ hibás információval egészítették ki (*a másikat elő kell 

venni, azonnal vissza kell fordulni), vagy fantáziájuk segítségül hívásával 

következtetéseket fogalmaztak meg (*másiknak adjon lélegzetet, *lenn kell maradni).  

                                                 
5
 A légzőkészülék lexéma leggyakoribb helytelen felidézései kapcsán mindkét évfolyamon az alábbi 

kifejezéseket rögzítettem: *levegőztetővel, *levegőkészülék, *lélegeztetőn, *lélegeztetőgépen/ 

*lélegeztetőgéppel, *légzőmaszkkal, *palackkal.  
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A 10 szövegértést ellenőrző kérdés közül a nyolcadik kérdés esetén fordult elő a 

legnagyobb százalékban, hogy a tanulók nem éltek a válaszadás lehetőségével. Ennek oka 

valószínűleg az volt, hogy a gyermekek többsége nem ismerte a vezetőkötél speciális 

szakszót, és mivel a szöveg felolvasása után nem emlékeztek rá pontosan, nem is 

próbálkoztak a válaszadással. Akik mégis, azok mindkét évfolyam esetén a leggyakrabban 

a *biztosítókötél, *búvárkötél, *merülőkötél kifejezéseket használták, amelyekkel a 

szövegben szereplő szakszó jelentéstartalmát próbálták körülírni. Néhány tanuló egyéb 

értelmes, vagy nem létező szóösszetételt, jelzős szerkezetet hívott elő, illetőleg alkotott. A 

10 és 12 éveseknél egyaránt előfordult az alábbi kifejezések: *rögzítőkötél, *segédkötél, 

*vontatókötél, *mentőkötél, *vészkötél, *visszavezetőkötél; a 10 éveseknél egy-egy 

gyermek esetében rögzítettem a *biztonsági kötél, *feszítőkötél, *irányítókötél, 

*mélymerülőkötél, *segélykötél, *védőkötél, *vezetékkötél, *zsinór lexémákat; a 12 évesek 

hibás feleletei között pedig egy-egy tanuló esetében az *ereszkedőkötél, *erősítőkötél, 

*felhúzókötél, *nehézkötél, *segédzsinór, *segítőkötél, *vezérkötél, *vezetőfonál, 

*vezetővonal jelzős szerkezeteket vagy (összetett) szavakat dokumentáltam.  

A kilencedik kérdés (Hová kötik ezt a kötelet?) megválaszolása a tanulók 

többségének nem jelentett nehézséget. Az egyes korcsoportok válaszadása esetén azt 

tapasztaltam, hogy a 12 évesek többféle, változatosabb feleleteket adtak, mint a 10 évesek. 

A leggyakoribb probléma mindkét életkori csoportnál abból fakadt, hogy a tanulók a 

helyes választ hibás információval egészítették ki (például *a másik búvár derekára, *a 

búvárok derekához és a biztosító búvárhoz, *búvárok derekához, ruhájukhoz, *búvárok 

derekához és a partra, kőhöz, stb.), vagy az elvárt válasz (a búvárok derekára) helyett 

tárgyakhoz, vagy természeti elemekhez kötődő megfogalmazásokkal éltek (például *hajó, 

*csónak, *part, *felszín, *szikla). A 12 évesek továbbá körülírással is próbálkoztak (*fenn 

valahová, lenn a vízben megkötik; *ahonnan elindultak).  

A tízedik kérdésre adandó válasz esetében (meg kell várnia a biztosító búvárt), a 

leggyakoribb probléma szintén a helyes szakkifejezés (biztosító búvár) pontatlan 

megnevezése volt (meg kell várnia a… *másik búvárt/ *társát/ *fő búvárt/ *vezető búvárt/ 

*kivezető búvárt/ *kisegítőbúvárt/ *segítőbúvárt/ *segédbúvárt/ *segítőt/ *mentőbúvárt/ 

*barlangkutató/ *mentőcsapatot/ stb.). A körülírás stratégiájának alkalmazása mellett (meg 

kell várnia, amíg …* amíg lejön érte valaki, …* amíg odaérnek érte, …* amíg odaér, aki 

megkeresi, …* amíg megkeresik és kivezetik, …*aki megkísérli őt kivezetni, stb.) a 

fiatalabb korosztály válaszadásánál (az idősebb tanulókhoz képest) sokkal gyakrabban 

tapasztaltam azt, hogy befejezetlenül hagyták a mondatot (*ott kell maradni, amíg 
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megérkezik …, *meg kell várnia, amíg a … felhúzza a kötéllel). A szöveg egyes részeinek 

újraalkotása találgatásokkal tarkítva szintén több tanulóra jellemző volt (a vezetőkötélre 

asszociálva: *fel kell húznia magát, meg kell rángatni a kötelet, *visszafordul és követi a 

kötelet; vagy a veszély jelzésére utalván: például *vészjelet adni, amíg nem találnak rá, 

*jelezni kell a készülékkel). Végül – mindkét évfolyamon – néhány tanuló említést tett a 

visszafordulás lehetőségéről is, amely a szövegben szereplő tartalmi egység nem megfelelő 

helyen történő visszaidézését jelentette (vö. 7. kérdésre adandó válasz).  

 

Az anyanyelvi olvasott szövegértés során rögzített hibás tanulói válaszadások 

feltételezett okaira vonatkozóan összességében azt találtam, hogy a szókincsbeli 

hiányosságok következtében a gyermekeknek komoly nehézséget okozott a szövegen 

szereplő szakkifejezések felidézése (vö. 29. TÁBLÁZAT). Ennek kompenzálására a tanulók a 

legtöbbször a körülírás stratégiáját alkalmazták (például a negyedik kérdés kapcsán a 

legkiválóbb könnyűbúvárok szókapcsolat helyett *akik már többször merültek le), vagy a 

szövegben szereplő (szak)szóhoz hangtanilag és/vagy jelentéstanilag hasonló szó 

felidézésével éltek, amelyek gyakorta nem létező, illetőleg nem releváns kifejezések, 

szóösszetételek vagy jelzős szerkezetek formájában realizálódtak (a barlangkutató búvárok 

helyett *barlangbúvárok, *búvármesterek, *vízi búvárok, *mélybúvárok, *vízi 

barlangászok, stb.). 

A szókincsbeli hiányosságok mellett gyakori probléma volt a rövid idejű emlékezeti 

folyamatok nem megfelelő működése is, amelyet gyakran hoznak összefüggésbe a nem 

megfelelő figyelemmel, figyelemkoncentrációval. Azonban „a memóriában tapasztalható 

problémák mégsem magyarázhatók a figyelemmel” (Gósy 1995b:51). A rövid idejű 

emlékezeti folyamatok nem megfelelő működésére visszavezethető téves válaszadások 

esetében a tanulók gyakran az információ egy részére jól emlékeztek, vagyis részleges 

válaszadással éltek, de az is előfordult, hogy a helyes válaszokat a szövegben nem szereplő 

és/vagy szemantikailag nem releváns nyelvi elemekkel egészítették ki (az első kérdés 

esetében elvárt mert nem bukkanhatnak a felszínre, útjukat állják a kövek összetett mondat 

helyett például *lenn sok veszély fenyegeti őket: nagy kövek, eltévedhetnek válasszal élt 

néhány tanuló; vagy az ötödik kérdés esetén az előzőleg 10 órát kell merülnie mondatrész 

helyett például az alábbi megfogalmazást dokumentáltam: *a legelső merülést tíz óráig a 

víz alatt kell töltenie). 
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29. TÁBLÁZAT | Az anyanyelvi szövegértést vizsgáló tesztfeladat helytelen tanulói 

válaszadásainak feltételezett okai és a válaszadás megoldási stratégiái 

A PROBLÉMA 

OKA 

MEGOLDÁSI STRATÉGIÁK 

TARTALOM-FÜGGETLEN TARTALOM-KÖZELI 

1. 

szókincsbeli 

hiányosság 

téves szóelőhívás 

(1)* (4) 

 

a) szinonimahasználat (3) 

b) körülírás (3) (4) (10) 

c) a szövegben szereplő (szak)szóhoz 

hangtanilag hasonló szó felidézése (1) 

d) a szövegben szereplő (szak)szóhoz 

jelentéstanilag hasonló szó felidézése 

(1) (8) (10) 

e) a szövegben szereplő (szak)szóhoz 

hangtanilag vagy jelentéstanilag hasonló, 

de nem létező szó alkotása (1) (8) (10) 

2. 

bonyolult 

mondat- vagy 

szószerkezet 

a szerkezet téves 

azonosítása 

a szövegben szereplő információk 

tartalmilag átalakulnak/módosulnak a téves 

szerkesztés következtében 

(2) (4) (5) 

3. 

memória-

kihagyás 

nincs segítő stratégia 

(nincs válasz) 

a) az információ csak egy része 

hozzáférhető (2) (3) (10) 

b) a részben helyes válasz mellett a 

szövegben szereplő egyéb kulcsszavak 

felhasználásával a hiányzó szövegrész 

újraalkotása (2) (4) (5) 

c) a részben helyes válasz a szövegben nem 

szereplő további elemekkel bővül (1) (2) 

(5) (7) (9) 

4. 

a kevésbé 

ismert téma 

találgatások  a 

szövegben nem 

szereplő információk 

segítségével, a 

logika, vagy a 

korábban szerzett 

ismeret, tapasztalat 

bevonásával (1) (2) 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(9) (10) 

a) az olvasott szövegben szereplő 

információ alapján következtetések 

levonása 

(2) (3) (5) (7) (9) (10) 

b) az olvasott szövegben szereplő 

információ más kontextusban való 

felhasználása (10) 

 

*a zárójelben szereplő számok a szövegértést ellenőrző kérdések számát jelölik 

A helytelen tanulói válaszok okának pontos meghatározása nem könnyű feladat, 

hiszen a részleges válaszadás, illetőleg a szerkezeti és tartalmi módosítások más okokra is 

visszavezethetők. Ennek megfelelően úgy vélem, hogy amikor a tanulók az olvasott 

szövegben szereplő információ alapján következtetéseket vontak le, vagy az olvasott 

szövegben szereplő információt más kontextusban használták fel, az vélhetően a 

gyermekek számára kevésbé ismert témával is összefüggésbe hozható, s a tanulók a 

válaszadás során tartalom-közeli vagy tartalom-független megoldási stratégiákkal 
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próbáltak kompenzálni. A vizsgált gyermekek helytelen válaszai általánosságban 

szintaktikailag helyesek voltak (eltekintve a hiányos vagy befejezetlen mondatoktól), a 

hibás feleletek leginkább tartalmi módosításokból, illetőleg hiányosságokból adódtak. 

A szöveg felolvasásának nehézségei (olvasási hibák) arra hívják fel a figyelmet, hogy 

a szövegértési feladat során gyengébben teljesítő tanulóknak a helyes szóalak dekódolása 

többszöri nekifutást igényelt (lásd többszöri olvasási kísérlet), melynek következtében a 

jelentés megértése, az asszociációs folyamatok kárt szenvedtek. A szöveg hangos 

felolvasásakor rögzített hang- vagy szókiesések, elhagyások, illetőleg hozzáadások, 

betoldások is a dekódolási folyamat nem megfelelő működéséről árulkodnak. Mivel a 

hangos olvasás során gyakorlatilag „ugyanazok az egymásra épülő műveletek játszanak 

szerepet, mint az elhangzó szöveg feldolgozásakor” (Laczkó 2010:137), a tanulók hangos 

olvasása során vizsgált dekódolási folyamatainak működése összefüggésbe hozható a 

beszédészlelési (akusztikai, fonetikai és fonológiai) szintek, valamint a beszédfeldolgozási 

mechanizmus felsőbb szintjeinek működésével. Az összes vizsgált tanulóra vonatkozó 

korrelációanalízis eredménye ezt a megállapítást a hallás utáni szövegértés és az olvasott 

szövegértés között lényegében igazolta. A nem megfelelő szintű feldolgozási 

mechanizmusok nemcsak az anyanyelvi szöveg megértését, értelmezését nehezítik, hanem 

az idegen nyelv hasonló folyamataira is hatással lehetnek. Habár kutatásomban az 

anyanyelvi és idegen nyelvi olvasott szövegértési teljesítményt szándékosan külön 

tárgyalom (vö. V.3), a statisztikai elemzés során az összes tanuló adataira vonatkozóan 

azonban a két eredmény között gyenge szignifikáns összefüggést találtam, ami további 

vizsgálatokra adhat alapot (r=0,331; p<0,001).   
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VI.2.2 Az angol nyelvi olvasási készség és az olvasott szövegértési folyamatok 

vizsgálatának kvantitatív és kvalitatív analízise 

 

Az angol nyelvi olvasási készség és olvasott szövegértés elemzését – az anyanyelvi 

vizsgálat analíziséhez hasonlóan – a hangos olvasás során elkövetett olvasási hibák 

jellegének és százalékos megoszlásának bemutatásával kezdem, amelyet a szövegértés 

mennyiségi és minőségi elemzése követ.  

Az idegen nyelvi olvasási készség vizsgálati eredménye – az anyanyelvi vizsgálathoz 

hasonlóan – mind a 10, mind a 12 éves tanulók esetében nagyfokú bizonytalanságot jelzett. 

A negyedikesek négyszer (átlagosan 37,68 alkalommal), a hatodikosok pedig valamivel 

több, mint háromszor (átlagosan 25,69-szer) többet tévesztettek az idegen nyelvű szöveg 

hangos felolvasásakor, mint az anyanyelvi tesztfeladat esetében (lásd 30. TÁBLÁZAT 

negyedik adatsora). Ebből az összevetésből azonban nem releváns bármiféle következtetést 

levonni, hiszen az olvasási készséget tesztelő szövegek a két nyelv esetében eltérő 

jellegűek voltak. 

 

30. TÁBLÁZAT | Az idegen nyelvi hangos olvasás során elkövetett hibák százalékos 

megoszlása és átlaga évfolyamonként és a négy tanulócsoport esetében (összeg és átlag) 

 

 4.o. 

2. éve 

4.o. 

4. éve 

6.o. 

4. éve 

6.o. 

6. éve 

 

Összes hiba száma  

              / tanulók száma 

2387 

      /42 

1833 

       /70 

1070 

      /35 

1911 

       /81 

7201 

      /228 

Összes hiba százalékos 

megoszlása  

33,15% 25,45% 14,86% 26,54% =100% 

Átlagos hiba / tanuló 56,83 26,19 30,57 23,59  

Átlagos hiba / évfolyam 37,68 25,69  

 

A négy tanulócsoport vizsgálata során regisztrált hibák aránya között nagy 

eltéréseket találtam. Habár az angol nyelvű szöveg felolvasásakor a 6/4-es tanulócsoport 

tagjai tévesztettek a legkevesebb alkalommal (amely az összes hiba 14,86%-át jelentette, 

vö. 30. TÁBLÁZAT második adatsora), a tanulócsoportok átlagos hibáinak összevetése 

alapján azonban az látszik, hogy a legsikeresebbek a 6/6-os és a 4/4-es tanulócsoportok 

voltak (tanulónként átlagosan 23,59 és 26,19 olvasási hibával). A 4/2-es tanulócsoport a 

másik három csoporthoz képest jóval gyengébb teljesítményt nyújtott, vagyis minden 

gyermek átlagosan 56,83 alkalommal hibázott az idegen nyelvű szöveg felolvasásakor. A 

nyelvtanulásra fordított idő alapján mindkét évfolyamon azok a tanulócsoportok 
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bizonyultak jóval eredményesebbnek a felolvasás során, akik hosszabb ideje tanulták az 

idegen nyelvet. Az azonos angolul tanuló két csoport közül az idősebbek (6/4-es csoport) 

esetében a hibaarány valamivel magasabb volt, mint a fiatalabb (4/4-es) csoportnál. A jobb 

teljesítmény tehát egyrészt az olvasási készség fejlesztésére fordított hosszabb idővel, a 

korai életkorban megalapozott szóbeli készségek írásbeli készségfejlődésre gyakorolt 

pozitív hatásával (vö. idegen nyelvi fonológiai tudatosság, fonológiai kódolási képesség), 

vagy csupán a tanulók egyéni képességbeli különbségével hozható összefüggésbe.  

  

Az angol nyelvű szöveg felolvasását követően a minőségi elemzéskor (az anyanyelvi 

eredményekhez hasonlóan) azt kaptam, hogy a négy vizsgált tanulócsoport esetében a 

helytelen produkciók több mint 2/3-ában (71 és 79% közötti átlagértékekkel) akusztiko-

motoros hibákat regisztráltam. A szemantikai (átlagosan 13-16%), az optikai (3-7%), és a 

szövegtagolási hibák (3-9%) aránya ennél lényegesen alacsonyabb volt. A grammatikai és 

az egyéb kategórián belüli hibákra csak néhány példa adódott (lásd 25. ÁBRA 1% alatti 

átlagai). (A hangos olvasás során előforduló hibatípusok részletesebb ismertetését a 6. 

MELLÉKLET tartalmazza) 

 

 
 

25. ÁBRA  | Az angol szöveg hangos olvasása során rögzített legjellemzőbb hibatípusok 

és ezek aránya (átlaga) a négy tanulócsoport esetében  

 

Az anyanyelvi vizsgálati eredményektől eltérően, az idegen nyelvi akusztiko-

motoros hibakategóriák döntő többségét (38-46%-át) mind a négy tanulócsoportnál a 

I. optikai
II. akusztiko-

motoros
III. szeman-

tikai
IV. gramma-

tikai
V. szöveg-

tagolási
VI. egyéb

4.o.2.éve 6,48% 78,77% 10,68% 0,55% 3,14% 0,38%

4.o.4.éve 4,12% 73,54% 14,04% 0,89% 7,02% 0,39%

6.o.4.éve 3,78% 73,82% 13,89% 0,19% 8,13% 0,19%

6.o.6.éve 6,78% 71,81% 15,49% 0,48% 5,33% 0,11%
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hangcserék hibatípusa tette ki. A szóból beszédhang(ok), vagy mondatból szó/szavak 

kiesésével, elhagyásával (17-24%), illetőleg ezek hozzáadásával, betoldásával kapcsolatos 

hibák aránya (18-23%) egymáshoz viszonyítva hasonló megoszlást mutatott (lásd 26. 

ÁBRA). Az adatok alapján az látszik, hogy a szöveg hangos felolvasásakor a 10 évesek 

gyakrabban rövidítették a szavakat (vö. kiesés/elhagyással kapcsolatos hibák áltagosan 

magasabb előfordulási aránya), mint az idősebb tanulók, a 12 évesek esetében pedig 

többször fordult elő a szavakba beszédhangok, illetőleg a mondatokba oda nem illő szavak 

betoldása/hozzáadása, mint a fiatalabbaknál. 

 

 

26. ÁBRA  | Az angol nyelvi akusztiko-motoros hibák megoszlása (átlaga) 

a négy tanulócsoport esetében 

 

A szavak, szótagok, többszavas kifejezések ismétlése, vagyis a többszöri olvasási kísérlet, 

az anyanyelvi vizsgálathoz képest (47-63%) jóval alacsonyabb átlagokat mutatott (10-

22%-okat), amely hibatípus a 4/2-es tanulócsoportra volt a legkevésbé jellemző (esetükben 

átlagosan 10%-ban fordult csak elő). A torzítások és a hangtáv-hasonulások aránya minden 

esetben 2,5% alatti átlagértéket képviselt, megtapadásra csak a 4/2-es tanulócsoport 

esetében volt példa, hangátvetés pedig nem került rögzítésre.  

A tanulók számára a legtöbb nehézséget okozó hangcserék hibakategóriájába 

többféle hibatípus tartozott. Az akusztikus, vagy beszédmotoros hasonlóság következtében 

létrejövő hangcserék (például [d-t]: good  *got; [ts-t]: it’s  *itch [t]; [-s]: she  

*[se]; [s- t s]: cinema  *[t snem]; [z- s]: Ann’s  *[nes]; [z-]: has  *[h]) e 

kategóriába tartozó hibák mindössze 7,74%-át tették ki. A leggyakrabban (az összes 
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tanulóra vonatkozó hibák 92,26%-ában) az angol szavak írásképének anyanyelvi kiejtéssel 

történő téves produkcióját tapasztaltam (vö. „másképp írjuk, másképp ejtjük” elv 

megsértése), amely egyszeres vagy többszörös hangcsere formájában realizálódott. 

(Néhány esetben a hangcsere egyben szócserének is minősült, lásd később). Az idegen 

nyelvi graféma-fonéma megfeleltetési szabályok nem megfelelő ismeretéből, 

alkalmazásából adódó téves produkciók négy típusa az alábbi pontokban olvasható: 

 

a) az anyanyelven nem szereplő (vagyis a képzés helyét illetően eltérő) angol hangzók 

(magánhangzók [] [:] [e] [] [], diftongusok [] [] [e] [e] [], mássalhangzók 

[] [] [] [] [w]) más angol hangokra történő cseréje; 

 

b) az anyanyelven nem szereplő (vagyis a képzés helyét illetően eltérő) angol hangok 

(magánhangzók, diftongusok, mássalhangzók) anyanyelvi hangokra (például [a:] [o:] 

[[] [:] [u:] [y:] [e:] [] [c] [] [d] [ts]) történő cseréje, „magyaros” ejtése (például 

[][f] [s]; [][d]);  

 

c) anyanyelvünk írásjegyei között is megtalálható betűket, illetőleg betűkapcsolatokat 

érintő hibás produkciók, amelyekre az angol nyelv esetében nem alkalmazhatók az 

anyanyelvi graféma-fonéma megfeleltetési szabályok (például a /c/ betű vagy a /ts/ 

betűkapcsolat *[t s]-ként vagy [t ]-ként való ejtése; a /ch/ betűkapcsolat [t sh]-ra történő 

cseréje; a /j/ betű [j] hangként való kiejtése; a /tj/ betűkapcsolat [c]-ként való ejtése; /s/ 

betű []-re történő cseréje; a /th/ betűkapcsolat [th]-ként való magyaros kiejtése; az /a/ 

betű []-ként; az /e/ [e/]-ként; az /i/ []-ként való ejtése; a szó végi néma /e/ [e] 

hangként történő téves produkciója); illetőleg a hosszú mássalhangzók hosszú ejtése;  

 

d) anyanyelvünkön nem jellemző, vagy nem létező betűkapcsolatokat érintő hibás 

produkciók (/ai/ /au/ /ay/ /ea/ /ee/ /ei/ /eu/ /ey/ /ie/ /oi/ /oo/ /ou/ /ow/ /ate/ /ere/ /ight/ 

/ite/ /ck/ /ly/ /sh/ /tch/ /th/=[], []; /tion/ /wh/), amelyek kiolvasásakor a tanulók az 

anyanyelvi kiejtési szabályokat alkalmazták.   

 

A 31. TÁBLÁZAT azokat a hibás produkciókat foglalja össze, amelyek a hangcserék e négy 

típusán belül több tanulócsoport esetében is rögzítésre kerültek. A táblázatban szereplő 

példák jól szemléltetik, hogy az egyes hibatípusok között több esetben is átfedést lehetett 

tapasztalni. Ahhoz azonban, hogy a vizsgált tanulók hangos olvasása során megnyilvánuló 

téves produkciók természetéről pontos képet lehessen kapni, egy bizonyos hibát több 

kategóriába is be kellett sorolni, amelyek azonban nem befolyásolták a hibák tényleges 

arányát (lásd az olvasási hibák összesítésére vonatkozó, a VI.2.1 fejezet elején ismertetett 

értékelési eljárás).  
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31. TÁBLÁZAT | Az idegen nyelvi hangos olvasás során rögzített hangcserék „másképp 

írjuk, másképp ejtjük” elvét megsértő négy hibatípusának legjellemzőbb hibái 

 

a) [-e]: catch  *Ken [ken];     [-]: catch  *[kt:]; kite  *[kt];   
[-a]: sad  *[sad];              [e-]: twelve  *[tvlv];         [-a]: Is  *I;   

[i:-e]: he  *[he];                    [-]: Tom  *[tm], café  *[kfi:];    

[-:]: o’clock  *[kl:];       [-]: hot  *[ht];    

[:-:]: father  *[f:dr];      [a-e]: kite  *Kate [ket];  
[e-e]: there  *they;             [s-k]: cinema  *[kne]  … 

b) [-a:]: watching  *[va:tn];    [-o]: chocolate  *csokoládé, *[tokolte]; 

[-a]: Ann - *[an], catch - *[kat :];         [e-]: twelve - *[tvlv];  

[-e:]: can’t  *[ke:nt], catch  *[ke:jt];          
[i:-e:]: green  *[re:n], icecream *[askre:m];           

[-]: cinema  *[t sne:m];             [-]: Japan  *[dpa: n];      

[-]: England  *[nlnd];              [-th]: father  *[f:ther];  

[-t]: father  *[f:ter];                     

[w-v]: watching  *[va:tn]; we  *[ve]; where  *[v:r], *vér [ve:r]  … 

c) and  *[nd];            Ann  *Anna [n: ];              but  *[bt];   

chocolate  *[kokolte], *[tokola:de];                      they *[the];  
Japan  *Japán [jpa:n];       eight  *[ht];         father  *[f:ther];    

is  *is [];                café  *[tsfe:],  *[kafe:];      he  *[he];   

catch  *[t set ];         cinema  *[t snem];             sad *[d];                         

 watching  *[vtshn];      where  *[vhere]     … 

d) chocolate [t]  *[tklet];           kite [at]  *[ki:jt], *[kt], *Kate [ket]; 
day [e]  *[dej];                            now []  *[nv], *new; 

zoo [u:]  *[tso:], *[z:]                 good []  *[od];      look  *[lok];        

eating [i:]  *[etn];                    icecream  *[t sra:m], *[skre:m];            

father[]  *[fti:r], *[fedr];        the  *der (német szó), *[t];   
catch [t]  *[kat:];                       watching  *[va:jtn] 

she []  *see [si:];                         o’clock [k]  *[kl], *[klk];     

eight [e] + [t]  *[ht], *ét [e:t];       where [w] + [e]  *[vr], *[v:r]... 

 

Az összes tanuló olvasási hibáját tekintve azt tapasztaltam, hogy a leggyakrabban 

(33,27%-ban) olyan hangcserék fordultak elő, amelyek során a tanulók az olvasott szavak 

kiejtett formáját más angol hangokra cserélték (lásd 31. TÁBLÁZAT a) pontjában szereplő 

példák). A többi három kategóriába tartozó tévesztések ennél ritkábban fordultak elő, és 

ezek egymáshoz viszonyított aránya hasonló volt (a b) pontban foglalt hibák az esetek 

22,9%-át, a c), illetve a d) pontokban dokumentált hibák ezek 21,6% és 22,1%-át tették ki).  
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Az akusztiko-motoros hibákon belül a hozzáadással/betoldással kapcsolatos téves 

produkciók általában szószinten jelentettek gondot a vizsgált tanulók számára. Ezek 

leggyakrabban a szóvégi egy, vagy ritkábban több beszédhang hozzáadásában 

realizálódtak (lásd Ann  *And; chocolate  *[tklt]; eight  *[ets]; father  

*[f:terz]; look  *clock [klk]; in  *[nd]; is  *his; catch  *catching; kite  

*[knat]; sad  *[sle:d]; stb.), vagy a szavak belső szerkezetét érintő hangbetoldások 

formájában jelentkeztek (például chocolate  *[kokolte]; eight  *[e:n]; film  

*[fla:m]; icecream  *[asskri:m]; eating  *[kentn]; playing  *[pla:jnn]; she  

*[ho:]; sad  *[sle:d]). A szószám szaporítása ritkán fordult elő, akkor is leginkább a 

mondat elején vagy végén volt jellemző. Mindezek mellett jelentős számú kvantitással 

kapcsolatos hiba adódott, amikor a tanulók a rövid mássalhangzókat hosszú 

mássalhangzókra, illetőleg a magánhangzókat kettőshangzókra cserélték (például café  

*[kf:i:]; England  *[e:nlnd], *Ireland; father  *[fti:r]; Japan  *[je:p]; 

*[depn]; watching  *waiting). 

 A kieséssel/ elhagyással kapcsolatos téves produkciókat leginkább a szóvégi vagy 

szó eleji beszédhangok fogyasztása, illetőleg a hangok kvantitásbeli csökkentése 

jellemezte. A szavak mondatból való kihagyása szintén gyakori jelenség volt, amely 

főképp a mondat belső szerkezetét érintette, ritkán fordult elő a mondat elején és végén. 

Az ismétléssel kapcsolatos hibázásokat leginkább az egyes szavak (és nem az adott 

szó egyes részleteinek, például egy-egy hang vagy szótag) többszöri olvasási kísérlete 

jellemezte, azonban előfordult az is, hogy a tanulók a mondat többszavas részletét 

újraolvasták, megismételték.  

 

A szemantikai jellegű olvasási hibák kapcsán (lásd 25. ÁBRA) a legjellemzőbb téves 

produkciók az angol szavak – az eredeti szóhoz többnyire hasonló írásképpel rendelkező – 

más értelmes angol szóra történő cseréi voltak, amelyek az összes szócsere 77,72%-át 

tették ki, és 54,64%-ban azonos, 45,36%-ban pedig eltérő szófajú szó formájában jelentek 

meg. A szócserék 11,42%-ában a tanulók anyanyelvi (szónak hangzó), 7,76%-ban pedig 

német (szónak hangzó) lexémát olvastak (lásd 32. TÁBLÁZAT példái). Előfordult, hogy a 

tanulók a szövegben szereplő egyik-másik angol szó anyanyelvi, vagy német nyelvi 

fordítását „hangosították ki” (olvasták fel). A szemantikai zavart jelző hibák minőségi 
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vizsgálatakor nem találtam olyan értelmes változtatást, amely az olvasandó szónak angol 

nyelvi szinonimájaként jelent volna meg. 

 

32. TÁBLÁZAT | Az idegen nyelvi hangos olvasás során tapasztalt néhány jellemző szócsere 

más 

angol 

szóra 

Ann  *and, *inn;           Ann’s  Anny;           are  *air;        

chocolate *clock;         they  *the;                eight  *egg;               

England *angry, *Ireland, *island;                 eating *eight;        

got  *go;                  café  *coffee;          catch  *can’t, *touch, *watch; 

kite *Kate;                   look  *clock;            sunny day  *Sunday;   

where  *we… 

magyar 

szóra 

Ann  *Anna;                  chocolate  *csokoládé, *krokodil, *szó; 

 they  *héj;                     eight *ejt, *ék;                 she  *só;  

 twelve *tizenkettő;         where *vár,*ver, *vér… 

német 

szóra 
Ann  *du [du:];        the *der;      father  *[f:ter];           got  *gut;         

morning  *morgen;        where  *wo;          zoo *Zoo [tso:] … 

 

A szövegtagolási hibák kapcsán a leggyakrabban az olvasott lexémák közti szünet 

beiktatását tapasztaltam, amely az olvasási tempó csökkenését eredményezte. A 

központozás figyelmen kívül hagyása jellemzően abban nyilvánult meg, hogy a tanulók 

például a kérdő mondatot állító hangsúllyal olvasták fel, vagyis az írásjel (kérdőjel) 

dekódolása nem történt meg. Az idegen nyelvű hangos szövegfelolvasáskor emellett 

általános jelenségként azt tapasztaltam, hogy a tanulók többsége nem alkalmazta az angol 

nyelvre jellemző intonációs mintát vagy beszédritmust, azonban ezen jelenségek egyikét 

sem tekintettem hibának, hiszen ez lehetséges, hogy didaktikai hiányosságokra vezethetők 

vissza. 

Az optikai hibák kapcsán leggyakrabban (78,16%-ban) olyan téves dekódolásokat 

rögzítettem, amelyek során az eredeti szövegben szereplő angol nyelvű szóalakhoz 

vizuálisan hasonló, egy (ritkábban több) betűben eltérő, elhagyással/kihagyással kombinált   

angol szó vagy logatom került felolvasásra (Ann  *And; good  *god; hot  *[ht]; kite  

*[kt]; cinema  *[kenma]; she *see; where  *we stb.). Azok a téves produkciók, amikor 

a tanulók az angol szavakat az anyanyelvi graféma-fonéma megfeleltetési szabályoknak 

megfelelően ejtették ki (például cinema  *[tsnem]; the  *[the]; he  *[he]), nem 

tartoztak az optikai hibák közé. Az áthelyezéssel kapcsolatos hibák az optikai hibák 

20,88%-át tették ki. Íme néhány példa az előrehelyezésre: catch  *[tt]; cinema  

*[kremen];  No  *Oh; a hátrahelyezésre: Japan  *[demp]; playing  *piling 

[paln]; és a szomszédos betűk áthelyezésére: from  *form. 
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Az idegen nyelvi szövegértési vizsgálat kvantitatív eredményei a tanulók helyes és 

helytelen válaszadásának megoszlásáról, valamint a szövegértést ellenőrző kérdésekre nem 

adott feleleteik arányáról adnak számot. Ez alapján a szövegértést ellenőrző kérdésekre 

elmulasztott válaszadás százalékos aránya az összes hibás felelet 19,42%-át jelentette (lásd 

33. TÁBLÁZAT), amely valamivel magasabb volt (megközelítőleg 8%-kal), mint az 

anyanyelvi hangos olvasást mérő tesztfeladat esetében. A gyermekek három vizsgált 

tanulócsoportja hasonló arányban utasította vissza a válaszadást (5-6% körül), a 6/4-es 

csoport esetében ez az arány jóval kisebb volt (2,5%).  

  

33. TÁBLÁZAT | Az angol nyelvi olvasott szövegértés és a tanulók által adott hibás 

válaszok százalékos megoszlása (aránya) a négy tanulócsoport esetében  

 

 4.o. 

2. éve 

4.o. 

4. éve 

6.o. 

4. éve 

6.o. 

6. éve 

 

a helytelen válaszok aránya 19,75% 23,05% 11,69% 26,09% =80,58% 

nincs válaszadás  5,56% 5,56% 2,5% 5,8% =19,42% 

összesen  25,31% 28,61% 14,19% 31,89% 100% 

 

Az angol nyelvi szövegértési átlagteljesítmények alapján továbbá azt kaptam, hogy a 

tanulók eredménye az elvárt 100%-os szinttől jócskán elmaradást mutatott (lásd 27. ÁBRA). 

A 4/2-es csoport a negyedik és hatodik éve idegen nyelvet tanulók három csoportjához 

képest jóval alacsonyabb átlagot ért el (26,9%). Ebből az látszik, hogy az angol nyelvi 

tanulmányokra fordított két éves időtartam igen gyenge teljesítményt eredményezett, ezt 

követően azonban (negyedik éve folyó idegen nyelvi tanulmányok) a vizsgált tanulók 

olvasott szövegértési teljesítménye jelentősebb növekedést mutatott (W(105,808)=5,530; 

p=0,000). A negyedik és a hatodik éve angolul tanuló gyermekek átlaga között pedig alig 

volt eltérés. A 4/2-es csoport gyenge teljesítménye tehát úgy vélem, hogy elsősorban az 

idegen nyelvi tanulmányokra fordított lényegesen kevesebb idővel hozható összefüggésbe, 

mivel az anyanyelvi szövegértést vizsgáló feladat esetében nem tapasztaltam ilyen mértékű 

eltérést az egyes tanulócsoportok teljesítménye között. Mindezek mellett azt is figyelembe 

kell venni, hogy az idegen nyelvi és az anyanyelvi beszédfeldolgozási folyamatokat mérő 

tesztfeladatok túlnyomó többségénél (lásd L2_GMP1,2,3,4,5,8; illetőleg L1_GMP3,4,10, 

5,7,15,16,12) szintén ennél a tanulócsoportnál regisztráltam a leggyengébb átlagokat.  
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27. ÁBRA  | A négy tanulócsoport angol nyelvi olvasott szövegértési átlagai  

 

Ugyanakkor az olvasás folyamatához és a beszédfeldolgozási mechanizmus megfelelő 

működéséhez alapvetően szükséges rövid idejű verbális és vizuális memória kapacitása is 

– a három másik vizsgált csoportéval összehasonlítva – esetükben bizonyult a 

leggyengébbnek (lásd 16. ÁBRA). A gyenge szövegértési teljesítmény kapcsán mindezek 

mellett az olvasástechnika, azaz a dekódolás minősége is közrejátszhatott, a hangos olvasás 

során ugyanis anyanyelven és idegen nyelven is az egy tanulóra jutó átlagos hibaszám a 

4/2-es tanulócsoport esetében volt a legmagasabb (vö. 27. és 30. TÁBLÁZAT 3. adatsora). Ez 

utóbbi alapján úgy tűnik, hogy az olvasás folyamatában a szóban forgó gyermekeknél a 

dekódolási szakasz még nem kellőképpen automatizálódott, amely az értő olvasás 

minőségére negatív hatással volt. A másik három csoport közel azonos százalékos átlaga 

azonban nem valószínű, hogy azzal mutatott volna összefüggést, hogy negyedik vagy 

hatodik éve tanulták a gyermekek az angol nyelvet (vö. az olvasásra szánt szöveg egyszerű 

nyelvezete, tartalmi vonatkozásai), illetőleg azzal, hogy a dekódolási készség mennyire 

volt stabil szinten. Úgy vélem, hogy az eredmények alakulásában ebben az esetben sokkal 

inkább a tanulók egyéni különbségei játszhattak szerepet. Habár a teljesítményértékek 

maximumából adódó magasabb mintaeloszlás a 4/4-es és a 6/6-os csoportok jellemzője 

volt (R=100, min. 0%; max. 100%), a 6/4-es csoport esetében viszont egy olyan tanulót 

sem találtam, aki nem tudott volna legalább egy szövegértést ellenőrző kérdésre helyes 

választ adni (lásd min. 10%; max. 80%; R=80), ellentétben a másik két csoporttal, ahol 

egy-egy gyermek esetében 0%-os teljesítményt rögzítettem. A legnagyobb arányban 

(7,14%) a 4/4-es csoport tanulói adtak mind a tíz kérdésre hibátlan választ, a 6/6-os csoport 

0

20

40

60

80

100

4.o. 2. éve 4.o. 4. éve 6.o. 4. éve 6.o. 6. éve

26,67 

50,29 50,86 52,22 
át

la
g 

%
 

AZ ANGOL NYELVI OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉS 



164 

 

e tekintetben nem bizonyult versenytársnak (100%-os teljesítményt nyújtó tanulók aránya 

esetükben csupán 2,5% volt).  

Ahhoz, hogy választ kaphassunk arra a kérdésre, hogy vajon mi befolyásolta azt, 

hogy csupán néhány tanuló tudott 100%-ban hibátlanul válaszolni az olvasott szövegértést 

ellenőrző kérdésekre, az egyéni teljesítmények vizsgálati eredményei mellett érdemes 

elemezni más statisztikai összefüggéseket is. Az összes tanuló adatára vonatkozó 

korrelációanalízis ugyanis az olvasott szövegértési teljesítmény és a beszédfeldolgozási 

szintek működését vizsgáló feladatok között több esetben is gyenge, illetőleg mérsékelten 

erős szignifikáns összefüggéseket jelzett (L2_GMP1: r=0,553; p<0,001; L2_GMP2: 

r=0,420; p<0,001; L2_GMP3: r=0,452; p<0,001; L2_GMP4: r=0,256; p<0,001; 

L2_GMP5: r=0,398; p<0,001). Az idegen nyelvi szövegértés eredményessége eszerint 

szoros összefüggést mutatott a beszédészlelés akusztikai, fonetikai és fonológiai 

szintjeinek működésével. Ezen túlmenően a hallás utáni szövegértés szintén jelentős 

mértékben (L2_GMP8: r=0,565; p<0,001; lásd 28. ÁBRA), a hallás útján azonosított idegen 

nyelvi mondatok szintaktikai és szemantikai struktúrájának felismerési képessége pedig kis 

mértékben (L2_GMP7: r=0,212; p=0,001) meghatározhatta a vizsgált tanulók idegen 

nyelvi olvasott szövegértési folyamatait.  

 

 
 

28. ÁBRA  | Az angol nyelvi olvasott szövegértés és a hallott szövegértés közti összefüggések 

(százalékos átlag) 
 

Az olvasásra fordított idő (olvasási tempó) átlagértékeit összevetve azt kaptam, hogy 

a 12 évesek átlagosan jóval rövidebb időt (69,18 sec) fordítottak az idegen nyelvi 

tesztszöveg felolvasására, mint a 10 évesek (95,37 sec). Ennél jelentősebb eltérés 

mutatkozott az egyes tanulócsoportok olvasási sebessége között (lásd 29. ÁBRA). A 

legalacsonyabb átlagértéket a 6/6-os tanulócsoportnál mértem, vagyis a szóban forgó 

tanulók átlagosan alig több mint egy perc alatt (62,89 sec) olvasták fel az adott 
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tesztszöveget, amely időeredmény a legjobb szövegértési teljesítménnyel és a legkevesebb 

olvasás során regisztrált hibával párosult. A negyedik éve angolos 10 és 12 évesek olvasási 

sebessége között – az anyanyelvi eredményekhez hasonlóan – nem volt jelentős különbség 

(73,57 sec és 75,46 sec). A leggyengébb időeredményt a 4/2-es csoport tanulóinál mértem, 

akiknek átlagosan majdnem két percre volt szükségük az adott tesztszöveg felolvasásához, 

amely a többi tanulócsoport eredményéhez képest a leggyengébb szövegértési 

teljesítményt és a legtöbb olvasási hibát vonta maga után. A négy csoport szórásanalízise 

alapján három jól elkülönülő csoportot találtam (4/2-4/4; 4/2-6/4; 4/2-6/6), amelyek közül 

a második és a negyedik éve angolos csoportok között szignifikáns eltérést mértem: 

W(53,056)=4,476; p=0,000.  

 

 
 

29. ÁBRA  | Az angol nyelvi szöveg felolvasására fordított idő átlagok 

 

Az egyéni olvasási tempó elemzésekor a leggyorsabb olvasási sebességet a 6/6-os csoport 

egyik tanulójánál mértem (82/6. számú gyermek: 29 sec), a többi csoportban a legrövidebb 

olvasásra fordított időt 35-45 másodperc között dokumentáltam. A mintaterjedelem nagyon 

változatos képet mutatott, amelyből az látszik, hogy a vizsgált gyermekek olvasási 

képessége között esetenként óriási különbségek adódtak. A 4/2-es és a 6/4-es csoportok 

tanulói között találtam a leghosszabb időt olvasásra fordító gyermekeket, ami 

értelemszerűen magasabb mintaterjedelmet vont maga után (4/2: R=258; max. 300 sec.; 

664: R=297; max. 342 sec.), de még a 4/4-es és a 6/6-os csoportokban is több mint két 

perces időintervallumban mozgott a tanulók olvasásra fordított ideje (4/4: R=148; 6/6: 

R=179). Ebből az látszik, hogy a dekódolási képesség függetlenül az angol nyelvi 

tanulmányokra fordított évek számától nem minden tanuló esetében mutatott stabil 
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működést. Ennek magyarázatára vonatkozóan úgy vélem, hogy további kutatások 

elvégzése szükséges.  

Az összes tanuló eredményére vonatkozóan az idegen nyelvi olvasott szövegértési 

teljesítmény és az olvasási sebesség között (az anyanyelvhez hasonlóan) szignifikáns 

összefüggést találtam, közepesen erős szembefutó lineáris függvénykapcsolat formájában 

(r=-0,454; p<0,001; vö. 30. ÁBRA). Eszerint úgy tűnik, hogy összességében a gyorsabb 

olvasási tempóhoz gyengébb szövegértési teljesítményátlag párosult. A tanulócsoportok 

adataira vonatkozóan a két vizsgált jelenség között csupán három csoport esetében mértem 

szignifikáns összefüggést (4/2: r= -0,395; p=0,010; 4/4: r= -0,537; p<0,001; 6/6: r= -0,403; 

p< 0,001), a 6/4-es csoportnál nem (r=-0,141; p>0,005).   

 

 

30. ÁBRA  | A vizsgált tanulók angol nyelvi olvasott szövegértési teljesítménye és olvasási 

sebessége közti összefüggések (százalékos átlag) 

 

Habár az anyanyelvi és az idegen nyelvi szövegértési teljesítmények összevetése 

nem releváns (a két szöveg eltérő jellege, szószáma miatt), s ebből következően az 

olvasásra fordított idő két nyelvi változóinak ilyen jellegű statisztikai elemzése sem, mégis 

fontosnak tartom megemlíteni, hogy az összes tanuló adataira vonatkozóan az anyanyelvi 

és az angol nyelvi olvasási sebesség kapcsán a korrelációanalízis nagyon erős szignifikáns 

függvénykapcsolatot jelzett (r=0,741; p<0,001, vö. 31. ÁBRA).  
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31. ÁBRA | Az anyanyelvi és az angol nyelvi olvasási sebesség közti összefüggések 

(százalékos átlag) 

 

Eszerint a két nyelv dekódolási folyamatainak működése szoros összefüggést mutatott, 

amely továbbá arra is utalhat, hogy – bár a két nyelv olvasási készségfejlesztése az adott 

nyelv típusához igazodó nem teljesen azonos módszertani fejlesztést igényelne (vö. a két 

nyelv eltérő graféma-fonéma megfeleltetési szabályai), úgy tűnik, hogy – az idegen nyelvi 

szöveg olvasásakor a vizsgálatban részt vevő gyermekek az anyanyelvihez hasonló 

olvasási módszer (szintetizáló technika) stratégiaszintű alkalmazásával élhettek (vö. 

Szirmai 2002), ami az idegen nyelvi hangos olvasás során hasonlóan eredményesnek 

bizonyult. E feltételezés megerősítéséhez azonban további pszicholingvisztikai és 

idegennyelv-pedagógiai kutatások szükségesek.  

 

Az olvasott szövegértési teljesítmény minőségi analízise során azt kaptam, hogy a 

tanulók számára a megértést ellenőrző kérdések közül a legnagyobb nehézséget a 7. 

(15,01%) és a 2. kérdés megválaszolása jelentette (13,70%), a 6., 5., 8. ás 3. kérdésre adott 

helytelen feleletek százalékos értéke ennél valamivel alacsonyabb (10-12%). A válaszadás 

megtagadását a leggyakrabban a 6. kérdés esetében regisztráltam. A legkönnyebben 

megválaszolható kérdés a 4. volt (átlagosan 4,43%-os hibaszázalékkal). A szövegértést 

ellenőrző kérdésekre adott válaszok minőségi elemzésekor az anyanyelvi vizsgálathoz 

hasonlóan jártam el (lásd VI.2.1 fejezet eleje).  

Az első kérdés, amely egy ország nevére kérdezett rá (Angliában), a hibás választ adó 

tanulók többsége mindkét évfolyamon – szintén a tesztszöveg első paragrafusában 

található – másik ország lexémáját hívták elő (*Japánban), de voltak olyan gyermekek, 
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akik a szövegben nem szereplő egyéb földrajzi neveket említettek (*Olaszországba, 

*Kanadából, *Chicago). Az ország nevének anyanyelvi megnevezése is több tanulónak 

gondot okozott (*Angolországból, *angol). Emellett a 10 évesek körében azt tapasztaltam, 

hogy a gyermek más, a szövegben később előforduló helyhatározóval válaszoltak 

(*állatkertben, *parkban). Annak ellenére, hogy a hatodikosok helytelen válaszai csupán 

három válaszlehetőség köré koncentrálódtak, (a negyedikeseknél több (6-7) különféle 

felelettípust rögzítettem), az idősebb tanulóknak nagyobb nehézséget okozott a válaszadás 

(több mint 7%-kal gyengébben teljesítettek, mint a 10 évesek).  

A második kérdésre adandó válasz (Ann apukája) hibás változata mindkét 

évfolyamon általában négy hibás válasz köré csoportosult (*Tom, *Ann/Anna, *Tom és 

Ann apukája, *Tom és Ann), amelyek közül némelyik a szövegben más szemantikai 

összefüggésben szerepelt. A 10 évesek mindezt további változatokkal bővítették (*Tom 

apukája; *Tom, Ann és apukájuk; *Tom és apuka; *Ann apukája és két gyerek; *ők). A 

negyedik osztályosoknál mindemellett a szövegben később megjelenő információt (*Ann 

papírsárkánya) és a szövegben nem szereplő egyéb lexémákat (például *macska) is 

rögzítettem helytelen válaszadásuk kapcsán. A 12 évesek közül egy tanuló egy *Susan 

nevű lányt említett, aki szintén nem szerepelt az olvasásra szánt tesztszövegben. 

A harmadik kérdés megválaszolásakor a reggel nyolc óra helyett általában a napszak, 

vagy az időpont módosult (például *reggel hét, este hat), azonban az esetek többségében 

leginkább hiányos válaszok születtek, melyekben a napszak megnevezése nem történt meg 

és/vagy az időpont (is) hibásan szerepelt (*kettő, *nyolc, *tíz, stb.).  

A negyedik szövegértés ellenőrző kérdésre adott alig néhány helytelen válasz 

esetében azt tapasztaltam, hogy néhány gyermek a meleg időt más természeti jelenséggel 

kombinálva idézte fel (forró/meleg, napos idő helyett *meleg és fúj a szél; *nyirkos és 

meleg; *nem esik az eső, nincs annyi felhő az égen). A helytelen feleletek között azonban 

leggyakrabban a jó idő ellentettje szerepelt, például *rossz, *hideg, *esős, vagy ennek 

különféle fokozatai jelentek meg (*szeles, *viharos, *hűvös, *szomorkás, *borús). Mindkét 

évfolyamon egy-egy gyermek esetében a *tél választ dokumentáltam.  

Az ötödik kérdés a cselekvésre kérdezett rá (játszik), számos tanuló azonban a ennél 

összetettebb, pontosabb választ adott (papírsárkányt röptet), amellyel így a 6. kérdés is 

megválaszolásra került. A hibás válaszok minőségi analízise azt mutatja, hogy a 

gyermekek többnyire cselekvéssel kapcsolatos kifejezéseket említettek, amelyek a szöveg 

valamely részében valóban szerepeltek (például *elmegy az állatkertbe, *kávéházba megy, 

* eszik, ebédel, *moziba megy, *filmet néz), vagy a szöveg néhány tartalmi eleméből 
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asszociálva próbáltak az eddigiekhez hozzáillő eseményeket felsorolni (*sétál, *labdázik, 

*ugrik, *teniszezik, *keresi Tomot, *keresi a macskáját, *nyomoznak, *újságot olvas, 

*fürdik, *napozik a tengerparton, *sír, *korcsolyázik, stb.). Végül néhány esetben nem 

cselekvéssel kapcsolatos válaszokat is rögzítettem, például a létigéhez kapcsolódó 

helyhatározós (*parkban van, *Japánban van), névszói vagy jelzős szerkezeteket (*café, 

*csokis jégkrémet, *szomorú, *beteg). A válaszadás során a 12 évesek jobban teljesítettek, 

azonban a helytelen feleletek változatos jellege mindkét évfolyamra jellemző volt.  

A hatodik kérdés megválaszolásakor, amely az eszközhatározóra kérdezett rá 

(papírsárkánnyal), a hibás válaszok között az eredeti lexémához szemantikailag hasonló 

szavak, logatomok (*sárkányrepülővel, *zöld kite, *[kt]) mellett egyéb, szintaktikailag 

pontatlan (például *Tommal), illetőleg a szövegben nem szereplő válaszlehetőségeket is 

dokumentáltam (például *labdával, *babájával, *egy macskával, *állatokkal, *barátjával, 

*esernyőjével, *autóval, *tenisz, *football). Ez utóbbiak egyértelműen találgatások voltak 

a tanulók részéről. 

A tíz szövegértést ellenőrző kérdés közül a legtöbb hibás válasz a hetedik kérdés 

megválaszolása során született (mert nem tudja elkapni a papírsárkányt; mert elrepült a 

papírsárkány), amely az előző két kérdés hibás (vagy nem) megválaszolásával is 

összefüggésbe hozható, hiszen azok a tanulók, akik nem emlékeztek vagy nem értették 

meg, hogy mivel játszik a kislány, erre a kérdésre sem tudtak válaszolni. Mindezek 

ellenére mégis igyekeztek a tanulók szintaktikailag helyes feleletet adni, amelyek hat-hét 

témakör köré csoportosultak, amelyek közül egyik-másik valamelyest összefüggést 

mutatott az elvárt válasszal. A leggyakoribb, a papírsárkánnyal kapcsolatos események 

említése volt (például *elszakadt/ *megsérült/ *tönkrement/ *eltört a sárkány; *fennakadt 

a fán, *elrepült a sárkány, *nem találja, *elvesztette, *elengedte, *nem tudja röptetni), 

amelyek a hatodikosok esetében regisztrált hibás feleletek 25,56%-át tették ki. Ez az arány 

a negyedik osztályosok esetében jóval kevesebb volt (csupán 11,83%), ami azt jelzi, hogy 

a fiatalabb gyermekek által rögzített hibás feleletek jóval kevésbé kapcsolódtak az elvárt 

válaszhoz. A helytelen válaszok másik csoportja a labdával kapcsolatos kifejezéseket 

tartalmazta, amelyeket csak a 12 évesek említettek (*eltűnt/ *elvesztette/ *elgurult a 

labdája), a játék mint fogalom vagy cselekvés mindkét korosztály esetében megjelent 

(például *mert elrontotta a játékot, *mert senki sem játszik vele, *mert volt kivel játszania).  

A kedvezőtlen időjárással kapcsolatos kifejezések közül némelyik hibás felelet közvetve 

ugyan összefüggésbe hozható a kérdésre elvárt válasszal (*viharos az idő, nem tud 
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játszani; *lehet, hogy nem fújt a szél és nem vitte a papírsárkányát), azonban ezek inkább 

találgatások voltak. A helyváltoztatással, utazással (*mert Tom elment, *haza kell menniük, 

*mert nem mehettek el az állatkertbe, *mert visszamentek Angliába, stb.), vagy egy 

személy hiányával, távollétével kapcsolatos válaszok (*mert nincs vele Tom, *mert nem 

találja Tomot, *mert nincs ott a másik barátja, *mert apukája Angliában van, *mert az 

apukája hiányzik, *mert nincs vele senki, stb.) nem mutatnak szemantikai összefüggést az 

eredeti válasszal. Néhány tanulók hibás megnyilatkozása, találgatása tartalmilag egyik fent 

említett kategóriába sem volt besorolható (például *mert nem ihat kávét, *mert ketrecben 

tartják az állatokat, *mert őneki nem lehet macskája, *nem tud teniszezni, *más miatt). 

A nyolcadik kérdés kapcsán a gyermekek által adott hibás válaszok sokfélesége 

mindkét korosztályt jellemezte, ezek arányát illetően a 10 évesek 14,29%-kal gyengébben 

teljesítettek, mint a 12 évesek. A tanulók hibás felelete többnyire a szöveg más részében 

előforduló (kávézóban helyett) *állatkert, *park és *mozi lexémákhoz kapcsolódott (vö. 

találgatások), azonban voltak olyan tanulók, akik olyan ország neveket is felsoroltak, 

amelyek ugyan megjelentek a szövegben (*Japánban, *Angliában), de más 

összefüggésben kerültek említésre. Emellett még olyan, a szövegben nem szereplő 

helyhatározós szavak is említésre kerültek, amelyek mégis tartalmi összefüggésbe 

hozhatók a szöveg egyes részeltével (csokoládé fagylalt  *fagyizóban; eszik  

*étteremben, Ann  *Ann-nél; Ann apukája  *apukájánál). A gyermekek által felidézett 

további kifejezések (például *házban, *szobában, *konyhában, *lépcsőn, *udvaron, 

*munkában, *Spain) viszont nem illettek bele a szöveg tartalmi egészébe, amelyből 

egyértelműen látszik, hogy ezekben az esetekben a vizsgált tanulók által megfogalmazott 

találgatásokkal, illetőleg következtetésekkel állunk szemben. A válaszok szerkezetével 

kapcsolatban néhányszor azt tapasztaltam, hogy az adott lexéma grammatikailag nem 

megfelelő toldalékkal szerepelt (például *kávézónál). 

A kilencedik kérdés megválaszolásakor (csokoládé fagylaltot /csoki fagyit) a 12 éves 

tanulók körében kevesebb hibát dokumentáltam, mint a 10 éves gyermekeknél. A minőségi 

analízis során azt tapasztaltam, hogy a tanulók által felidézett lexémák több módon 

torzultak. A tartalom lényegi elemét megőrizve, a kifejezés jelzős szerkezetét leginkább a 

negyedik osztályosok változtatták meg (*eper/ *vanília/ *banán fagyit). Egyéb hibatípusok 

adódtak még a fagylalt (ice-cream) és a jégkrém (ice) lexémák idegen nyelvi alakjának 

szerkezeti hasonlóságából, amely mindkét évfolyam esetében önállóan (*jégkrémet), 

helyes vagy hibás jelzős szerkezettel párosult (*csokis jégkrémet, *coca-colás jégkrémet). 

A jelzős szerkezet megőrzése és a fagylalt lexéma szemantikailag eltérő szóra történő 
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cseréje mindössze két esetben fordult elő a 12 évesek körében (*csokis sütit, *csoki 

krémet), azonban mindkét korosztályt illetően több esetben is rögzítettem olyan hibákat, 

amelyek a tárgyas szerkezet jelzőjéből főnevet alkottak (csokoládé fagylaltot  *csokit, 

*csokoládét), jelentős szemantikai változást eredményezve. A fentiek kombinációja 

(*csokit és fagyit) mindössze néhány esetben képviseltette magát, leginkább a 10 

éveseknél, a *forró csokit szóösszetétel egy 12 éves tanuló esetében fordult elő. A 

kávéházban (*kávét, *torta) vagy a moziban kapható ételek (*pop corn-t) említése 

vélhetően a tanulók előzetes ismeretein alapuló következtetések. Mindemellett úgy vélem, 

hogy – két szemantikailag nem releváns lexéma kivételével (*kakaót, *egeret) – az egyéb 

étellel kapcsolatos kifejezések szintén találgatás eredményeként születtek (például *torta, 

*süteményt, *almát, *mézet, *sült krumplit, *egy szendvicset, *hamburgert, *húst, *pizzát, 

*chicken salátát, *reggelit), amely közvetve összefüggésbe hozható a nem megfelelő 

szintű rövid idejű verbális emlékezet működésével is. 

A tízedik kérdésre adott válaszok (moziba) az idősebb korosztály jobb teljesítményét 

mutatták, azonban esetükben alig néhány tanulónál találtam olyan hibás választ, amely az 

eredeti szöveg tartalmához szemantikailag kapcsolódott volna (például *állatkertbe, 

*parkba, *ebédelni). A 10 éves gyermekek az előbbi példák mellett az *Angliába, 

*Japánba, *Tom apukájához, *fagyizóba vagy kávézóba, *játszani kifejezéseket is 

említették. A *színház szó, amelyet egy negyedikes és egy hatodikos gyermeknél 

rögzítettem, valószínűleg a mozi szó kapcsán aktivizálódott (vö. mentális lexikon 

szemantikai alapon való tárolása, vagy az idegennyelv-tanítás tematikus elven szervezett 

szókincstanítása). Hasonló módon történhetett mindez a *játszótérre és (a parkban való 

lehetséges tevékenységre asszociálva) a *sétálni kifejezések kapcsán is. A *repülőtérre szó 

előhívása pedig talán a szövegben említett személyek egyikének (haza)utazásával, vagyis 

az adott történet továbbgondolásával hozható összefüggésbe. A további hibás válaszok 

egyike sem szerepelt az olvasásértést ellenőrző szövegben, és logikailag sem kapcsolódtak 

annak tartalmához (*haza, *iskolába, *Izlandba, *megnézni, hány óra, *aludni). Végül a 

tízedik kérdés kapcsán néhány gyermeknél azt tapasztaltam, hogy a szövegértést ellenőrző 

kérdés megválaszolásakor az angol nyelvi lexémához magyar toldalékot illesztettek, majd 

a szó magyar fordítását is közölték (például *zoo-ba: állatkertbe, *café-ban: kávéházban). 

Az olvasott szöveg megértése során rögzített hibás válaszok feltételezhető okai (lásd 

34. TÁBLÁZAT) közül egyrészről a verbális munkamemória nem megfelelő működését 

tapasztaltam, amely során a részben hozzáférhető információ gyakran a szövegben egyéb 

helyen szereplő információval, vagy éppen nem releváns elemekkel bővült (például a 
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hetedik kérdés kapcsán elvárt mellékmondat – mert nem tudja elkapni a papírsárkányt; 

mert elrepült a papírsárkány – helyett *nem tudja röptetni; *viharos az idő, nem tud 

játszani; *mert elrontotta a játékot, stb. feleleteket rögzítettem).  

 

34. TÁBLÁZAT | Az angol nyelvi szövegértést vizsgáló tesztfeladat helytelen tanulói 

válaszadásainak feltételezett okai és a válaszadás megoldási stratégiái 

 
A PROBLÉMA 

OKA 

MEGOLDÁSI STRATÉGIÁK 

TARTALOM-FÜGGETLEN TARTALOM-KÖZELI 

1.  

szókincsbeli 

hiányosság 

téves szóelőhívás - 

 

a) szinonimahasználat (1) * 

b) körülírás - 

c) a szövegben szereplő idegen nyelvi szóhoz 

hangtanilag hasonló szó felidézése - 

d) a szövegben szereplő idegen nyelvi szóhoz 

jelentéstanilag hasonló (idegen nyelvi vagy 

anyanyelvi) szó felidézése (6) (9) 

e) a szövegben szereplő idegen nyelvi szóhoz 

hangtanilag vagy jelentéstanilag hasonló, de 

egyik vizsgált nyelven sem létező szó 

alkotása (6) 

2. bonyolult 

mondat- vagy 

szószerkezet 

a szerkezet téves 

azonosítása -  
a szövegben szereplő információk 

tartalmilag átalakulnak/módosulnak a téves 

szerkesztés következtében (4)  

3.  

memória-

kihagyás 

nincs segítő stratégia 

(7) (9) 

 

a) az információ csak egy része 

hozzáférhető (3) 

b) a helyes válasz mellett a szövegben 

egyéb helyen szereplő információ 

felhasználása (2) (7) 

c) a részben helyes válasz a szövegben nem 

szereplő (azaz nem releváns) további 

elemekkel bővül (3) (4) (7) (9) 

4.  

a kevésbé ismert 

téma 

találgatások - megoldási próbálkozás  

egy másik értési szinten -  

5.  

az összefüggő 

szöveg 

olvasásában való 

nem kellő 

mértékű 

jártasság 

(dekódolási 

nehézség) 

a) egyszerű találgatás 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(10) 

b) találgatás a logika, 

vagy a korábban 

szerzett ismeret, 

tapasztalat 

bevonásával (2) (6) 

(7) (10) 

a) az olvasott szövegben szereplő információ 

alapján következtetések levonása (1) (3) (5) 

(7) (8) (9) (10) 

b) az olvasott szövegben szereplő információ 

más összefüggésben való felhasználása (1) 

(2) (5) (6) (7) (8) (10) 

*a zárójelben szereplő számok a szövegértést ellenőrző kérdések számát jelölik 

  

Az anyanyelvi és az idegen nyelvi olvasott szöveg megértését vizsgáló feladatok során 

regisztrált hibás válaszok feltételezett egyéb okai között két lényeges különbség rajzolódik 

ki. Az angol nyelven történő tanulói felidézések között ugyanis nem tapasztalható jelentős 
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mértékű szókincsbeli hiányosság. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy az olvasásra 

szánt idegen nyelvű szöveg a tanulók hétköznapi életéhez közel áll, vagyis nem szakmai 

szókincsre épül. Ebből továbbá az következik, hogy a tanulók számára az olvasmány 

témája sem tekinthető ismeretlennek (lásd 34. TÁBLÁZAT 4. pontja), tehát az egyéb 

helytelen válaszok megfelelő besorolásához szükség volt még egy releváns problémakört 

hozzátenni, amely nem más, mint az összefüggő szöveg olvasásában való nem kellő 

mértékű jártasságra, és/vagy a dekódolási nehézségre visszavezethető ok (vö. 34. 

TÁBLÁZAT 5. pontja). A tanulók helytelen válaszadásának feltételezett okai közül a verbális 

munkamemória nem megfelelő működése mellett azt találtam, hogy ez volt a másik 

leggyakoribb háttértényező. A dekódolási nehézség értési problémához vezet, amelynek 

kompenzálása többféleképpen történhetett. A tanulók tartalom-közeli válaszaira jellemző 

volt, hogy a szöveg néhány tartalmi eleméből próbáltak a feltett kérdésre vonatkozóan 

következtetéseket levonni. Ilyen esetekben a gyermekek szemantikailag (részben) a szöveg 

tartalmába illő válaszokat adtak (például az ötödik kérdésre elvárt válasz – játszik – helyett 

– *labdázik, *teniszezik, stb. kifejezések valóban a játék fogalmához kapcsolódnak). Ennél 

valamivel több kérdés kapcsán tapasztaltam azt, hogy a tanulók az olvasott szövegben 

korábban vagy később szereplő információt más összefüggésben használták fel (lásd 

tízedik kérdésre adott válasz – moziba – helyett *Angliába, *fagyizóba, kávézóba, *játszani 

kifejezéseket). A hosszabb szöveg olvasásában való nem kellő jártasság tartalom-független 

megoldási kísérletei a kontextus egyes részleteinek ismeretéből találgatások formájában, 

vagy a logika, a korábban szerzett ismeret, tapasztalat segítségül hívásával történtek (a 

kilencedik Mit eszik Tom? kérdés kapcsán néhány tanuló a szövegben nem szereplő, 

azonban az evés fogalmához kapcsolódó kifejezéseket aktivált, például *süteményt, 

*almát, *mézet, *sült krumplit, *egy szendvicset, *hamburgert, *húst, *pizzát, stb.). A 

dekódolási nehézségre és az emlékezeti folyamatok nem megfelelő működésére 

visszavezethető okok gyakran nehezen elkülöníthetők, éppen ezért a hibás válaszok 

sorszáma néhány esetben mindkét kérdés kapcsán szerepel.  

A szövegértést tesztelő kérdésekre adott helytelen válaszok esetenként 

grammatikailag hibásan megfogalmazott közlések voltak, amelyek többnyire hiányos 

toldalékkal, illetőleg (a komplex válaszadást igénylő kérdések esetében) hiányos 

szókapcsolat vagy mondatrész formájában jelentek meg. Formai hibaként említeném még 

az egész mondatos válaszadást igénylő hetedik kérdés kapcsán a mondat eleji kötőszó 

(mert) hiányát, ennek elhagyása azonban egy esetben sem minősült helytelen válasznak. 

Végül, de nem utolsó sorban, annak ellenére, hogy a tanulók tisztában voltak azzal, hogy 
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az idegen nyelvi szövegértési feladat esetében is anyanyelven történik a szövegértés 

ellenőrzése, néhány gyermek nemcsak magyarul, hanem angolul is válaszolt, vagy csak 

angolul felelt a feltett kérdésre. A válasz helyes fordítása természetesen szintén nem 

minősült hibának.   
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VII. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

 

VII.1 Az anyanyelvi és az idegen nyelvi beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései  

 

A beszédfeldolgozás vizsgálatakor a kutatásban részt vevő tanulóknak nemcsak az 

idegen nyelvi, hanem az anyanyelvi beszédészlelési és beszédmegértési 

folyamatműködései is elmaradást mutattak a GMP-ben megállapított elvárt szintektől 

valamennyi tesztfeladat esetében (vö. 1. hipotézis). Ez a megállapítás az egyes életkorok 

kapcsán és az idegen nyelvi tanulmányokra fordított évek alapján elkülönített 

tanulócsoportokra vonatkozóan is igazolást nyert. A 11 vizsgált tesztfeladat közül a 

kutatásban részt vevő gyermekeknél anyanyelven 5 feladat esetében 90% feletti 

átlagteljesítményeket mértem: a beszédészlelés felmérésekor a zajjal fedett mondatok azonosítása 

(GMP2), a szűrt mondatok azonosítása (GMP4), és a kétféle beszédhang-differenciálás 

(GMP17a,17k) tesztfeladat esetében; a beszédmegértés vizsgálatánál pedig a hallás utáni 

mondatmegértést mérő feladat esetében (GMP16). Mindebből az következik, hogy az 

akusztikai, fonetikai szintek, ha nem is tökéletes, de jó szintű működése, megfelelő alapot 

biztosított a beszédfeldolgozási rendszer felsőbb szintjei közül – a szintaktikai és 

szemantikai elemzések szintjén aktív – mondatértés mechanizmusának. A leggyengébb 

átlagokat mind a négy tanulócsoportnál a szeriális észlelés, a gyorsított mondatok 

azonosítása, a vizuális észlelés és a hallott szövegértési feladatok esetében regisztráltam 

(L1_GMP10: 75-88%-os, L1_GMP5: 79-89%-os, L1_GMP7: 49-64%, L1_GMP12: 75-

8%-os átlagteljesítményekkel). Ez pedig a vizsgált tanulók bizonytalanságát jelezték a 

szájról olvasási képesség, a fonológiai szint és a sorozatészlelési részfolyamatok kapcsán, 

amelyek jó működése elengedhetetlenül fontos lenne a komplex működésmechanizmust 

igénylő hallás utáni szövegértéshez.  

Az angol nyelvi beszédfeldolgozási mechanizmus vizsgálati eredménye az 

anyanyelvi átlagértékekhez viszonyítva számos feladat esetében jelentősebb elmaradást 

mutatott a nyelvtanulásra fordított évek alapján meghatározott elvárt értékektől. A négy 

tanulócsoport legjobb teljesítményei a zajjal fedett szóazonosítás (L2_GMP2), a szeriális 

észlelés (L2_GMP4), illetőleg a hallás utáni mondatértés (L2_GMP7) tesztfeladatok 

kapcsán adódtak. (Ezek 41-68% közti átlagértékei meg sem közelítették az anyanyelven 

mért legsikeresebb feladatok vizsgálati eredményét, azonban az idegen nyelvi vizsgálatkor 

a nyelvtanulásra fordított idő alapján sok esetben nem is a 100% jelentette az elvárt 
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értéket). A vizsgálati személyek számára a legnagyobb nehézséget a zajjal fedett szavak, a 

szűrt mondatok és a gyorsított mondatok azonosítása, valamint a hallott szövegértést mérő 

tesztfeladatok jelentették (lásd az egyes tanulócsoportok átlagos teljesítményei L2_GMP1: 

6-40%, L2_GMP3: 10-35%, L2_GMP5: 4-21%, L2_GMP8: 18-48%). Az összes tanuló 

adatára vonatkozó statisztikai elemzés során kapott, a beszédészlelési szintek és 

részfolyamatok közti mérsékelten erős és erős szignifikáns függvénykapcsolatok a hallás 

utáni szövegértési nehézségekben realizálódó akusztikai, fonetikai és fonológiai szintek 

nem megfelelő működését ugyancsak alátámasztották. 

A két nyelv legeredményesebb észlelést vizsgáló feladatai között szembetűnő különbség 

volt, hogy anyanyelven a mondatészlelés során valamivel magasabb átlagokat mértem, 

mint a szófelidézéskor, idegen nyelven azonban a szóazonosítás során születtek jobb 

teljesítmények. Ez a különbség az idegen nyelvi vizsgálati eredményeket illetően vélhetően 

a rövidebb nyelvi egységek sikeresebb felidézési képességével magyarázható.  

 

Az összes tanuló adatára vonatkozóan az anyanyelvi egyes észlelési részfolyamatok 

nem megfelelő működése több esetben is szignifikáns összefüggést mutatott a 

beszédmegértési folyamatok egyes szintjeinek (hallás utáni mondatértés és szövegértés) 

vizsgálati eredményével anyanyelven és idegen nyelven is
6
. Mindez megerősíti a vizsgálat 

előtt tett (2.) hipotézisemet, mely szerint az alsóbb elemzési szinteken felmerülő észlelési 

problémák valóban hatással lehettek a felsőbb szintek működésére mindkét nyelv esetében 

(lásd korábbi tanulmányok hasonló eredménye az anyanyelv kapcsán Kocsis 1993; Gósy 

1995a, 2005b; Imre–Gráczi 2005; Gósy–Horváth 2006a,b; az idegen nyelv esetében 

például Simon 2006a,b, 2009; Boldizsár 2002, 2004, 2005; 2011). A két nyelv eltérő 

folyamatműködései között kétféle eltérést tapasztaltam. Az egyik az észlelési és a 

megértési szintek közti szignifikáns összefüggések számában érhető tetten, mely szerint 

anyanyelven sokkal kisebb számú statisztikailag igazolható függvénykapcsolat 

mutatkozott, mint az angol nyelvi vizsgálati eredmények között. A másik különbség a 

szignifikáns összefüggések erősségében jelentkezett, ugyanis amíg az anyanyelvi 

beszédfeldolgozás alsóbb és felsőbb szintjei között általában gyenge, de lineáris 

szignifikáns függvénykapcsolatokat találtam, addig az idegen nyelvi hasonló folyamatok 

között többségében erős, illetőleg közepesen erős szignifikáns összefüggéseket lehetett 

kimutatni (lásd később 35. és 36. ÁBRA). Ez alapján tehát kimondható, hogy a vizsgált 

                                                 
6
 az L1_GMP16 és L1_GMP3,17k, valamint az L1_GMP12 és L1_GMP4,5 adatai között; illetőleg az 

L2_GMP7 és L2_GMP8 eredményei valamint a L2_GMP1,2,3,4,5 tesztfeladatok eredménye között
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tanulók esetében az angol nyelvi teljesítményeik során még hatványozottan érvényes az a 

megállapítás, mely szerint a beszédfeldolgozási folyamatok alsóbb és felsőbb szintjeinek 

működése jelentősebb hatást gyakorolt egymásra. Mivel az egyes folyamatok önállósult 

működésének hiánya az idegen nyelvi beszédfeldolgozási mechanizmus kapcsán 

szembetűnőbb, mint anyanyelven, a vizsgálati adatok nagyobb fokú instabilitást jeleztek, 

amely a továbbiakban hatással lehet többek között az írásbeli készségek eredményes 

működésére is.  

Az összes tanuló vizsgálati adata alapján az egyes anyanyelvi beszédészlelési 

folyamatok közt mért gyenge szintű függvénykapcsolatok ellenére a beszédfeldolgozás 

felsőbb szintjeinek működése között az anyanyelv esetében nem volt kimutatható 

összefüggés, amely a szakirodalmi adatokat alátámasztva azt jelzi, hogy a hallás utáni 

mondatértés és a hallás utáni szövegértés kétféle mechanizmusa a vizsgált mintán 

független volt egymástól (vö. Gósy 2005b). A tanulók idegen nyelvi felmérése során 

nemcsak az észlelési szintek között lehetett (erős, illetve mérsékelten erős) szignifikáns 

összefüggéseket találni, hanem a felsőbb szintek esetében is, a hallás utáni mondatértési és 

szövegértési teljesítmények között (lásd mérsékelten erős lineáris függvénykapcsolat). 

Eszerint a két folyamat működése az angol nyelvi teszt esetében nem volt független 

egymástól (vö. 3. hipotézis), vagyis a szintaktikai, szemantikai és az asszociációs szintek 

működésének egymásrautaltsága látható.  

Mint tudjuk, a percepciós folyamatok összetett mechanizmusában a beszéd 

feldolgozásakor nagy jelentőséggel bírnak (a beszélő szándékát, attitűdjét és érzéseit 

hordozó) a beszéd szupraszegmentális jelenségei, azonban nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül az előzetes tudás szerepét sem (vö. Massaro 2001). Mindebből az következik, hogy 

az asszociáció szintjén történő feldolgozási folyamatok során (lásd hallás utáni 

szövegértés) a hallott közlések csak abban az esetben képesek összekapcsolódni az 

emlékezetben tárolt ismeretekkel, tapasztalatokkal (vö. mentális reprezentációkkal való 

megfeleltetés, Gósy 2005b), hogyha az üzenet szintaktikai és a szemantikai elemzése 

hibátlanul megvalósult. Az elhangzó üzenet megértésének feltétele nemcsak a 

beszédfeldolgozás felsőbb szintjeinek jó működése, hanem az alsóbb szintek működésének 

megbízhatósága. A vizsgálatban részt vevő tanulók idegen nyelvi beszédészlelésének 

nagyfokú instabilitása a beszédmegértési folyamatok működését nagymértékben 

meghatározta.  

Az egyes korcsoportok eredményét összevetve azt kaptam, hogy a negyedik és a 

hatodik osztályos tanulók beszédészlelési és beszédmegértési átlagteljesítménye mind az 
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anyanyelv, mind pedig az idegen nyelv esetében az életkor előrehaladtával növekvő 

tendenciát mutatott, vagyis a 12 éves tanulók – anyanyelven és idegen nyelven is – jobban 

teljesítettek, mint a 10 évesek (lásd 4. és 6. hipotézis). Mindez feltételezhetően 

összefüggésbe hozható az idősebb tanulók magasabb kognitív fejlettségi szintjével, 

esetlegesen tartósabb figyelemkoncentrációjával, valamint a stratégiai kompetencia 

tudatosabb alkalmazásával. Az idegen nyelv esetében mindezek mellett döntő faktor 

lehetett még a célnyelvi input mennyisége (például az aktív, passzív, illetőleg az 

aktivizálható szókincs kapcsán) és minősége is (a szintaktikai struktúrák megalapozottabb 

ismerete és alkalmazási képessége, vagy a fonológiai tudatosság stabilabb szintje). A 10 és 

12 éves korosztály eltérő szintű teljesítményét illetően sem az anyanyelvi, sem az angol 

nyelvi beszédfeldolgozási folyamatok alsóbb és felsőbb szintjei között nem volt jelentős 

különbség (vö. MANOVA többtényezős varianciaanalízis eredménye). Az anyanyelv 

esetében a különböző hangokkal vizsgált beszédhang-differenciálás tesztfeladat kapcsán 

kismértékű összefüggés mutatkozott ezzel kapcsolatban (L1_GMP17k: F(2, 224)=8,154; 

p=0,005), az idegen nyelvi feladatok közül pedig csupán abban volt szignifikáns 

különbség, amit a hallott szövegértést vizsgáló tesztfeladat mért (L2_GMP8: F(2, 

224)=13,108; p<0,001). 

A négy tanulócsoport átlaga az életkor és a nyelvtanulásra fordított évek arányában 

(annak függvényében, hogy valaki második, negyedik vagy hatodik éve tanulta az idegen 

nyelvet) anyanyelven és idegen nyelven sem minden esetben mutatott lineáris 

teljesítménynövekedést. Az anyanyelvi elemzés során például a szeriális észlelés (GMP10: 

F(2, 224)=8,795; p<0,001), a vizuális észlelés (GMP7: F(2, 224)=6,899; p=0,001), a 

különböző hangok esetében vizsgált beszédhang-differenciálás (GMP17k: F(2, 

224)=4,954; p=0,008), illetőleg a hallás utáni mondatértést mérő (GMP16: F(2, 

224)=5,914; p=0,003) tesztfeladatok kapcsán lehetett ezt tapasztalni (lásd 32. ÁBRA 

példái).  

   
32. ÁBRA  | A nyelvtanulásra fordított évek hatása az anyanyelvi GMP7,10,16 

tesztfeladatok esetében (szóródás és medián) 
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A nyelvtanulásra fordított évek száma az idegen nyelvi valamennyi beszédészlelést 

vizsgáló GMP tesztfeladat eredményét szignifikánsan befolyásolta (mondatazonosítás 

zajban: L2_GMP1: F(2, 224)=21,595; p<0,001; szóazonosítás zajban: L2_GMP2: F(2, 

224)=20,108; p<0,001; szűrt mondatok azonosítása: L2_GMP3: F(2, 224)=22,212; 

p<0,001; szeriális észlelés: L2_GMP4: F(2, 224)=3,988; p=0,020; gyorsított mondatok 

azonosítása: L2_GMP5: F(2, 224)=6,923; p<0,001; vizuális észlelés: L2_P11: F(2, 

224)=4,024; p=0,019) (lásd 33. ÁBRA néhány példája). A beszédfeldolgozás felsőbb 

szintjeit vizsgáló GMP értékekre azonban nem volt hatással az, hogy hány éve tanulták a 

gyermekek az idegen nyelvet. Eszerint az idegen nyelvű mondatok, és különösképpen a 

szöveg megértése valamennyi tanulócsoport számára nehéz feladatnak bizonyult.   

  
 

33. ÁBRA  | A nyelvtanulásra fordított évek hatása az idegen nyelvi GMP1,2,3 feladatok 

kapcsán (szóródás és medián) 

 

Az azonos ideje idegen nyelvet tanuló eltérő életkori csoportok (4/4-es és 6/4-es) 

beszédfeldolgozási teljesítményét összevetve azt kaptam, hogy a vizsgált gyermekek 

anyanyelvi mechanizmusa és az idegen nyelvi hasonló folyamatai is összességében a 10 

évesek esetén bizonyultak eredményesebbnek
7
. A két csoport átlagos teljesítménye között 

azonban csak két feladat esetében lehetett szignifikáns eltérést kimutatni (L1_GMP17k; 

L2_GMP6). Éppen ezért az azonos ideje angolul tanuló két életkori csoport esetében a 

feldolgozott adatok alapján nem bizonyítható a negyedik hipotézisben megfogalmazott 

állítás, mely szerint a fiatalabb tanulók jobb eredménye összefüggésbe hozható az 

idegennyelv-tanulás korábbi életkorban való kezdésének esetleges pozitív hatásával. A 

nyelvtanulásra fordított évek számát illetően a statisztikai adatok alapján összességében az 

látszik, hogy jelentős eltérés – mindkét nyelv esetében – csupán a második és a hatodik éve 

angolul tanuló gyermekek eredménye között mutatkozott, vagyis a nyelvtanulásra fordított 

                                                 
7
 a 4/4-es tanulócsoport (11 anyanyelvi GMP feladat során mért) átlagteljesítménye 86,40%; a 6/4-es 

csoporté 86,03%; a 4/4-es tanulócsoport (8 idegen nyelvi beszédészlelési és beszédmegértési tesztfeladat 

esetén) kapott százalékos átlaga 37,23%; a 6/4-es csoporté 35,68% 
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idő (évek száma) a 4/2-es és a 6/6-os tanulócsoport esetében meghatározó faktor volt a 

beszédpercepciós, különösképp a beszédészlelési folyamatok minőségét illetően (vö. 32. és 

33. ÁBRA példái).  

 

A beszédészlelési folyamatok kvalitatív analízise azt mutatta, hogy amíg az 

anyanyelvi vizsgálat során a tanulók által elkövetett hibák között gyakorta hasonlóságokat 

lehetett találni, addig az idegen nyelv esetében jóval sokrétűbb hibák fordultak elő (vö. 

Simon 2006b, 2009). Az angol nyelvi vizsgálat során a szavak helytelen észlelését 

(L2_GMP2,4) a cserék és a kieséssel/elhagyással kapcsolatos hibák jellemezték, a 

mondatészlelés során (L2_GMP1,3,5) dominánsan hang- és szócseréket rögzítettem. Az 

idegen nyelvi beszédészlelés minőségi elemzése során a vizsgálatot megelőzően azt 

vártam, hogy a tanulóknak a legnagyobb nehézséget az anyanyelven nem létező, vagy az 

anyanyelvitől (részben vagy jelentősen) eltérő idegen nyelvi beszédhangok észlelése és 

azonosítása okozza (lásd 5. hipotézis). A részletes elemzés arra mutatott rá, hogy a tanulók 

többségének valóban problémát jelentett az anyanyelvitől eltérő, vagy az anyanyelven nem 

létező egyes beszédhangok azonosítása és/vagy produkciója (lásd részletesebben az angol 

nyelvi beszédészlelési szintek kvalitatív analízise; VI.1.3 alfejezet), hiszen például az 

akusztikai, fonetikai szintek vizsgálatakor (zajjal fedett szavak azonosításakor) a 

mássalhangzócserék mellett gyakori észlelési és/vagy produkciós hiba volt az úgynevezett 

„magyarosítás” jelensége, vagy az eredetitől eltérő angol magánhangzóra történő csere 

(például []*[] *[] *[] *[a]; [:] *[a:]; [] *[a:] *[e]; [] *[:] *[a:] *[e:] 

*[]). Az ilyen jellegű téves azonosítások a szeriális észlelést vizsgáló tesztfeladat esetében 

is kimutathatók voltak, ugyanakkor ennél a feladatnál a magánhangzócserék mellett az is 

előfordult, hogy az elhangzó szavak visszamondásakor tanulók az egyes magánhangzók 

helyett diftongust ejtettek (például *dag  *[da]; *kraws  *[kz]). A kvalitatív 

analízis során azonban azt tapasztaltam, hogy a hangcserék nem minden esetben az idegen 

nyelv sajátos hangjait érintették. A zajjal fedett szavak azonosításakor, a szeriális észlelés 

vizsgálatakor, vagy a gyorsított mondatok ismétlésekor számos esetben rögzítettem például 

hasonló képzési helyből és/vagy módból adódó mássalhangzócseréket is (például [l]–[n]; 

[d]-[t], [b]-[p] cserék), olyan hangcseréket, amelyek az anyanyelvi észlelési 

folyamatműködések során is gyakran előfordultak. Ennek értelmében úgy vélem, hogy a 

vizsgált tanulók által elkövetett hangcserék nem tulajdoníthatók egyértelműen az 

anyanyelvi percepciós bázis esetleges rugalmatlanságának.  
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A nyelvi folyamatok alapjául szolgáló rövid idejű emlékezeti folyamatok működése 

kapcsán feltételeztem, hogy a vizsgált tanulók anyanyelvi rövid idejű vizuális 

munkamemória kapacitása várhatóan jobb lesz, mint a verbális emlékezeti 

folyamatműködésé, továbbá azt vártam, hogy az idősebb tanulók több egység felidézésére 

lesznek képesek, mint a fiatalabbak (vö. 7. hipotézis). Az eredmények alapján az látszik, 

hogy a tanulók vizuális munkamemória kapacitása mindkét vizsgált életkor és minden 

tanulócsoport esetében jobbnak mutatkozott, mint a verbális (lásd 16. ÁBRA). Az egyes 

életkorok kapcsán tett fenti kijelentés szintén helytállónak bizonyult. A nyelvtanulásra 

fordított évek arányát tekintve a tanulócsoportok eredménye között egyik nyelv esetében 

sem lehetett lineárisan növekvő tendenciát kimutatni a két vizsgált feladat átlagaira 

vonatkozóan.  

A rövid idejű emlékezeti folyamatok és az egyes beszédfeldolgozási szintek 

eredményének (az összes tanuló adatával végzett) statisztikai összevetésekor azt kaptam, 

hogy a vizsgált gyermekek anyanyelvi beszédmegértésére sem a verbális, sem a vizuális 

munkamemória kapacitása nem volt jelentős hatással, csak az alsóbb szintek esetében 

találtam gyenge szignifikáns függvénykapcsolatokat (L1_GMP8 és L1_GMP2,3,4; 

L1_GMP9 és L1_GMP4,10,5,7). Eszerint az anyanyelvi beszédmegértés során a tanulók 

feltételezhetően egyéb stratégiákkal (például a kontextus segítségével) próbálták 

kompenzálni az elhangzó információ felidézésekor előadódó hiányosságaikat. Az idegen 

nyelvi hasonló folyamatműködések eredménye azonban azt mutatta, hogy a vizuális 

memóriakapacitás egyáltalán nem, a verbális is csak kismértékben volt meghatározó az 

egyes beszédészlelési és beszédmegértési szintek eredményes működésére (lásd L1_GMP8 

és L2_GMP1, 3,5,8,P11). Mindebből az a konklúzió vonható le, hogy várakozásaimmal 

ellentétben (vö. 8. hipotézis), a rövid idejű emlékezeti folyamatműködések a vizsgált két 

életkori csoport esetében nem voltak jelentős befolyással a tanulók anyanyelvi, illetőleg 

idegen nyelvi beszédészlelési és beszédmegértési folyamataira.   

 

A mentális lexikonban való gyors tájékozódást mérő szókincsaktivizálás tesztfeladat 

kapcsán a (9.) vizsgálati hipotézis első része a kutatási eredmények részletes analízise 

során igazolódni látszott. Eszerint a tanulók által felidézett szavak mennyisége az 

anyanyelvi szófelidézés során jóval magasabb volt, vagyis lényegesen több szó 

aktiválódott, mint az idegen nyelvi feladat során. Ez az eredmény úgy vélem, hogy nem 

elsődlegesen az előhívás sebességével hozható összefüggésbe, hanem – a sokféle 
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háttértényező közül – inkább a tananyag formájában megjelenő idegen nyelvi input erősen 

homogenizáló hatásának tulajdonítható (vö. Simon 2009).    

Az anyanyelvi szóelőhívás kapcsán a két évfolyam teljesítménye szinte azonosnak 

mondható (a 12 évesek (átlagosan 11,17 lexémát, a 10 évesek 11,04 szót aktiváltak). A 

hibás felidézések arányát tekintve (az összes előhívott szó 2,53%-a) szintén az idősebb 

tanulók esetében mértem jobb teljesítményt (míg a 10 éveseknél ez az arány 5,01% volt). 

A két vizsgált korosztály angol nyelvi szókincsaktivizálási teljesítménye között – az 

anyanyelvi adatokhoz képest – jelentősebb különbség mutatkozott (a negyedikesek átlaga 

4,86 szó, a hatodikosoké 6,35 szó volt), mely szignifikáns eltérést jelentett. A gyengébb 

teljesítmény szintén a hibás felidézések magasabb százalékát vonta maga után. 

Összességében tehát igazolást nyert az az állításom, mely során a gyermekek által aktivált 

szavak száma – anyanyelven és angol nyelven is – az életkor előrehaladtával növekedést 

mutatott. Az egyes tanulócsoportok teljesítményét összevetve azonban az látszik, hogy a 

felidézett szavak száma (sem anyanyelven, sem idegen nyelven) nem növekedett egyenes 

arányban az életkor és a nyelvtanulásra fordított évek előrehaladtával. Az anyanyelvi 

szókincsaktivizáláskor a 4/4-es, az angol nyelvi vizsgálat során pedig a 6/4-es 

tanulócsoport nyújtott kimagasló teljesítményt, vagyis az azonos ideje angolul tanuló 

gyermekek közül mindkét nyelv esetében más-más csoport volt a legsikeresebb a 

szófelidézés kapcsán. Eszerint a kutatás elején megfogalmazott hipotézis, mely szerint a 

nyelvtanulásra fordított idő meghatározó a mentális lexikon hozzáférésének gyorsaságát és 

eredményességét illetően, nem igazolódott.  

Az idegen nyelvi szókincsaktivizálás kvalitatív elemzése kapcsán nemcsak az 

anyanyelv, hanem az idegen nyelv esetében is a 10 és 12 éves tanulók által leggyakrabban 

felidézett első 10 szó a két korosztály esetében nagy hasonlóságot mutatott. Az életkor 

előrehaladtával a tanulók minőségileg változatosabb jellegű szavakat idéztek fel, s az 

előhívott lexémák döntő többsége anyanyelven és idegen nyelven is főnév volt. Az írásban 

történő feladatvégzés eredményeképpen mindkét nyelven számos helyesírási hibát 

regisztráltam, azonban ezek részletes vizsgálata helyett a kutatás során a tanulók csupán 

azon hibáit rendszereztem, amelyek a helyes hívóhang(ok) megtartásával értelmetlen 

szavakat eredményeztek, vagy amelyek hibás kezdőhanggal/kezdőhangokkal való 

aktivizálás folytán jöttek létre, továbbá azokat, amelyek az adott feladat vizsgálati 

nyelvétől eltérő nyelven előhívott szavak felidézését eredményezték. A hibaelemzés során 

a két nyelv esetében azt találtam, hogy hasonló okok álltak a hibázások hátterében, a 

leggyakrabban beszédészlelési problémák, vagy a szemantikai asszociációból adódó téves 
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előhívások. A tanulók esetlegesen beszédészlelési problémákra visszavezethető téves 

szófelidézései az anyanyelv esetében leggyakrabban a hívószótag magánhangzójának 

cseréjében realizálódtak, az idegen nyelvi hibás szóelőhívások során pedig többségében a 

mássalhangzók artikulációs bizonytalanságát tapasztaltam (például a [k] hanggal 

helytelenül aktivizált alábbi példák esetén: *children [t], *chaufferer [t], *knife [n], 

*calamandra [s]). Ez utóbbi jelenség a vizsgált tanulókra vonatkozóan az angol nyelv 

anyanyelvitől eltérő graféma-fonéma megfeleltetési szabályainak nem tökéletes 

alkalmazási képességére hívja fel a figyelmet. A szókincsaktivizálási feladatok helytelen 

szóelőhívásai kapcsán az idegen nyelvi vizsgálat során lényegesen többször fordultak elő 

részleges fonetikai hasonlóságból eredő tévesztések, mint anyanyelven. A szemantikai 

asszociációból adódó hiba (a helyes hívóhangokkal/ hívószótagokkal felidézett lexéma 

után ahhoz fonetikailag eltérő, de hasonló jelentésű szó felsorolása) anyanyelven és idegen 

nyelven is a fiatalabb tanulók szófelidézésére volt jellemző. Mindezek mellett, néhány 

vizsgálati személy esetében az is előfordult, hogy a mentális lexikon előhívásakor 

anyanyelven azonos hanggal kezdődő, azonos jelentésű angol, illetve német, az idegen 

nyelvi vizsgálat során pedig magyar vagy német szavakat aktiváltak, amely a mentális 

lexikon többtáras elrendezésére, vagy a két nyelv közti interferencia jelenségére utalhat.  

Az összes tanuló eredményére vonatkozó statisztikai analízis során a lexikális 

hozzáférés gyors és pontos működését vizsgáló szóaktivizálás tesztfeladat sem az 

anyanyelvi, sem pedig az angol nyelvi tesztfeladat esetében nem mutatott szignifikáns 

összefüggést a két nyelven vizsgált beszédfeldolgozási folyamatokkal. Eszerint sem a 

kutatásban részt vevő tanulók beszédészlelési, sem a beszédmegértési folyamatműködése 

nem volt hatással a lexikális hozzáférési folyamatok gyors aktiválási képességére. Ezt az 

eredményt azonban a feladat írásban (és nem szóban) történő elvégzése feltehetően 

nagyban meghatározta. Az anyanyelvi és az idegen nyelvi szókincsaktivizálás 

tesztfeladatok (összes tanulóra vonatkozó) adatai között a korrelációanalízis gyenge, 

szignifikáns lineáris függvénykapcsolatot jelzett (r=0,215; p=0,001). Eszerint az egyik 

nyelv előhívási folyamatai kis mértékben ugyan, de befolyásolhatták a másik nyelv 

lexikális hozzáférési folyamatának eredményességét (lásd 34. ÁBRA). A két nyelvi 

teljesítmény között továbbá szignifikáns eltérés volt aszerint is, hogy adott hívóhang(ok) 

segítségével anyanyelven vagy idegen nyelven történt a felidézés, vagyis anyanyelven 

egyértelműen jobbak voltak a szókincsaktivizálási értékek, mint az angol nyelvi vizsgálat 

során (F(1,455)=73,787; p<0,001). 
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34. ÁBRA | Az anyanyelvi (GMP11) és az idegen nyelvi szókincsaktivizálás (GMP6) 

összefüggése (szóródás, medián) 

 

A kutatást megelőzően a vizsgált tanulók anyanyelvi és angol nyelvi 

beszédfeldolgozási folyamatműködéseire vonatkozó (10.) hipotézisem, mely szerint az 

anyanyelvi folyamatok nem megfelelő működése negatív hatást gyakorolhat az idegen 

nyelvi hasonló folyamatokra, az összes tanuló adatával végzett statisztikai analízis 

eredményének ismeretében egyes tesztfeladatok kapcsán közvetlen megerősítést nyert. 

Eszerint a két nyelv azonos beszédfeldolgozási (észlelési és megértési) folyamatainak 

eredményét összevetve (a zajjal fedett mondatazonosítás kivételével) minden feladat között 

gyenge, szignifikáns függvénykapcsolatot lehetett kimutatni. A legerősebb kapcsolatot az 

anyanyelvi és idegen nyelvi vizuális észlelés (L1_GMP7 és L2_P11: r=0,423, p<0,001) és 

a szűrt mondatok azonosítását tesztelő feladatok (L1_GMP4 és L2_GMP3: r=0,301, 

p<0,001) között találtam.  

A két nyelv eltérő beszédészlelési részfolyamatainak (az összes tanuló esetében 

vizsgált) eredményét összevetve a korrelációanalízis gyenge szignifikáns összefüggéseket 

mutatott az anyanyelvi akusztikai, fonetikai, fonológiai szintek, és a szeriális részfolyamat, 

valamint az idegen nyelvi valamennyi vizsgált észlelési szint és részfolyamat között. A két 

nyelv különböző beszédészlelési és beszédmegértési szintjei között is számos kapcsolatot 

lehetett találni. Eszerint az anyanyelvi beszédmegértési folyamatok működésére 

(L1_GMP16,12) kis mértékben, de hatással lehetett az idegen nyelv akusztikai, fonetikai, 

fonológiai észlelési szintjeinek (L2_GMP1,2,3,5) funkcionálása. Az idegen nyelvi 

beszédmegértési (L2_GMP7,8) és az anyanyelvi észlelési folyamatok között is számos 

területen mutatkozott összefüggés (az akusztikai, fonetikai, fonológiai szinteken, és a 

szeriális észlelés kapcsán L1_GMP3,4,5,10). Az egyes évfolyamok és a négy vizsgált 

tanulócsoport esetében is hasonló statisztikai adatok születtek, amelyek azt jelzik, hogy az 

eltérő folyamatműködéseket vizsgáló tesztfeladatok során nyújtott teljesítmények sem 

anyanyelven, sem pedig idegen nyelven nem voltak teljesen függetlenek a másik nyelv 
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folyamatműködéseitől. Mivel a fenti összefüggéseket a statisztikai analízis csupán gyenge 

szignifikáns függvénykapcsolatok formájában jelezte, ezért az, hogy a vizsgált tanulók 

anyanyelvi beszédészlelési folyamatainak akusztikai, fonetikai vagy fonológiai szintjeinek 

az életkori átlaghoz viszonyított gyengébb teljesítménye negatív hatással lehetett az idegen 

nyelvi beszédmegértés minőségére, egyértelműen nem bizonyítható. Komolyabb 

következtetések levonására tehát nem ad alapot. Mindezek ellenére érdekes eredmény 

lehet, hogy a korrelációanalízis a két nyelven vizsgált azonos és eltérő beszédfeldolgozási 

szintek, illetve részfolyamatok között nem pusztán egy-, hanem kétirányú összefüggéseket 

jelzett. A hatékony nyelvtanulás kapcsán mindez úgy értelmezhető, hogy az idegen nyelvi 

beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok fejlesztése kedvező hatással lehet az 

anyanyelvi hasonló folyamatműködésekre. Az idegen nyelvi beszédpercepciós 

mechanizmus anyanyelvire gyakorolt pozitív transzferhatásának alátámasztásához azonban 

további vizsgálatok elvégzése szükséges.  

 

 

VII.2 Az olvasási készség és szövegértés anyanyelvi és idegen nyelvi összefüggései 

 

A 10 és 12 éves tanulók anyanyelvi és idegen nyelvi olvasott szövegértési 

teljesítménye (az egyes tanulócsoportok esetén is) jócskán az elvárt 100%-os szint alatt 

volt. A két évfolyam átlagát összehasonlítva a 12 évesek az anyanyelvi és az idegen nyelvi 

vizsgálat során is jobban teljesítettek, mint a 10 évesek. Habár az anyanyelvi szövegértési 

mutatók között nem volt jelentős eltérés a két évfolyam eredménye között (4.o. 37,84%; 

6.o. 43,4%), az idegen nyelvi felméréskor jóval nagyobb különbséget tapasztaltam a két 

korcsoport teljesítménye között (4.o. 38,48%; 6.o. 51,54%). Mindez azt jelenti, hogy az 

anyanyelvi olvasott szövegértés kapcsán a felső tagozatos gyermekek teljesítménye az alsó 

tagozatosokéhoz képest nem mutatott számottevő fejlődést. Ez az eredmény arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a tanulók szövegfeldolgozási folyamatainak fejlesztésére (többek között a 

gondolkodás stratégiai szintjének fejlesztésére, a metakognitív készségek kialakítására) 

nemcsak az alsó tagozaton, hanem a felső tagozaton is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.  

Az életkori átlagok mellett lényeges a tanulócsoportok olvasott szövegértési eredményét is 

megfigyelni. Ezek összevetésekor az életkor és a nyelvtanulásra fordított idő 

előrehaladtával sem az anyanyelvi, sem pedig az angol nyelvi vizsgálat során nem 

tapasztaltam lineáris teljesítménynövekedést. A tanulók anyanyelvi eredményei között 

inkább életkori különbségek adódtak, az idegen nyelvi szöveg megértésekor a 
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nyelvtanulásra fordított idő egy csoport esetében (4/2) azonban mégis meghatározónak 

bizonyult. Az adatok ismeretében úgy vélem, hogy a második éve angolul tanuló 

gyermekek – a többi tanulócsoporthoz viszonyított – jóval gyengébb szövegértési 

teljesítménye elsősorban az olvasási készségük alacsony szintjével hozható összefüggésbe. 

Ezt támasztják alá a dekódolási folyamat vizsgálati adatai is, amelyek alapján a 4/2-es 

tanulócsoportnál lényegesen nagyobb százalékot tett ki az olvasási hibák aránya (hibás 

dekódolás tanulónként több mint 56 alkalommal), mint a három másik csoport esetében 

(áltagosan 23 és 31 hiba közötti átlagok). Más szóval úgy tűnik, hogy az intézményes 

keretek között megvalósuló két éves tanulási folyamat a vizsgált tanulók esetében még 

nem biztosított elég időt ahhoz, hogy a negyedik osztályosok e csoportjának valamennyi 

tagja egy összefüggő, hosszabb szöveget hibátlanul vagy kevés hibával fel tudjon olvasni, 

és meg tudja érteni annak tartalmi vonatkozásait. Emellett feltételezem, hogy a vizsgált 

gyermekek esetében a szintaktikai, szemantikai és asszociációs szintek működése 

meglehetősen korlátozott volt. (Ez az eredmény úgy vélem, hogy összefüggésbe hozható 

az idegennyelv-tanítás írásbeli készségfejlesztésének gyakorlati megvalósulásával, az írott 

nyelvi input mennyiségi és minőségi feltételeinek biztosításával, a szóbeli és írásbeli 

készségek egymás utáni vagy párhuzamos bevezetésének kérdésével, illetőleg egyéb 

metodológiai háttértényezők hatásával). A negyedik és hatodik éve angolul tanuló három 

vizsgált csoport (egymáshoz viszonyított) hasonló szintű szövegértési teljesítménye arra 

enged következtetni, hogy egy bizonyos idő eltelte után (jelen esetben a négy éves 

nyelvtanulást alapul véve) a nyelvtanulásra fordított idő nem befolyásolta döntően a 

gyermekek idegen nyelvi olvasott szövegértési teljesítményét. Ezt a feltételezésemet 

támasztja alá az a tény is, hogy az azonos ideje angolul tanuló eltérő életkorú 

tanulócsoportok esetében szinte azonos átlagok születtek (4/4-es csoport átlaga 50,29%, a 

6/4-es csoporté 50,86%). A hatodik éve idegen nyelvet tanulók esetében – a szövegértési 

teljesítményben elvárható – minőségi fejlődés hiánya pedig további (nyelvpedagógiai 

vonatkozású) kérdéseket vethet fel.  

 

Az olvasás folyamatának vizsgálatát megelőzően a (11.) hipotézis megalkotásakor 

feltételeztem, hogy ha a kutatásban részt vevő tanulók anyanyelvi és idegen nyelvi 

beszédfeldolgozásának egyes részfolyamatai nem mutatnak ép működést, akkor ennek 

mindkét nyelv esetében közvetlen hatása lesz az olvasott szövegértési teljesítményre. Más 

szóval az olvasott szöveg megértésének gyengébb szintje nagy valószínűséggel 

összefüggésbe hozható a beszédészlelési és/vagy megértési folyamatok nem megfelelő 



 

187 

 

működésével. Ezzel kapcsolatban a korrelációanalízis az összes vizsgált tanuló adata 

alapján az anyanyelvi olvasott szövegértési és beszédészlelési folyamatok között négy 

feladat esetében (L1_GMP4,5,8,17k), a beszédmegértési folyamatokat illetően pedig egy 

esetben (L1_GMP12) mutatott gyenge szignifikáns összefüggést. A vizsgált tanulók 

gyengébb anyanyelvi olvasott szövegértési teljesítményére eszerint az egyes (fonetikai, 

fonológiai, illetőleg a szintaktikai, szemantikai és asszociációs) szintek, a beszédészlelési 

részfolyamatok közül a beszédhang-differenciálás különböző hangok esetén, valamint a 

rövid idejű verbális memória működése kis mértékben ugyan, de közvetlen hatással 

lehetett (lásd 35. ÁBRA).  
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35. ÁBRA  | Az anyanyelvi  beszédészlelési, beszédmegértési és olvasási folyamatokat 

vizsgáló tesztfeladatok közti gyenge szignifikáns függvénykapcsolatok  

 

Ezzel szemben az idegen nyelvi olvasott szövegértés és beszédészlelés minden 

tesztfeladata között (az összes tanuló adatára vonatkozóan) szignifikáns összefüggést 

találtam. Az egyes vizsgált szintek és részfolyamatok közti függvénykapcsolatok minősége 

az esetek többségében erősebb kapcsolatot jelzett, mint az anyanyelv esetében (lásd 36. 

ÁBRA mérsékelten erős, illetőleg nagyon erős szignifikáns összefüggései). Hipotézisem, 

mely szerint a beszédfeldolgozási folyamatok működése ténylegesen meghatározó lehet az 
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olvasott szöveg megértésekor, a vizsgált mintát tekintve csak részben – az idegen nyelvi 

vizsgált folyamatoknál – igazolódott. Az angol nyelvi felmérés esetén pedig főképp az 

akusztikai és fonetikai, valamint a hallás utáni szövegértés szintjeinek működése jelentős 

hatást gyakorolt az olvasott szövegértés minőségére. A fonológiai és a hallás utáni 

mondatértés szintje, illetőleg a szeriális és a vizuális észlelés részfolyamatai szintén 

befolyással voltak az olvasottak megértésére, azonban nem olyan nagy mértékben, mint az 

előző három esetben.   
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36. ÁBRA  | Az angol nyelvi  beszédészlelési, beszédmegértési és olvasási folyamatokat 

vizsgáló tesztfeladatok közti szignifikáns összefüggések 
 

(Jelmagyarázat:                nagyon erős,                 (mérsékelten) erős,               gyenge szignifikáns 

függvénykapcsolatok) 

 

A szöveg megértését vizsgáló kérdésekre adott helytelen tanulói válaszok elemzése 

során azt tapasztaltam, hogy a hibás feleletek rendszerint többféle okra vezethetők vissza. 

Az anyanyelvi felmérés eredménye azt mutatta, hogy a gyermekek sokkal többféle 

kompenzációs stratégiát érvényesítettek válaszadási kísérleteik során, mint az angol 

szövegértést tesztelő feladat során. Az eltérő szövegtípusok miatt valószínűsíthető, hogy az 

idegen nyelvű szöveg megértésekor a szókincsbeli hiányosság, illetőleg a bonyolult 

mondatszerkezetből adódó értelmezési nehézség kevésbé volt jellemző, mint az 

anyanyelvű szöveg esetében. Az olvasott szöveg tartalmi felidézésekor a tanulók helytelen 

válaszadásának kvalitatív analízise nemcsak anyanyelven, hanem idegen nyelven is azt 
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mutatta, hogy egyes gyermekek rövid idejű emlékezeti folyamatai nem tökéletesen 

funkcionáltak (vö. a rövid idejű verbális munkamemória és az olvasott szövegértés között 

kimutatható gyenge szignifikáns függvénykapcsolatok). Mindemellett a tárgyalt téma nem 

kellő ismertségéből (vö. anyanyelvi szöveg esetében), vagy a hosszabb összefüggő szöveg 

olvasásában való nem kellő jártasságból (vö. angol nyelvű szöveg felmérésekor) is 

nehézségek adódhattak.  

 

Az olvasási készség vizsgálatakor a tanulók anyanyelven és idegen nyelven is 

számos hibát követtek el, az átlagos hibák egymáshoz viszonyított aránya között azonban 

jelentős eltérés tapasztalható (az angol nyelvi szöveg felolvasásakor átlagosan háromszor 

több hibát regisztráltam, mint az anyanyelvi tesztfeladat esetén). A hangos olvasás során 

elkövetett hibák százalékos aránya és a szövegértési teljesítmények az egyes évfolyamok 

esetében – a (12/a) hipotézisnek megfelelően – mindkét nyelven összefüggést mutatott, 

vagyis minél több hibával olvasták fel a tanulók az adott tesztszöveget, annál gyengébb 

teljesítményt nyújtottak a szövegértési feladat során. A dekódolási folyamat jobb 

működése tehát vélhetően az olvasott szöveg jobb megértését segítette elő. Az olvasási 

sebesség és az olvasott szövegértési teljesítmény kapcsolatára vonatkozóan pedig azt 

kaptam, hogy az egyes évfolyamok esetében mért gyorsabb olvasási tempó gyengébb 

olvasott szövegértési teljesítménnyel párosult, amely a vizsgálat előtt tett (12/b) 

hipotézisemet nem igazolta. Az egyes tanulócsoportok eredményére vonatkozóan három 

csoport esetében hasonló összefüggést tapasztaltam anyanyelven és idegen nyelven is, 

kivéve a 6/4-es tanulócsoportnál, ahol a két változó közti szembefutó kapcsolat nem állt 

fenn. 

  

Az olvasási készség vizsgálati eredményeinek tanulócsoportonkénti összevetésekor 

az idegen nyelv esetén azt kaptam, hogy a 10 és 12 évesek hosszabb ideje idegen nyelvi 

tanulmányokat folytató (4/4-es és a 6/6-os csoport) tanulói átlagosan kevesebb hibát 

ejtettek a szöveg hangos felolvasásakor, mint az intézményes keretek között rövidebb ideje 

angolos (4/2-es és 6/4-es) csoport tanulói. A két tanulócsoport eredményesebb dekódolási 

készsége nemcsak jobb anyanyelvi és idegen nyelvi beszédfeldolgozási teljesítménnyel, 

hanem jobb idegen nyelvi olvasott szövegmegértéssel (lásd 27. ÁBRA), illetőleg gyorsabb 

olvasási tempóval párosult (lásd 28. ÁBRA). Ezek az összefüggések az azonos életkorú két-

két tanulócsoport esetében az anyanyelvi eredményeket illetően csak az olvasási sebesség 

átlaga és az olvasás során elkövetett átlagos hibaszám között álltak fenn, az olvasott 
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szövegértés és olvasási készség között nem. A (13/a) hipotézisem a vizsgált mintát tekintve 

tehát az angol nyelvi felmérés vizsgált változói között csak részben igazolódott. 

Az azonos ideje angolul tanuló eltérő életkorú (4/4-es és a 6/4-es) gyermekcsoportok 

esetén az idősebb tanulók szövegértése anyanyelven és idegen nyelven is 

eredményesebbnek bizonyult, azonban ez utóbbi esetben azonban nem volt jelentős 

különbség a két csoport átlaga között (4/4: 50,29%; 6/4: 51,86%). Az olvasási készség 

minőségét illetően az anyanyelvi szöveg felolvasásakor a fiatalabbak átlagosan többször 

tévesztettek, és lassabban olvastak, mint az idősebbek, az angol tesztszöveg hangos 

olvasásakor pedig mindezt fordítva tapasztaltam. Ez utóbbi kapcsán feltételezem, hogy a 

korai életkorban megalapozott szóbeli készségek fejlesztése esetlegesen pozitív hatást 

gyakorolhatott az írásbeli készségek fejlődésére, annak ellenére, hogy vélhetően ezek a 

gyermekek tanulmányaik során kevesebb írásbeli nyelvi inputban részesültek. Állításom 

alátámasztásához azonban további vizsgálatok elvégzése szükséges. A vizsgálatot 

megelőző várakozásom (vö. 13/b hipotézis) az idősebb tanulók jobb olvasott szövegértési 

teljesítménye kapcsán az anyanyelvi felmérés esetén tehát igazolódni látszott, azonban az 

idegen nyelvi adatok alapján nem egyértelműen teljesült. Az olvasási készség mennyiségi 

mutatói között szintén nem azonos eredmények születtek a két nyelvi felmérés során, 

vagyis amíg az anyanyelvi hangos olvasás esetén az idősebbek jobban teljesítettek 

(gyorsabb tempó, kevesebb félreolvasás), addig az angol nyelvű szöveg dekódolásakor a 

fiatalabbak bizonyultak eredményesebbnek mindkét változó kapcsán. 

 

Az olvasási készség kvalitatív vizsgálata előtt azt vártam, hogy a hangos olvasás 

során leggyakrabban előforduló hibák az anyanyelv és az idegen nyelv esetében más-más 

típusúak lesznek. Az idegen nyelvi hangos szövegfelolvasáskor pedig feltételeztem, hogy a 

tanulók többségének a leggyakoribb problémát az anyanyelvitől eltérő vagy az 

anyanyelven nem létező hangok fogják okozni, ami ennek következtében nagyszámú 

hangcserét fog eredményezni (lásd 14. hipotézis). A kvalitatív elemzés elvégzését 

követően azt kaptam, hogy a legtöbb hiba mindkét nyelv esetén az akusztiko-motoros 

hibatípusba sorolható. Az anyanyelvi hangos szövegfelolvasáskor a tanulók legtöbbször az 

olvasott szöveg nyelvi elemeit részben vagy teljesen megismételték (vö. többszöri olvasási 

kísérlet), emellett nagy számban rögzítettem még hang vagy szó kiesésével/elhagyásával, 

illetőleg hozzáadásával/betoldásával járó hibázásokat is (lásd 22. ÁBRA). Az angol nyelvi 

tesztfeladat esetében azonban a leggyakrabban hangcserékkel kapcsolatos hibák fordultak 

elő, emellett számos kieséssel/elhagyással, hozzáadással/betoldással valamint ismétléssel 
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kapcsolatos hibát is dokumentáltam (lásd 26. ÁBRA). A hangcseréken belül a tanulók 

legtöbbször olyan változtatásokat végeztek, amelyek során az olvasott szavak kiejtett 

formáját más angol hangokra cserélték (vö. 31. TÁBLÁZAT a) pontjában szereplő példák). 

Mindez arra utalhat, hogy az idegen nyelvi graféma-fonéma megfeleltetési szabályok 

alkalmazási képessége a vizsgált 10 és 12 éves tanulók esetében sem a nyelvtanulás 

második, sem a negyedik vagy hatodik évében sem működött rutinszerűen. Ezek még 

hatékonyabb elsajátításához és automatizált működéséhez még több célzott gyakorlás 

szükséges, amelyre lehetséges, hogy a tankönyv és a munkafüzet (s egyéb oktatási 

segédletek) adta lehetőségek nem elégségesek. A kutatási eredmények értelmében úgy 

vélem, hogy e téren további átgondolást igénylő még hatékonyabb módszertani fejlesztésre 

lenne szükség.    

 

Az emlékezeti folyamatok a tanulók olvasott szövegmegértésére gyakorolt hatásával 

kapcsolatban az összes adattal végzett korrelációanalízis eredményeként azt kaptam, hogy 

a gyermekek rövid idejű vizuális memóriakapacitása egyáltalán nem, a verbális 

munkamemória pedig csak nagyon kis mértékben mutatott összefüggést mind az 

anyanyelvi, mind pedig az idegen nyelvi szövegértési teljesítménnyel. Az eredmények 

ismeretében tehát a (15.) hipotézisem, mely szerint a rövid idejű emlékezeti folyamatok 

működése az olvasott szövegértés minőségére közvetlen hatást gyakorolt, csak részben 

igazolódott.  

 

VII.3 A beszédfeldolgozási és olvasási folyamatok közti összefüggések 

 

A kutatás során eddig többféle aspektusból vizsgáltam a beszédpercepciós és az 

olvasási folyamatok közti összefüggéseket. Elsőként az adott nyelv (magyar vagy angol) 

azonos és eltérő folyamatainak egymásra hatását, másodsorban pedig az egyes nyelvek 

egyes szintjeinek folyamatai közti kapcsolatokat tártam fel. Mindezek alapján 

bebizonyosodott, hogy a két nyelv beszédfeldolgozási rendszerének számos (azonos és 

eltérő) szintje hatással volt a másik működésére. A rövid idejű emlékezeti folyamatok 

(verbális és vizuális munkamemória kapacitása) pedig az egyes folyamatműködéseket 

anyanyelven és idegen nyelven is csupán nagyon kis mértékben befolyásolhatták. 

Mindemellett az olvasási tempó a vizsgált tanulók olvasott szövegértési teljesítményével az 
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anyanyelv esetében gyengébb, az idegen nyelvi felmérés során azonban szorosabb 

összefüggést mutatott. 

 

A statisztikai analízis segítségével ezen összefüggések feltárása mellett elsőként arra 

kerestem a választ, hogy melyek azok a változók, amelyek alapvetően hatással voltak a 

beszédfeldolgozási folyamatokra, a hangos olvasás sebességére és a szövegértési 

teljesítményekre. Ehhez arra volt szükség, hogy az összes független változót összevessem 

az összes függő változóval. A statisztikai elemzés (MANOVA többtényezős 

varianciaanalízis) során a három független változónak az életkort (4. vagy 6. osztály), a 

nyelvtanulásra fordított időt (második, negyedik vagy hatodik év), és magát a nyelvet 

(anyanyelv vagy idegen nyelv) tekintettem, a függő változók pedig az összes anyanyelvi és 

idegen nyelvi GMP tesztfeladat, az olvasott szövegértési teljesítmények és az olvasási 

sebesség vizsgálati adatai voltak. Az eredményekből az látszik, hogy az osztály, mint 

független változó csak két tesztfeladat esetében – a vizuális észlelés (L1_GMP7 és 

L2_P11: F(2, 224)=6,064; p=0,014) és a hallott szövegértési teljesítmény (L1_GMP12 és 

L2_GMP8: F(2, 224)=4,349; p=0,038) – mért értékeket befolyásolta szignifikánsan. A 

vizsgált tanulók esetében az előbbi adatok alapján tehát mind anyanyelven, mind pedig 

idegen nyelven meghatározó volt az, hogy a gyermekek hányadik osztályba jártak. A többi 

feladatot illetően azonban nem volt szignifikáns kapcsolat az egyes életkorokban mért 

beszédfeldolgozási eredmények között.  

Az idegennyelv-tanulásra fordított évek száma, mint független változó, a statisztikai 

analízis alapján valamennyi függő változóra hatással volt, más szóval a nyelvtanulásra 

fordított évek száma (második, negyedik vagy hatodik) az anyanyelvi és az idegen nyelvi 

beszédészlelési és beszédmegértési feladatok (például mondatazonosítás zajban: F(2, 

224)=18,871; p<0,001; η
2
=0,78; szóazonosítás zajban: F(2, 224)=17,361; p<0,001; 

η
2
=0,072; szűrt mondatok azonosítása (F(2, 224)=19,736; p<0,001; η

2
=0,081), valamint az 

olvasott szövegértés során mért teljesítményt (F(2, 224)=24,785; p<0,001; η
2
=0,1) és az 

olvasási sebesség értékeit is (F(2, 224)=18,871; p<0,001; η
2
=0,078) szignifikánsan 

befolyásolta. 

Az egyes tanulócsoportok közti szignifikáns különbségeket számba véve, attól függően, 

hogy a gyermekek második, negyedik vagy hatodik éve tanulták az idegen nyelvet, a 

Tuky-féle Post hoc teszt adatai alapján azt láthatjuk, hogy a teljesítmények között a legtöbb 

kimutatható szignifikáns különbséget a 4/2-es tanulócsoport és a 4/4-es (6 vizsgált feladat 

esetén), valamint 6/6-os csoport (8 vizsgált feladatának) eredménye között találtam (lásd 
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35. TÁBLÁZAT első és harmadik oszlopának sárga mezővel jelölt p értékei). A negyedik, 

illetőleg a hatodik éve idegen nyelvi tanulmányokat folytató tanulócsoportok 

eredményeinek összevetésekor ennél jóval kevesebb feladat esetében lehetett szignifikáns 

eltérést kimutatni. 

  

35. TÁBLÁZAT | Az egyes tanulócsoportok anyanyelvi és idegen nyelvi azonos folyamat-

működéseit vizsgáló tesztfeladatok eredménye közti szignifikáns és nem szignifikáns 

eltérések (p értékek) 

 

tanulócso- 

portok 

L1-L2      

4/2 4/4 6/4 

4/4 

 

6/4 6/6 6/6 

 

6/6 6/6 

GMP2-GMP1 =0,692 =0,933 =0,008 =0,982 =0,074 =0,091 

GMP3-GMP2  =0,019 =0,034 <0,001 =0,995 =0,046 =0,251 

GMP4-GMP3 =0,689 =0,978 =0,057 =0,934 =0,363 =0,220 

GMP10-GMP4 =0,018 =0,083 <0,001 =0,999 =0,110 =0,202 

GMP5-GMP5 =0,925 =0,818 =0,101 =0,981 =0,219 =0,649 

GMP7-P11 =0,007 =0,938 <0,001 =0,076 =0,876 =0,012 

GMP16-GMP7 =0,342 =0,525 <0,001 =1,000 =0,025 =0,089 

GMP12-GMP8 =0,012 =0,807 =0,004 =0,232 =0,989 =0,127 

GMP11- GMP6 <0,001 <0,001 <0,001 =0,573 =0,715 =0,967 

olv. szövegértés <0,001 <0,001 <0,001 =1,000 =0,003 =0,031 

* összesen 6 esetben 3 esetben 8 esetben 0 esetben 3 esetben 2 esetben 

* szignifikáns különbségek (p értékek) száma 

 

 

Az azonos ideje (negyedik éve) idegen nyelvet tanuló 10 és 12 éves gyermekek (4/4-es és 

6/4-es tanulócsoport) anyanyelvi és idegen nyelvi GMP eredményei, valamint szövegértési 

teljesítményei között egy feladat esetében sem mutatkozott statisztikailag szignifikáns 

eltérés, tehát a két csoporttal anyanyelven és idegen nyelven elvégzett – akár a percepciós, 

akár az olvasási folyamatokat mérő – feladatok eredményét nem befolyásolta az a tényező, 

hogy mely életkorban kezdték meg a vizsgált gyermekek idegen nyelvi tanulmányaikat. A 

nyelvtanulásra fordított évek száma tehát csak a második és a hatodik éve angolul tanuló 

gyermekek teljesítménye kapcsán volt meghatározó tényező, amely előre jósolható volt. 

Az adott nyelv (vagyis anyanyelv/idegen nyelv), mint független változó szintén 

majdnem minden esetben hatást gyakorolt a függő változókra, kivéve a szókincsaktivizálás 

(L1_GMP11 és L2_GMP6: p=0,076) tesztfeladat eredményét, mert erre a függő változóra 

nem volt befolyással az, hogy anyanyelven vagy idegen nyelven történt a feladatvégzés.  

A nyelv és a nyelvtanulásra fordított évek száma, mint együttes független változó 

azonban nyolc feladat esetében volt hatással a függő változókra. Eszerint az összes tanuló 
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teljesítményére vonatkozóan az alábbi anyanyelvi és idegen nyelvi tesztfeladatok 

eredménye között lehetett szignifikáns különbséget kimutatni: 

1) mondatazonosítás zajban (L1_GMP2 és L2_GMP1: p<0,001), 

2) szóazonosítás zajban (L1_GMP3 és L2_GMP2: p<0,001), 

3) szűrt mondatok azonosítása (L1_GMP4 és L2_GMP3: p<0,001), 

4) gyorsított mondatok azonosítása (L1_GMP5 és L2_GMP5: p=0,012), 

5) hallás utáni mondatértés (L1_GMP16 és L2_GMP7: p=0,003), 

6) hallás utáni szövegértés (L1_GMP12 és L2_GMP8: p<0,001), 

7) olvasott szövegértés (L1_L2: p<0,001), 

8) olvasási sebesség (L1_L2: p=0,034). 

 

 

A függő és független változók egymásra hatásának vizsgálata mellett a kutatás során 

az összes tanulóra vonatkozó adatokat oly módon is összevetettem, hogy a köztük lévő 

szignifikáns összefüggéseket, mint nyelvtől független jelenségeket szemléltem. Más szóval 

az egyes folyamatműködések közti kapcsolatok feltárására törekedtem, függetlenül attól, 

hogy anyanyelvi vagy idegen nyelvi tesztfeladatokról volt szó, s azt vizsgáltam, hogy a 

korábbi eredményekhez képest milyen egyéb összefüggések, illetőleg eltérések adódtak. A 

Pearson-féle korrelációanalízis az előző statisztikai eredményekhez képest lényeges 

eltéréseket tárt fel
8
. Az egyik ilyen jellegű kapcsolatot a mentális lexikon aktivizálása 

(L1_GMP11 és L2_GMP6) és a többi vizsgált folyamatműködés között találtam. Eszerint a 

gyermekek mentális lexikonból történő szókincsaktivizálásának gyorsasága és pontos 

működése (nyelvtől függetlenül szemlélve) hatással volt a beszédfeldolgozás alsóbb és 

felsőbb folyamatainak működésére (lásd 37. ÁBRA mérsékelten erős függvénykapcsolatai), 

annak ellenére, hogy az egyes nyelvek esetében az adatok nem mutattak szignifikáns 

összefüggést e feladattal kapcsolatban. A szófelidézés során – nem kizárt, hogy az 

írásbeliség következtében – az adatok szerint a szeriális észlelésnek is nagy szerepe volt. 

Az eredmények alapján továbbá kismértékű összefüggést találtam a mentális előhívás és a 

vizuális észlelés, valamint az olvasott szövegértési teljesítmények között is.  

A nyelvtől független folyamatok közti kapcsolatok esetén az olvasott szöveg megértése 

egyáltalán nem mutatott összefüggést a fonetikai és fonológiai szinteket, a szeriális és 

vizuális észlelést, valamint a beszédmegértés kapcsán a mondatmegértést vizsgáló 

tesztfeladatok eredményével. Ebből arra lehet következtetni, hogy a vizsgált tanulók 

esetében az írott nyelvi üzenet megértését támogató dekódolási folyamatok viszonylag 

önálló működést mutattak (kivéve az akusztikai, a szintaktikai, szemantikai és asszociációs 

                                                 
8
 A vizsgálat során csak azok a feladatok szerepeltek, amelyeket a tanulók mindkét nyelven elvégeztek 
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szintek esetében). Az olvasott szöveg megértését eszerint alapvetően a mentális előhívás 

hatékonysága, valamint a hallás utáni információ felidézési képessége (szövegértés) 

határozta meg. A pedagógiai folyamat során tehát ezen területek célzott fejlesztésével a 

tanulók valószínűleg jobb eredményeket érhetnek el.  
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37. ÁBRA  | A beszédfeldolgozás alsóbb és felsőbb szintjei, a feldolgozást segítő 

részfolyamatok és az olvasott szövegértés közti nyelvtől független szignifikáns 

összefüggések 
 

Jelmagyarázat:                nagyon erős,               mérsékelten erős,               gyenge, 

szignifikáns függvénykapcsolatok 

 

További – az idegen nyelvi vizsgálathoz hasonlatos – eredmény még a beszédfeldolgozási 

folyamatok alsóbb szintjei között (az esetek 66,67%-ban) kimutatható nagyon erős 

szignifikáns összefüggések. Ez azt jelenti, hogy nyelvtől független összevetésben a vizsgált 

változók (a zajban történő mondatazonosítás, a zajban való szóazonosítás, a szűrt 

mondatok azonosítása, a szeriális észlelés, valamint a gyorsított mondatok azonosítása) 

függetlensége 99%-os megbízhatósági szinten elvethető volt. Más szóval e feladatok 

eredménye a vizsgált tanulók esetében közvetlen hatással volt egymásra (lásd 38. ÁBRA 

példái).  



 

 

 
zajban való és szűrt mondatok azonosítása 

(r=0,937; p<0,001) 

 

 
zajban való és gyorsított mondatok azonosítása 

(r=0,921; p<0,001) 

 

 
zajban való szóazonosítás és szűrt mondatok 

azonosítása (r=0,812; p<0,001) 
 

 
zajban való szóazonosítás és gyorsított mondatok 

azonosítása (r=0,807; p<0,001) 

 

 
szűrt és gyorsított mondatok azonosítása 

(r=940; p<0,001) 

 

 
szeriális észlelés és gyorsított mondatok 

azonosítása (r=718; p<0,001) 

 

38. ÁBRA  | A beszédészlelési szintek közti nyelvtől függetlenül vizsgált legerősebb 

szignifikáns összefüggések 

 

A szeriális észlelés pedig nemcsak az észlelési folyamatok minőségét illetően, hanem a 

megértésért felelős feldolgozási szintek kapcsán is meghatározónak bizonyult, igaz nem 

olyan jelentősen, mint az alsóbb szintek esetén. Ennek pedagógiai jelentősége abban áll, 

hogy bármely beszédészlelési szint fejlesztése hatékonyabb működést eredményezhet a 

másik két észlelési szint, valamint a beszédfeldolgozás felsőbb szintjei esetében is.  

A beszédészlelés és a beszédmegértés egyes szintjei között (az összes tanuló adatára 

vonatkozó) nyelvtől független kapcsolatok feltárásakor szintén nagyon erős együttfutó 

kapcsolat mutatkozott (vö. 37. ÁBRA). Az eredmények ismeretében tehát azt lehet 

elmondani, hogy a nem megfelelőképp funkcionáló nyelvtől független akusztikai, fonetikai 

és fonológiai szintek működése a vizsgált tanulók esetében hatást gyakorolt a 



 

197 

 

beszédfeldolgozási folyamatok felsőbb szintjeinek működésére. Azonban nemcsak a 

beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai befolyásolhatták egymást, hanem az is, 

amit a hallott mondatértés és a hallott szövegértés mért (r=0,742; p<0,001), annak ellenére, 

hogy az anyanyelvi feladatok esetében nem volt ilyen jellegű kimutatható kapcsolat (vö. 

39. ÁBRA).  

 

 39. ÁBRA  | A beszédmegértési szintek közti nyelvtől függetlenül vizsgált szignifikáns 

összefüggés 

 

A beszédfeldolgozási és az olvasási folyamatok nyelvtől független összevetésekor csupán 

két feladat kapcsán (szóazonosítás zajban és hallás utáni szövegértés) mutatkozott gyenge 

szignifikáns összefüggés, vagyis a két mechanizmus működése nem volt jelentős hatással 

egymásra. Az idegen nyelvi vizsgálati adatok azonban e két folyamat szorosabb 

egymásrautaltságát jelezték (lásd VI.2.2 vonatkozó része).    
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VIII. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A KUTATÁS SORÁN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK 

 

 

A beszédfeldolgozás sikeressége több tényező záloga. A beszédpercepció során 

felmerülő számos probléma – a nyelv működéséről és a nyelvi rendszerről szerzett 

ismereteink segítségével (akusztikus kulcsok felismerése, lexikális, szintaktikai, 

szemantikai, kontextuális és pragmatikai ismeretek), a rendszerre jellemző nagyfokú 

szelekciós képesség és a zavaró tényezőkkel szembeni ellenállóság következtében – 

nagyrészt kompenzálható. Az üzenet hatékony dekódolásához, megértéséhez alapvetően 

szükséges még az emlékezeti folyamatok megfelelő működése, és egyéb ismeretek 

(háttérismeret, világismeret, sémaismeret), stratégiák kreatív alkalmazási képessége. 

Mindezek ellenére előfordulhat, hogy az észlelési rendszer nem képes önmagát korrigálni, 

így aztán a beszédmegértés is nehézségekbe ütközik. Az idegen nyelvi beszédfeldolgozási 

mechanizmus hatékony működése mindemellett attól is függ, hogy mely életkorban, 

milyen körülmények között (nyelvi környezetben) történik a nyelv elsajátítása. A 

percepciós bázis rugalmassága mellett számos szociokulturális, szociolingvisztikai és 

szocioaffektív tényező (identitás, regionális sajátosságok, motiváció stb.) is szerepet játszik 

ebben a folyamatban. 

 A beszédfeldolgozási és olvasási folyamatok működésének mennyiségi és minőségi 

elemzése, az eredmények – életkori, tanulócsoportonkénti és nyelvenkénti (anyanyelv – 

idegen nyelv) – összevetése számos gondolatot vetettek fel. 

 

(1) Az idegen nyelvi beszédfeldolgozási mechanizmus fejlesztését megalapozó 

anyanyelvi percepciós bázis megszilárdításának igénye 

 

Az első idegen nyelv tanulásakor, amikor a gyermekek az anyanyelvitől kisebb vagy 

nagyobb mértékben eltérő fonetikai bázisú nyelvvel ismerkednek, nem mindegy, hogy 

milyen anyanyelvi beszédpercepciós folyamatokra építhetünk. Az idegennyelv-tanulás 

kezdeti szakaszában, az anyanyelv-elsajátítási folyamatokhoz hasonlóan, az idegen nyelvi 

beszédfeldolgozás nagyobb mértékben hierarchikus, mint a tanulás későbbi szakaszaiban. 

Ez azt jelenti, hogy kezdetekben a beszédészlelési szintek fokozottabban és aktívabban 

vesznek részt a beszédfeldolgozási folyamatok működésében, mint a későbbiekben (vö. 

Gósy 1997c). Eszerint csak jól működő beszédészlelési folyamatok mellett képesek a 

tanulók az idegen nyelvi beszédhangok, hangkapcsolatok, szavak helyes felismerésére, sőt 
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azok kiejtésére is. A beszédészlelési folyamatok pedig a beszédmegértés minőségére 

közvetlen hatással vannak. A kutatás során vizsgált általános iskolás 10 és 12 éves tanulók 

anyanyelvi beszédfeldolgozási mechanizmusának nem ép működése arra hívja fel a 

figyelmet, hogy még a tipikus fejlődést mutató gyermekek körében is jó néhány területen 

probléma mutatkozhat e folyamat során. Az elmaradások, vagy a nem teljességében 

önállósult működést mutató feldolgozási szintek hatással vannak többek között a vizuális 

dekódolás, s ennek következtében az olvasott szöveg értési folyamatára is. A nehézségek 

az idegen nyelvi beszédpercepció és az olvasási folyamat során még hatványozottabban 

jelentkezhetnek. Az idegen nyelvek tanulása tehát az anyanyelvi percepciós bázis kellő 

stabilitása nélkül kevésbé lehet eredményes a két nyelv működésmechanizmusainak 

egymásra hatása következtében. Éppen ezért a gyermekek észlelési rendszerének 

anyanyelvi fejlesztése nemcsak az alsó tagozaton, hanem a felső tagozaton is szükséges 

lenne, ennek mindennapos iskolai tevékenységbe illesztése – egy közösen elmondott rövid 

vers, a pedagógus által felolvasott történet, vagy a szavak hangzóival való memóriajátékok 

stb. formájában – hatékony előrelépést jelenthetne. Az információs technológia és a média 

térhódítása által megváltozott életszemlélet és prioritások, a gyermekekre nehezedő 

fokozatosan növekvő iskolai követelmények és a rohanó életvitel következtében nemcsak 

az iskolában, hanem a családban is egyre kevesebb idő jut a valódi beszélgetésekre, a 

mondanivaló egész mondatokban való megfogalmazására. A szinte minden élethelyzetben 

jelen lévő háttérzaj az észlelési és megértési nehézségeket tovább fokozhatja.  

Az anyanyelvi beszédpercepciós folyamatok idegen nyelvi beszédészlelésre és 

beszédmegértésre gyakorolt hatása mellett a kutatás során több esetben is felmerült az a 

gondolat, mely szerint ez a kapcsolat pedig nemcsak egyirányú lehet. Előfordulhat ugyanis, 

hogy egy idő után az idegen nyelvi folyamatok is visszahatnak az anyanyelvi hasonló 

folyamatműködésekre (vö. Cummins 1979; Odlin 1989; Lengyel, 1996a; Lightbown–

Spada 2006). Eszerint tehát nemcsak az anyanyelvi percepciós bázis lehet pozitív vagy 

negatív hatással az idegen nyelvi beszédfeldolgozási folyamatok működésére, hanem az 

idegen nyelvi beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok is hatást gyakorolhatnak a 

hasonló vagy eltérő anyanyelvi rendszerre. Ennek megerősítésére azonban jelen 

vizsgálatból egyértelmű válasz nem adható, mivel a többségében gyenge szignifikáns 

összefüggések nem elégségesek, továbbá az eredmények értelmezésénél a gyermekekre 

vonatkozóan számos egyéb háttértényezőt kell figyelembe venni. Mindezek ellenére úgy 

vélem, hogy az idegen nyelvi beszédészlelési zavarok esetén ne csak az idegen nyelvi, 

hanem az anyanyelvi folyamatok is fejlesztésre kerüljenek. 



 

200 

 

(2) A szóbeli kezdőszakasz fontossága az idegennyelv-tanulás során  

 

Az ezredfordulós nyelvpedagógiai gyakorlat azt mutatja, hogy a magyarországi 

közoktatási rendszerben az iskolai idegennyelv-oktatás nem egységes módon valósul meg, 

amely nem mindig a gyermekek anyanyelvi fejlettségéhez igazodik. A korai idegennyelv-

tanítás során – az ideális esetben egy-két évig tartó – szóbeli kezdőszakasz szükségessége 

elengedhetetlen, amikor a gyermekek az idegen nyelv sajátosságaira hangolódnak rá 

(sajátos beszédhangok, szó- mondatritmus, hanglejtés stb.) a globális észlelési rendszert 

fejlesztő dalok, mondókák, izolált szavak, kész nyelvi minták elsajátítása által. A 

gyakorlatban azonban előfordul, hogy a szóbeli kezdőszakasz a kívánatosnál jobban 

lerövidül, és a szóbeli készségek fejlesztése majdhogynem az írásbeli készségek 

fejlesztésével párhuzamosan történik. Pedig „az írásbeliség a korai nyelvfejlesztésnek nem 

elsődleges területe” (Kovács 2009:77). Ez azért is kifogásolható, mert a legtöbb gyermek 

anyanyelvi írásbeli készségei (kisiskolás korban) még nem működnek olyan szinten, hogy 

azokra egy – az anyanyelvitől eltérő – idegen nyelvi írott rendszert stabilan rá lehetne 

építeni. Az értekezés eredményei megerősítik, hogy még a 10 és 12 éves gyermekek 

anyanyelvi beszédfeldolgozási folyamatai és olvasási készsége sem mutattak tökéletes 

működést, hogy az ezekre épülő – anyanyelvitől eltérő – idegen nyelvi írott rendszer 

számára megbízható alapul szolgálhatnának. Ebből következően kívánatos lenne a szóbeli 

kezdőszakasz még hangsúlyozottabb, időben elnyújtottabb megvalósulása, valamint az 

írásbeliség bevezetésének az anyanyelvi folyamatok megszilárdulásáig – legalább 9-10 

éves korig
9
 – történő visszaszorítása. Az idegen nyelvi írásbeliség bevezetésére megoldást 

jelenthetne még a kizárólag anyanyelvű gyermekek számára készített tankönyvek 

alkalmazása, melyekben az írásbeli készségek fejlesztése a fokozatosság elvének 

betartásával, az idegen nyelvi rendszerhez igazodó olvasástanítási módszerrel vagy az 

anyanyelv-idegen nyelv sajátos jellegének kontrasztjával történne. Erre vonatkozóan 

érdemes lenne részletesen megvizsgálni a hazai tankönyvpiac adta lehetőségeket. Az 

olvasáskészség fejlesztésének gyakorlatban történő hatékonyság-vizsgálata, valamint a 

hosszabb szóbeli kezdőszakasz létjogosultságának igazolása további átfogó (longitudinális 

jellegű) kutatásokat tesz szükségessé.  

 

 

                                                 
9
 ebben az életkorban ugyanis az anyanyelvi beszédfeldolgozási rendszer már kellően automatizálódott, s az 

olvasási készség is elért egy bizonyos fejlettségi szintet, amelyre biztonsággal ráépülhet az idegen nyelvi 

írásbeliség 
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(3) Az artikulációs bázis rugalmasságára építő korai nyelvi programok népszerűsítése  

 

Jelen kutatás során az azonos életkorú, eltérő ideje angol nyelvi tanulmányokat 

folytató gyermekek teljesítményének összevetésekor az adatok több esetben azt mutatták, 

hogy azok a tanulócsoportok, akik korábbi életkorban kezdtek az idegen nyelvvel 

foglalkozni, anyanyelvi verbális memóriakapacitásuk, az egyes angol nyelvi 

beszédészlelési, illetőleg beszédmegértési folyamataik, olvasási tempójuk és olvasott 

szövegértési teljesítményük kismértékben, de jobb működést mutatott, mint az idősebb 

korban nyelvi tanulmányaikat megkezdő tanulócsoportok esetében. Mivel a két 

tanulócsoport teljesítménye között az említett vizsgálati területeken nem volt jelentős 

különbség, ezért arra vonatkozóan, hogy vajon valóban a korai kezdés, s nem egyéb 

háttértényezők (kognitív, szociolingvisztikai, motivációs faktorok, pszichés tényezők, stb.) 

gyakoroltak pozitív hatást a fiatalabbak percepciós mechanizmusára, további célzott 

kutatásokat igényel. (A kutatásban részt vevő tanulókra vonatkozóan a háttértényezők 

feltárása további feldolgozásra vár).  

Az élő idegen nyelvek tanításához kapcsolódóan az idegen nyelvi percepciós bázis 

kialakulását és a beszédfeldolgozás mechanizmusára épülő készségfejlesztést elősegítendő 

másféle utakat is érdemes lenne követni. Ennek megvalósulása többféleképpen történhet. 

Ahol erre lehetőség van, ott érdemes kiaknázni az idegennyelv-tanulás korai kezdésének 

potenciális előnyeit, melyek közül a legfontosabb tényezők a hangrendszer tekintetében az 

artikulációs bázis nagyfokú rugalmassága, a gátlásmentes, nyelvelsajátítást idéző játékos 

tanulás, a belső motiváció, a nyelvi tudatosság és a nyelvtanulási tapasztalat megszerzésére 

rendelkezésre álló hosszabb idő. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy a korán elkezdett 

nyelvoktatás a jó iskolai szereplés egyik fontos faktora, mivel ez a tanulók intellektuális 

aktivitását serkenti, látókörüket szélesíti és kinyitja szellemüket. Egy második nyelvvel 

való kapcsolatba kerülés – ha elég korán történik – Bognár (1997) szerint nemcsak 

vetekszik az anyanyelv ismeretével, hanem meg is könnyíti az elsőnyelvi tudatosság 

fejlődését. Éppen ezért, ha lehetőség van rá, a nyelvtanulást ajánlatos minél korábban 

elkezdeni; Kubanek-German (1998) szerint (akár) már iskoláskor előtt is
10

. A korai 

idegennyelv-oktatás megvalósulási formáját tekintve úgy vélem, hogy pozitív irányba 

történő elmozdulást jelenthetne a kéttannyelvű általános iskolai programok (erről 

bővebben lásd Kovács 2002, 2006), illetőleg a nyelvekre történő ráhangoló programok (vö. 

például Candelier 2000) alapgondolatának mind szélesebb körű elterjedése, ezek 

                                                 
10

 Az ideális kezdési idő tekintetében még mindig nem egységes a kép (lásd óvodai nyelvoktatás igénye; 

NAT előírása, kerettantervi ajánlások). 
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tapasztalatainak, a beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztését célzó tevékenységeinek 

az angol mint idegen nyelv iskolai tantárgyként való tanításának nyelvpedagógiai 

gyakorlatába történő beépítése, adaptálása. A kéttannyelvű programok során ugyanis az 

idegen nyelv nemcsak mint cél, hanem eszközként való használatára is nagy hangsúlyt 

helyeznek, a nyelvet a nyelvi tartalmon keresztül közelítik meg. A tényleges idegennyelv-

tanítást megelőző nyelvi fogékonyság kialakítását célzó programok pedig a felfedeztetés 

pedagógiájára építve, számos, a különféle élő nyelvek közti (szóbeli és írásbeli) 

hasonlóságok és különbözőségek összevetése által kognitív, metalingvisztikai, 

metakommunikációs képességek fejlesztését teszik lehetővé (vö. Hawkins 1984; 1999). A 

fejlesztés hangsúlyos területe a különböző beszédhangok észlelését és befogadását 

elősegítő „fültréning” (auditív percepció és diszkrimináció), az egyes nyelvváltozatok, 

dialektusok tanulókkal való megismertetése (vö. Lőrincz 2002). A nyelvi 

fogékonyságfejlesztés a „kerülőút logikája” alapján az anyanyelvi tudatosságot is fejleszti, 

különösen fonetikai területen. Az ismeretlen nyelvek manipulálása ugyanis formai fókuszú 

tevékenység, a nyelvi formára irányítja a figyelmet, amely az anyanyelv-tanulásban is 

tudatosabb nyelvhasználatot eredményez. 

 

(4) Az idegen nyelvi beszédfeldolgozás mechanizmusának és az erre épülő idegen 

nyelvi készségek problémás területeinek feltárása és célzott, hatékony fejlesztése 

 

Az anyanyelvi észlelési bázis megszilárdítása nemcsak az idegen nyelvi szóbeli, 

hanem az írásbeli készségek hatékony fejlesztéséhez is szükséges, hiszen az anyanyelvi és 

az angol nyelvi fonémák gyors, pontos megkülönböztetési képessége mellett mindez jó 

alapot szolgáltat az anyanyelvitől részben vagy jelentős mértékben eltérő graféma-fonéma 

megfeleltetési szabályok mind eredményesebb elsajátításához. Az értekezés utolsó 

fejezetében ismertetett, a beszédfeldolgozási mechanizmus különböző szintjeit fejlesztő 

mintafeladatok gyűjteménye az idegen nyelvi észlelési és megértési folyamatok 

tökéletesítése mellett az emlékezeti folyamatok jobb működését, a mentális lexikon mind 

hatékonyabb aktiválási készségét segítik elő, illetőleg a vizuális dekódolás és olvasott 

szövegértési készség  eredményesebb elsajátítását és működését teszik lehetővé. Lényeges 

szempont, hogy a beszédfeldolgozási folyamatok célzott fejlesztése ne csak a nyelvtanulás 

kezdetekor, hanem a nyelvtanulás egész folyamata során nagyobb hangsúlyt kell, hogy 

kapjon. Az adott területek célzott fejlesztését megelőzően minden esetben javasolt a 

(beszédfeldolgozási szinteken jelentkező) nehézségek diagnosztizálása. A gyermekek 

angol nyelvi beszédpercepciós vizsgálata során a GMP teszt brit angol hanganyagának a 
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vizuális észlelést vizsgáló tesztfeladatával való bővítése lehetőséget nyújt további hasonló 

(angol nyelvi) vizsgálatok ezen eredményekkel való összevetéséhez.  

 Az olvasásértés alapja a megfelelő szintű dekódolás és a jól működő szófelismerési 

stratégia. Diagnosztikus szempontból tehát javasolt az olvasási készség szintjének 

rendszeres felmérése, a dekódolási folyamat során elkövetett problémás területek feltárása 

a hatékony fejlesztés végett. Jelen kutatás erre vonatkozóan az anyanyelvi és az angol 

nyelvi hangos olvasáskor elkövetett hibák sajátos módon való rendszerezésével nyújt 

segítséget, amely lehetőséget ad annak vizsgálatára is, hogy a két nyelven rögzített 

leggyakoribb hibák jellege mennyiben azonos, illetőleg tér el egymástól. A dekódolási 

folyamatok hatékonyabb működése mellett az olvasott szövegértés fejlesztését tekintve 

lényeges még a szókincs állandó fejlesztése, az általános ismeretek bővítése, illetőleg az 

olvasott szöveg magas szinten való megértéséhez szükséges aktív megértési stratégiák több 

módon történő tanítása is (vö. Pressley 2000), például a nyelvtani jelentések feltárása, 

kérdések feltétele, összefoglalások készítése, valamint szövegkritikai elemzések 

formájában. A stratégiai készségek elsajátításának folyamata során ugyanis nemcsak a 

szövegértés deficitjei, hanem hosszabb távon a nyelvelsajátítás hiányosságai is 

korrigálhatók (Adamikné Jászó 2006; Csíkos–Steklács 2006). Mindezek mellett az első 

vagy második idegen nyelv tanulásakor érdemes kihasználni a nyelvek közötti „transzfer-

hidakat” (Boócz-Barna 2010), az anyanyelv és az idegen nyelv hangzó és írott formája 

közti hasonlóságokat, és a kontrasztív szemléletből kiindulva fejleszteni a nyelvtanuló 

metakognitív és stratégiai kompetenciáját. A fenti folyamatok aprólékos elméleti feltárása 

és a problematikus területek gyakorlatban történő célzott fejlesztése, a rendszeresség és 

fokozatosság elvének betartásával, a kisgyermekkori nyelvtanulás hatékonyságát növelheti. 

 

 

A kutatási eredmények feldolgozásakor számos további kérdés is felmerült.  

 

(i) Vajon minek tulajdonítható az azonos ideje idegen nyelvet tanuló, eltérő életkorú 

tanulók idegen nyelvi beszédfeldolgozási, illetőleg szövegértési teljesítménye közti 

különbség.  

(ii) A két nyelv azonos részfolyamatai közti összefüggés kapcsán további 

pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai vizsgálatokat igényelne annak az 

állításnak az igazolása, hogy az idegen nyelvi beszédészlelési és beszédmegértési 
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folyamatok fejlesztése milyen mértékben van kedvező hatással az anyanyelvi 

hasonló folyamatműködésekre. 

(iii) Az írásban történő idegen nyelvi szókincsaktivizálás feladat elvégésekor nem 

találtam elfogadható magyarázatot arra, hogy az egyes nyelvek beszédfeldolgozási 

folyamatai miért nem mutattak összefüggést hogy a mentális lexikon aktiválási 

képességével, annak ellenére, hogy ennek eredménye a nyelvtől független változók 

vizsgálatakor szinte valamennyi észlelési, megértési szint működésével szignifikáns 

összefüggést mutatott. 

(iv) További kutatások szükségesek annak feltárása érdekében is, hogy az anyanyelvi és 

az angol nyelvi olvasási készség működése, illetőleg az olvasott szövegértési 

teljesítmény mennyiben mutatnának összefüggést (a dekódolási és a szövegértést 

ellenőrző kérdések megválaszolásának stratégiai szintjén) azonos jellegű 

szövegekkel való felmérés esetén.  

(v) Mindezek mellett kutatásom során azt tapasztaltam, hogy az idegen nyelvi 

szövegértési teljesítményt egy bizonyos idő eltelte után (jelen esetben a négy éves 

nyelvtanulást alapul véve) az intézményes keretek között folyó nyelvtanulásra 

fordított idő nem befolyásolta döntően (vö. a négyből három tanulócsoport közel 

azonos eredménye), ami számos – főképp nyelvpedagógiai vonatkozású – kérdést 

vet fel.  

(vi) Az azonos ideje angolul tanuló eltérő életkorú csoportok közül az angol tesztszöveg 

felolvasásakor az idősebbek átlagosan többet tévesztettek, mint fiatalabb csoport. 

Ennek kapcsán az a kérdés merülhet fel, hogy vajon a hatékonyabb dekódolás 

készség a korai életkorban megalapozott szóbeli készségek pozitív hatásának 

tulajdonítható, annak ellenére, hogy vélhetően ezek a gyermekek tanulmányaik 

során kevesebb írásbeli nyelvi inputban részesültek.   
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IX. ELŐRETEKINTÉS 
 

Jelen kutatás eredménye számos esetben azt jelezte, hogy még a tipikus fejlődést 

mutató gyermekek esetében is gondok lehetnek a beszédfeldolgozással, az olvasott szöveg 

dekódolási készségével, s ebből következően az olvasott szöveg megértésével.  Továbbá az 

sem kétséges, hogy az anyanyelv és az idegen nyelv egyes beszédészlelési és 

beszédmegértési folyamatműködései több szinten összefüggést mutatnak. Az idegen nyelvi 

beszédfeldolgozás mechanizmusának hatékony fejlesztéséhez elsőként tehát az anyanyelvi 

percepciós bázis megerősítése szükséges. Azoknak a tanulóknak, akiknek már nem 

elegendő az ösztönös fejlesztés, a minőségi változáshoz hatékonyabb eszközök 

szükségesek. Ehhez számos erre a célra készült szakkönyv nyújthat segítséget (Gósy 1994; 

Gósy–Imre 2007; László M. 2008, 2009), amelyek meghatározott terv és jól összeállított 

nyelvi anyag alapján célzott anyanyelvi fejlesztésre adnak lehetőséget.  

A következőkben a teljesség igénye nélkül egy általam összeállított 

feladatgyűjtemény vázlatát illusztrálom, amely a fent említett szerzők rendszerét veszi 

alapul
11

, s a bennük foglalt feladatokat – az angol nyelv anyanyelvitől eltérő sajátosságait 

szem előtt tartva – úgy módosítja, illetőleg egészíti ki, hogy azok a magyar anyanyelvű 

gyermekek idegen nyelvi beszédfeldolgozási mechanizmusának fejlesztésére alkalmasak 

legyenek. A felsorolt gyakorlatok rendszeres és módszeres elvégzésével az angol nyelvi 

beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok fejlesztését, a munkamemória jobb 

működését, a mentális lexikon bővítését (aktív-passzív), hatékonyabb aktiválási készségét, 

valamint a spontán beszéd grammatikai viszonyainak és szemantikai összefüggéseinek 

mind tökéletesebb felismerési képességét segíthetjük elő. Mindezek mellett néhány 

feladattípus lehetőséget biztosít az idegen nyelvi írásbeli készségek, valamint az olvasott 

szöveg megértésének fejlesztésére is. (Az angol nyelvi beszédfeldolgozás és 

olvasásképesség fejlesztését célzó gyakorlattípusokat a 36. TÁBLÁZAT foglalja össze. A 

feladat-megjelölések magyarázatát, részletesebb leírását és a hozzájuk tartozó angol nyelvi 

példákat a 8. MELLÉKLET tartalmazza, az alábbi táblázat második oszlopa ezek sorszámát 

jelöli).  

 

                                                 
11

 A Beszédpercepciós fejlesztő modulok című könyv (Gósy–Imre 2007) tartalmi felépítéséből átvett 

feladatszámok: 1., 2., 3., 4., 7., 12., 13., 17. (lásd 36. TÁBLÁZAT első oszlopa); a Beszédészlelés című fejlesztő 

füzetben (László M. 2008) is szereplő feladattípusok: 1., 3., 4., 12. ; a Beszédértés című fejlesztő füzetben 

(László M. 2009) az alábbi gyakorlattípusok szerepelnek: 10., 11., 22. 
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36. TÁBLÁZAT | Az angol nyelvi beszédfeldolgozás és az olvasásképesség* fejlesztését célzó 

gyakorlattípusok  

 

A BESZÉDÉSZLELÉS FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ 

GYAKORLATTÍPUSOK 

a kapcsolódó 

feladatok száma 

1. a hallott információ ismétlése (értelmetlen hangsorok, egy 

vagy több szótagú szavak, szólánc, mondatok)  szerialitás, 

verbális munkamemória fejlesztése 

1) 2) 11) 21) 

2. szógyűjtés különféle célzattal (azonos fogalomkörbe vagy 

főfogalom alá tartozás, azonos szókezdő hanggal kezdődő 

vagy rímelő végű szavak, stb.) 

3) 4) 6) 7) 8) 9) 

3. hangkeresés (szó elején, közepén, végén) 12) 

4. beszédhang-differenciálás (zöngés – zöngétlen, anyanyelvi – 

idegen nyelvi, szópárok, „kakukktojás”) 

10) 14) 

5. szájról olvasás auditív információ segítsége nélkül 5) 35) 

6. ritmusészlelés (például mondókák, dalok, rap zene)  16) 19) 20) 23) 

7. kiejtett hangokból szóalkotás 15) 

8. hangzócsökkentés szavakban 17) 

9. különféle nyelvek kiejtésének, vagy a célnyelv 

ejtésváltozatainak tanulmányozása (metanyelvi tudatosság!) 

26) 

A BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ 

GYAKORLATTÍPUSOK 

 

10. rövid instrukciók követése és adása  21) 

11. történethallgatás (a megértést illusztrációkkal/képekkel 

segítve; a történetet megszakító/ vagy a történet 

meghallgatása után feltett kérdésekre válaszadás; tartalmi 

összegzés néhány mondatban, akár anyanyelven is) 

 

12. szómagyarázat, szógyűjtés (ellentétek, szinonimák)     

13. elkezdett mondatok befejezése, illetve mondatok elejének 

megalkotása (írásbeli elvégzése is javasolt) 

32) 

AZ ÍRÁSBELI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ 

GYAKORLATTÍPUSOK 

 

14. hangkeresés szavakban (pl. eltérő írásmódú, azonos 

hangok)  

13) 18) 24)  

15. betűkből szóalkotás  

16. szógyűjtés és rendszerezés (graféma-fonéma tudatosság 

elmélyítésének jegyében) 

27) 28) 29) 

17. egyszerű mondat bővítése (tárggyal, határozóval, jelzővel)  

18. szó- mondathangsúly jelölése 25) 

19. diktálás 33) 34) 

20. hibajavítás (helytelenül leírt szöveg javítása – diszlexiás 

tanulóknak a feladat elvégzése nem javasolt!) 

31) 

21. ismert vagy ismeretlen szöveg hangos olvasása   



 

207 

 

22. olvasott szöveg alapján jegyzetek, gondolattérkép (mind 

map) készítése, táblázatok kitöltése, összefoglalás 

 

23. versírás (rímelő szavakkal) 30) 

A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSÉT ELŐSEGÍTŐ 

GYAKORLATTÍPUSOK 

 

24. memoriterek tanulása, elmondása  22)  

25. változó hosszúságú, információsűrűségű, lexikai nehézségű 

szövegfeldolgozás (a szöveg logikai viszonyainak – 

összefüggések, részletek – feltárásával, pl. tételmondat, 

ellentmondás)  

35) 

26. digitális tananyagok feldolgozása (megértést segítő 

kérdésekkel) 

 

*(olvasáskészség, szövegfeldolgozó, szövegértő és szövegértelmező készség) 

 

Az értekezésem záró részében összegyűjtött módszertani segédanyagot jelen állapotában 

csupán „kezdetleges ötlettár” elnevezéssel illetném. Rövidtávú céljaim közé tartozik ezek 

tudományos igényű, több szempontú bővítése a gyakorlati tapasztalatok beépítésével, 

amelyek önálló otthoni gyakorlásra is lehetőséget kívánnak biztosítani. Terveim közé 

tartozik még e feladattípusokból olyan idegen nyelvi beszédpercepciós modulok 

összeállítása, amelyek rugalmasan beépíthetők lennének az általános iskolai 

nyelvpedagógiai gyakorlat tematikus és metodológiai rendjébe.   
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XI. MELLÉKLETEK 

 

1. MELLÉKLET  

 

VIZSGÁLÓLAP AZ ANYANYELVI BESZÉDFELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK FELMÉRÉSÉHEZ 

 

 

(GMP2) zajos mondatok (CD-ről)  

1. A sütemény nagyon finom volt.             6.   Az őzikét kergeti az oroszlán. 

2. A rádióban zene szól.                             7.   Rakjátok össze a játékokat! 

3. Terítsétek meg az asztalt!                       8.   A strand ma be van zárva. 

4. A repülőgép most szállt le.                    9.   Ki akar lemenni vásárolni? 

5. Menjünk holnap kirándulni?                  10.  Tavasszal sokat esik az eső.  

(GMP3) zajos szavak (CD-ről) 

1. oroszlán                    4.    kendő                    7. eper                10. ablak 

2. meggy                      5.   szita                       8. száj 

3. csillag                       6.   csörgőkígyó           9. étterem 

(GMP4) szűk frekvenciás mondatok (CD-ről) 

1. A vonat nyolc órakor indul.                6.   Holnap moziba megyünk. 

2. Mikor lesz az esküvője?                      7.   Megint leszakadt a gombod? 

3. A tejfölt a macska itta meg.                 8.   Dobd a papírt a szemétkosárba! 

4. Kapcsold be a televíziót!                     9.   A kulcs a zsebemben van. 

5. A munkások estig dolgoznak.             10.  Télen a medvék a  

                                                                        barlangjukban alszanak. 

(GMP5) gyorsított mondatok (CD-ről) 

1. Az irigység rossz tulajdonság.         6.  A katonák felesküdtek a zászlóra. 

2. Őt is beidézték a tárgyalásra?          7.   Ki akar számot adni a munkájáról? 

3. A forgalmat rendőrök irányítják.     8.   Átkokat szórt mások fejére. 

4. Ne gyártsatok selejtet!                     9.   Gyorsan megitatták az állatokat. 

5. A galamb a szabadság jelképe.       10.  Fejtsétek ki a véleményeteket! 

(GMP10) értelmetlen hangsorok  

galalajka             zseréb                   trankün                 bakőgy                 

feréndekek         siszidami            jacolov                 menelékej             vucsityó             

kriszposztyüvan  

(GMP16) mondatértés (színes képekkel)  

1. A kisfiú majdnem feléri a csengőt. (1) 

2. A sün és a bagoly korcsolyáztak, és az egyikük elesett. (2) 

3. A macska az asztal mögül húzza az egeret. (1) 

4. A nagymamának oda kell adnia a gyógyszert a nagypapának. (1) 

5. Mielőtt a kislány fogat mosott, ásított egyet. (2) 

6. Az asztalról leeső gyertyáról beszélnek. (1) 

7. Nem a nyuszi vette fel a kockás nadrágot. (1) 

8. A medve szalad, nehogy megcsípjék a méhek. (1) 

9. Mivel nagyon sütött a nap, a kertész mégsem ment ki a kertbe dolgozni. (2) 

10. A kisfiú elutazott volna, ha elérte volna a buszt. (2)  
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(GMP12) szövegértés (CD-ről)    „Kutya-macska barátság 

Egyszer a kutyák lakodalmat csaptak. Bodri feltette a sok csontot, sütötte-főzte. 

Odahívta Sajót kóstolni. A Sajó megkóstolta a galuskát, de nem volt se íze, se 

bűze, mert nem volt rajta tejföl. Keresi a kutya a tejfölt, de nem volt a háznál. 

Hamar menjen valaki a boltba! De ki menjen? A kutya nem hagyhatta ott a 

főzést. Meglátja a macskát, küldi tejfölért. Mikor kimérték neki, vitte hazafelé. 

Éhes volt, hát nyalogatott belőle. Gondolta, úgyse tudják meg. Aztán ment 

tovább. Megint gondolt egyet, megint nyalogatott. Alig maradt az edényben. Már 

közel volt a kutyákhoz, szégyellte magát, hogy ilyen kevés tejfölt visz, hát a 

megmaradt tejfölt megette. A kutyák futottak eléje, már nagyon várták. „Hozza a 

macska a tejfölt!” A macska azt hazudta, hogy nem adott a boltos tejfölt. De az 

agár meglátta a macska tejfölös bajuszát. Nekimentek a macskának, a macska 

meg felszaladt a fára, onnan dörmicélt a kutyákra.” 

 

1. Mit főztek a kutyák?                                        (csontot és/vagy galuskát) 

2. Miért küldték a macskát?                                (tejfölért) 

3. Miért akartak a kutyák tejfölt tenni az ételbe? 

                                                  (se íze, se bűze nem volt // hogy finom legyen) 

4. Hol vásárolt a macska tejfölt?                         (a boltban) 

5. Miért ette meg a macska a tejfölt?                  (éhes volt) 

6. Mit mondott a macska, miért nincs tejföl?     (nem adott a boltos) 

7. Miért hazudott a macska? 

                           (mert [szégyellte, hogy] megette a tejfölt // szégyellte magát) 

8. Honnan tudták a kutyák, hogy hazudott a macska? 

                    (meglátták, hogy tejfölös a bajusza) 

9. Hova szaladt a macska a kutyák elől?             (a fára) 

Miért sütöttek, főztek a kutyák? (Mi volt az oka?)        (lakodalom volt) 

(GMP15) centrális észlelés (CD-ről)  

1. kávéfőző                                3. cipőkanál                         5.  kecskepásztor 

2. búgócsiga                              4. malomkerék 

(GMP8) verbális memória                  // rendezett működés 

mackó                 óra                           szív                           cipő 

labda                   hóember                  egér                           hal 

hold                     ház                          csónak                      tojás 

(GMP9) vizuális memória (képekkel)                      // rendezett működés 

csillag                 szék                         (g)dinnye                    malom 

béka                    hegedű                     rendőr                         síp  

vár                      (ivó)kút                    kakas                          torta 

(GMP7) vizuális észlelés (példaszó: kutya) - 

macska___   oroszlán___    elefánt___    mókus___   egér___ víziló___      

kenguru___     tehén___      darázs___    liba___ 
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 (GMP17) beszédhang differenciálás 

 
HANGSOR AZONOS KÜLÖNBÖZŐ 

ib             x      íb  X 

azsá         x      asá  X 

begi         x      begi X  

fész          x      fész X  

móz         x       nóz  X 

voka        x      vokka  X 

adü          x      atü  X 

szug        x       szug X  

nőcs        x       nöcs  X 

nyér        x       nyér X  

taj           x        taj X  

lefi          x      levi  X 

ómi         x       omi  X 

hem        x       hem X  

oszú        x      ozú  X 

íppi         x       ípi  X 

agyóra    x       anyóra  X 

rad          x       rad X  

gev         x       bev  X 

nazirú     x       nazilú     X 

nét          x       nét X  

teggő      x       tegő  X 

ise           x      isse  X 
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2. MELLÉKLET  

 

VIZSGÁLÓLAP AZ ANYANYELVI HANGOS OLVASÁSI KÉSZSÉG ÉS SZÖVEGÉRTÉSI 

TELJESÍTMÉNY FELMÉRÉSÉHEZ 

 

 

 

 

A barlangkutató búvárok 

 

A búvárok közül a legkevésbé a barlangkutató búvárokat ismerik. Az ő 

munkájuk különösen nehéz. A földmélyi vizekben dolgozva nem 

bukkanhatnak a felszínre. Útjukat állják a kövek. Ezért 

barlangkutatásra csak a legkiválóbb könnyűbúvárok vállalkoznak.  

 

Aki bele akar kóstolni ebbe a veszedelmes mesterségbe, annak 

előzőleg tíz órát kell a légzőkészülékkel merülnie. A barlangba két 

önállóan működő légzőkészüléket visz magával. Ez azért fontos, hogy 

ha az egyik elromlik, tüstént levegőt szolgáltasson a másik. 

 

Szabály: ha az egyik készülék elromlott, azonnal vissza kell fordulni. 

A barlangi merülést csak vezetőkötéllel szabad végrehajtani, amit a 

búvárok derekához kötnek. Ha a búvár eltévedne, a helyén meg kell 

várnia a biztosító búvárt, aki megkísérli őt kivezetni. 

 

(Forrás: Élet és Tudomány in Juhász 1999:107) 

 

 

 

Szövegértést ellenőrző kérdések:                               Elvárt válaszok: 

1. Kik a legkevésbé ismeretek a búvárok közül?        a barlangkutató búvárok 

2. Miért nehéz az ő munkájuk?                                    mert nem bukkanhatnak a  

                                                                                          felszínre, útjukat állják a kövek                                                                                            

3. Milyen búvárok vállalkoznak barlangkutatásra?     a legkiválóbb könnyűbúvárok 

4. Hol dolgoznak a barlangkutató búvárok?                a földmélyi vizekben 

5. Hogyan lehet valaki barlangkutató búvár?               előzőleg 10 órát kell merülnie 

6. Hány légzőkészüléket visz magával a búvár?           kettőt  

7. Mit kell tennie, ha az egyik elromlik?                      azonnal vissza kell fordulni 

8. Hogy hívják a kötelet, amellyel merülnek?              vezetőkötél 

9. Hová kötik ezt a kötelet?                                          a búvárok derekához 

10. Mit kell tennie a búvárnak, ha eltéved?                    meg kell várnia a biztosító búvárt 
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3. MELLÉKLET 

 

VIZSGÁLÓLAP AZ ANGOL NYELVI BESZÉDFELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK FELMÉRÉSÉHEZ 

 

(GMP1) zajos mondatok (CD-ről)  

1. The chocolate was very good.                  6.   The dog is running after the cat. 

2. There is some music on the radio.            7.   Open your books, please! 

3. Don’t play with fire!                                 8.   The cinema is closed today. 

4. The aeroplane landed just now.                9.   Who wants to do the shopping  

                                                                                today? 

5. They saw an elephant at the zoo.            10.  It snows a lot in winter. 

(GMP2) zajos szavak (CD-ről)  

1. lion                   4. coat                               7. flower                   10. window 

2. apple                5. toothbrush                      8. hand 

3. star                   6. strawberry                      9. restaurant 

(GMP3) szűk frekvenciás mondatok (CD-ről) 

1. The train is coming.                        6.   We are going to the cinema tomorrow. 

2. When is he going to get married?          7.  Have you lost your pencils again? 

3. The cat has drunk the milk.                    8.   My friend has broken his leg. 

4. Switch on the television, please.             9.   The book is on the table. 

5. Teachers work at schools.                     10.   In winter some birds go South. 

(GMP4) értelmetlen hangsorok (CD-ről) 

1. stent               4. pikshadary             7. kraws [:]                 10. kasheley [] 

2. dag []          5. kaykers                  8. ambeyl []                      

3. hend               6. shtrikil                   9. brunda []                       

(GMP5) gyorsított mondatok (CD-ről) 

1. Don’t be so selfish!                            6. The soldiers fought in the country. 

2. He was taken to hospital.                   7. Did you fix the car in three hours? 

3. Fires are put out by firemen.              8. He was angry with his neighbour. 

4. Don’t make mistakes!                        9. They fed the pigeons in the park.  

(1) The pigeon is the symbol of freedom.  10. Don’t forget to do your homework! 

(GMP7) mondatértés (képekkel)  

1. There are a lot of apples on the tree. (1) 

2. The rabbit is running after the lion. (2) 

3. The woman’s daughter is washing the dishes. (1) 

4. Although it is snowing heavily, the girl has not gone sledding. (1) 

5. The bear and the rabbit were both climbing the tree and one of them fell. (2) 

6. The boy did not put his cap on. (1) 

7. The book is going to be given to the boy. (2) 

8. The mouse has just reached the cheese. (1) 

9. After the bear had eaten the bread he drank a cup of chocolate. (1) 

10. The girl would eat the cake if she reached the table. (2)    
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(GMP8) szövegértés (CD-ről)  

Once upon a time the little rabbit was sitting in his house. It was summertime, so 

the sun was shining and the house of the little rabbit was very hot. “Hooo!” said 

the little rabbit. “The rabbit’s house is too hot on a day like this,” so he came out 

of his house. He went to the forest and was walking there when he met a bird. 

“Oh, little bird,” said the rabbit. “How fortunate you are that you live in the cold 

forest.” The bird did not answer, so the rabbit walked on. On his way he met the 

fox, the bear and another bird, who all lived in the cold forest. “I am the only one 

whose house is very hot,” thought the little rabbit. “All the other animals have a 

cold house, but not me. I do not want to be a rabbit on a hot day like this.” And 

there he was walking, wishing he were anything else – even a big brown bear. 

But suddenly, the sky turned dark as night. A chilly wind came, and it started to 

rain. “Swish!’ came the big, cold raindrops. “Ugh!” said the little rabbit then. 

“It’s cold.” And he ran back to his house. And not a wish did he wish, not a word 

did he say until he was in his house again. “Hooo!” said the little rabbit. “What a 

good thing to be a rabbit. If you are a rabbit you have a hot house to go to if it is 

cold outside. How fortunate I am to be a rabbit.” 

 

1. Miért jött ki a nyuszi a házából?       (nagyon meleg volt)  

2. Hová ment sétálni?                             (az erdőbe) 

3. Kivel találkozott először?                   (egy madárral) 

4. Még kikkel találkozott a nyuszi?       (2 db ) 

                                                    (1 rókával, 1 medvével, és egy másik madárral) 

5. Mit gondolt a nyuszi?                
                                     (mindenkinek hideg háza van, csak neki van meleg háza) 

6. Mi szeretett volna lenni a nyuszi?  (bármi más, akár egy nagy barna medve) 

7. Miért kívánta ezt a nyuszi?   
                                               (Mert nagyon meleg volt a háza //   

                                                Mert a többi állatnak az erdőben hideg háza volt) 

8. Mi történt ezután?                             (esni kezdett // hideg szél jött) 

9. Hová futott a nyuszi?                         (a (meleg) házába) 

10. Mit gondolt, miért jó nyuszinak lenni? 

                                         (mert a nyuszinak van 1 meleg háza, ha kint hideg van) 

(P11) vizuális észlelés (példaszó: cat)  

monkey___   lion___   hippo___   mouse___  snake___      elephant___     

zebra___      parrot___     fish___    rabbit___ 
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4. MELLÉKLET 

 

VIZSGÁLÓLAP AZ ANGOL NYELVI OLVASÁSI KÉSZSÉG ÉS SZÖVEGÉRTÉSI TELJESÍTMÉNY 

FELMÉRÉSÉHEZ 

 

 

 

It’s eight o’clock in the morning. We are in Japan.  

But where are Tom and Ann?   

They are in England. Ann’s father is from England.  

 

It’s a hot, sunny day. Ann is playing in the park.  

She has got a green kite.   

- Oh, the kite! She can’t catch it! Ann is sad.  

                          

And where is Tom?  Is he in the zoo?  No, he isn’t.  

Is he in the café? Yes, he is. He is eating a chocolate  

icecream.      

                                       

It’s 12 o’clock now. Look!  Tom is coming.  

Ann and Tom are going to the cinema.  

They are watching a good film. 

 

 

 

 

Szövegértést ellenőrző kérdések:                               Elvárt válaszok: 

1. Hol van Tom és Ann?  Melyik országban?            Angliában 

2. Ki származik Angliából?                                         Ann apukája 

3. Hány óra van Japánban?                                          reggel 8 

4. Milyen az idő(járás) Angliában?                             forró, napos 

5. Mit csinál Ann?                                                       játszik  

6. Mivel játszik Ann?                                                   sárkánnyal 

7. Miért szomorú Ann?                                                mert nem tudja elkapni a sárkányt 

8. Hol van Tom?                                                          a kávézóban 

9. Mit eszik Tom?                                                        csoki fagyit 

10. Hová megy Ann és Tom (ezután)?                          moziba 
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5. MELLÉKLET 

 

AZ ANYANYELVI ÉS AZ IDEGEN NYELVI BESZÉDPERCEPCIÓS VIZSGÁLATOK SORÁN 

RÖGZÍTETT HIBATÍPUSOK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CSERE  

I.1 hasonló hangzású anyanyelvi/ idegen nyelvi (angol/német) szóra  

I.1.1 egy hangban eltérőre 

I.1.2 több hangban eltérőre 

I.1.2 kombinált hibák (CSERE+…) 

…+ kiesés/elhagyás 

…+ betoldás/hozzáadás    

…+ áthelyezés 

…+ kiesés/elhagyás és áthelyezés    

…+ betoldás/hozzáadás és áthelyezés       

…+ kiesés/elhagyás és betoldás/hozzáadás 

I.2 eltérő hangzású anyanyelvi/ idegen nyelvi (angol/német) szóra 

I.2.1 egy hangban eltérőre 

I.2.2 több hangban eltérőre 

I.2.2 kombinált hibák (CSERE+…) 

…+  kiesés/elhagyás 

…+ betoldás/hozzáadás     

…+  áthelyezés 

…+  kiesés/elhagyás és áthelyezés    

…+  betoldás/hozzáadás és áthelyezés       

…+  kiesés/elhagyás és betoldás/hozzáadás 

I.3 hasonló hangzású logatomra 

I.3.1 egy hangban eltérőre 

I.3.2 több hangban eltérőre 

I.4 nyelvtani jellegű 

II. KIESÉS / ELHAGYÁS 

II.1 KIESÉS 

II.1.1 szóból egy hang 

II.1.2 szóból több hang 

II.1.3 mondatból egy szó 

II.1.4 mondatból több szó 

II.2 ELHAGYÁS  

II.2.1 szóból egy hang 

II.2.2 szóból több hang 

II.2.3 mondatból egy szó 

II.2.4 mondatból több szó 

II.3 kombinált hibák (KIESÉS/ELHAGYÁS +…) 

…+  betoldás/hozzáadás 

…+ áthelyezés 

III. BETOLDÁS / HOZZÁADÁS 

III.1 BETOLDÁS 

III.1.1 szóba egy hang 
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III.1.2 szóba több hang 

III.1.3 mondatba egy szó 

III.1.4 mondatba több szó 

III.2 HOZZÁADÁS 

III.2.1 szóba egy hang 

III.2.2 szóba több hang 

III.2.3 mondatba egy szó 

III.2.4 mondatba több szó 

III.3 kombinált hibák (BETOLDÁS/HOZZÁADÁS +…) 

…+ áthelyezés 

IV. ÁTHELYEZÉS 

IV.1 előrehelyezés 

IV.1.1 hang 

IV.1.2 szó 

IV.2 hátrahelyezés 

IV.2.1 hang 

IV.2.2 szó 

IV.3 szomszédos hangok/ szavak áthelyezése  

IV.3.1 hang 

IV.3.2 szó 

V. ÉRTELMETLEN TORZÍTÁS  
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6. MELLÉKLET 

 

HIBATIPOLÓGIA AZ ANYANYELVI ÉS AZ ANGOL NYELVI OLVASÁSI KÉSZSÉG 

VIZSGÁLATÁHOZ 
 

I. OPTIKAI HIBÁK 

 

1) vizuális hasonlóságból adódó betűcsere  

(vagy inverzió, egyéb betűtévesztés) 

2) összeolvasás  

3) áthelyezés  
3.1.a) előrehelyez betűt  

3.1.b) előrehelyez  szótagot 

3.1.c) előrehelyez szót  

3.2.a) hátrahelyez betűt 

3.2.b) hátrahelyez szótagot  

3.2.c) hátrahelyez szót  

3.3.a) szomszédos betűket 

3.3.b) egymás melletti szótagokat 

3.3.c) egymás melletti szavakat 

II. AKUSZTIKO-MOTOROS HIBÁK 

 

1) hangcsere  

1.1) akusztikus hasonlóság alapján 

(zöngés-zöngétlen) vagy beszédmotoros 

hasonlóság (képzés helye) alapján 

1.2) „másképp írjuk, másképp ejtjük” elv 

devianciája  

(magánhangzó, mássalhangzó, diftongus; 

hosszú mássalhangzó- hosszú ejtés; 

„magyarosítás”)  az 1.2.a)b)c)d) 

alpontokban található összes hiba* 

1.2.a) az anyanyelven nem szereplő (vagyis 

a képzés helyét illetően eltérő) angol 

magánhangzók ([] [:] [e] [] []), 

diftongusok ([] [] [e] [e] []), 

mássalhangzók ([] [] [] [] [w]) más 

angol hangokra történő cseréje 

1.2.b) az anyanyelven nem szereplő (vagyis 

a képzés helyét illetően eltérő) angol 

magánhangzók ([] [:] [e] [] []), 

diftongusok ([] [] [e] [e] []), 

mássalhangzók ([] [] [] [] [w]) 

anyanyelvi hangzókra történő cseréje; 

magyaros ejtése (például [][f] [s]; 

[][d]) 

1.2.c) olyan tévesen kiejtett betűk – 

mássalhangzók vagy magánhangzók – 

illetőleg betűkapcsolatok, amelyek 

anyanyelvünk írásjegyei között is 

megtalálhatók, de az angol nyelv esetében 

nem alkalmazhatók rájuk az anyanyelvi 

graféma-fonéma megfeleltetési szabályok;  

például /c/ betű vagy /ts/ betűkapcsolat 

*[ts]-ként vagy [t ]-ként való ejtése; a /ch/ 

betűkapcsolat [t sh]-ra történő cseréje; a /j/ 

betű [j] hangként való kiejtése; a /tj/ 

betűkapcsolat [c]-ként való ejtése; /s/ betű 

[]-re történő cseréje; a /th/ betűkapcsolat 

[th]-ként való magyaros kiejtése; az /a/ betű 

[]-ként; az /e/ [e/]-ként; az /i/ []-ként való 

ejtése; a szó végi néma /e/ [e] hangként 

történő téves produkciója);  

illetőleg ide tartozik még a hosszú 

mássalhangzók hosszú ejtése 

1.2.d) olyan betűkapcsolatok hibás 

produkciója, amelyek anyanyelvünkön nem 

jellemzőek vagy egyáltalán nem fordulnak 

elő (/ai/ /au/ /ay/ /ea/ /ee/ /ei/ /eu/ /ey/ /ie/ 

/oi/ /oo/ /ou/ /ow/ /ate/ /ere/ /ight/ /ite/ /ck/ 

/ly/ /sh/ /tch/ /th/=[], []; /tion/ /wh/), ezért 

nem is alkalmazhatók rájuk az anyanyelvi 

kiejtési szabályok 

2) hangátvetés (metatézis) 

3) hangtáv-hasonulás (asszimiláció) 

4) elhagyás / kiesés 

4.1.a) elhagyás szóból – egy // több hang 

4.1.b) elhagyás mondatból – egy // több szó 

4.2.a) kiesés szóból – egy // több hang 

4.2.b) kiesés mondatból – egy // több szó 

4.3) ékezet elhagyása (az angol nyelv 

esetében az aposztrófos alak használata)  

4.4) kvantitás problémák  

(hosszú mássalhangzó  rövid ejtés; 

diftongus  magánhangzóra cseréje) 

5) hozzáadás / betoldás  

5.1.a) hozzáadás szóhoz – egy // több hang 

5.1.b) hozzáadás mondathoz  

                                           – egy // több szó 

5.2.a) betoldás szóba – egy // több hang 

5.2.b) betoldás mondatba – egy // több szó 

5.3) ékezet hozzáadása (az angol nyelv 

esetében az aposztrófos alak elhagyása) 

5.4) kvantitás problémák 

(rövid mássalhangzó hosszú ejtés;  

magánhangzó diftongusra cseréje) 

6) megtapadás (perszeveráció) 

7) ismétlés (több kísérlet)  

7.1) egy-két hang 
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7.2) szótag (egy vagy több) 

7.3) szótő (összetett szó első fele) 

7.4) szó (egész szó) 

7.5) mondat (több szó) 

8) torzítás /értelmetlen változtatás (az 

olvasott szó az eredeti szó kiejtett alakjához 

képest egy hangban sem egyezik meg) 

III. SZEMANTIKAI HIBÁK 

 

1) szócsere (más értelmes szó olvasása)  

 az 1.1)2)3.a.b.c) alpontokban található 

összes hiba* 

1.1) szinonima 

1.2) más szófajú magyar/angol/német szóra 

történő csere 

1.3.a) más rímelő (akusztiko-motoros 

hatás) vagy hasonló írásképpel rendelkező 

angol szóra történő csere (vizuális hatás) 

1.3.b) más értelmes magyar szóra történő 

csere (ide tartoznak a szövegben található 

angol szavak anyanyelvi fordításai is) 

1.3.c) más értelmes német szóra történő 

csere 

1.4) értelmetlen szóra  

IV. GRAMMATIKAI HIBÁK 

 

1) hibás toldalék, prepozíció, prefixum, 

igeidő és igemód változtatások, névelőcsere 

(határozott/határozatlan) 

V. SZÖVEGTAGOLÁSI HIBÁK 

 

1) szövegtagolási hibák  
(központozás nem megfelelő értelmezése, 

felesleges szünet beiktatása lexémákon 

belül, lexémák között) 

VI. EGYÉB HIBÁK 

1) szótagoló olvasás 

2) olvasáskor ujjával követi az aktuális 

szövegrészt  

3) sortévesztés (az aktuálisan olvasott sor 

feletti sorra való visszatérés) 

4) az idegen nyelvi szöveg olvasásakor az 

egyes mondatok azonnali lefordítása  

5) következtetés, találgatás útján kiolvasott 

szavak 

6) befejezetlen /nem végigolvasott szavak 

 

 

 

 

 

*az akusztiko-motoros hibakategória 1.2) 

pontja és a szemantikai zavar 1) pontja a 

vizsgált tanulók mindazon hibáját 

tartalmazza, amely ezek alpontjaiban 

szerepelnek. Ennek következtében a 

hibaszámok meghatározásakor csak az 

előbb említett két főkategóriába foglaltak 

kerültek beszámításra, az alpontokban 

található téves produkciók nem.  
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7.  MELLÉKLET  

 

AZ ÍRÁSBELI KÉSZSÉGEK VIZSGÁLATA SORÁN  RÖGZÍTETT  HIBÁK NÉHÁNY JELLEGZETES 

TIPOLÓGIÁJA 

 

I. Az olvasási nehézséggel küzdő gyermekek olvasása és írása során fellépő tüneteket 

rendszerező Meixner (2000:5-6) hibatipológiája: 

1) betűtévesztések  

 a betűk közti vizuális hasonlóság alapján,  

 a hangok közti fonetikai hasonlóság alapján,  

 a vizuális és fonetikai hasonlóság következtében, 

2) betűkihagyások és -betoldások, 

3) szótagkihagyások és -betoldások, 

4) reverziók  

 jobb-bal irányban történők (~betűtévesztés) 

 felülről lefelé irányuló (inverzió), 

 betűsorrend megfordítása (~ valójában ez a reverzió), 

5) rossz kombinációk (a szó néhány karakterisztikus betűje vagy a 

globális szókép alapján történő téves találgatás),  

6) elővételezések (szó egyik betűje a szó végihez hasonul),  

7) perszeverációk/megtapadások (a tekintet az előző szó egy betűjénél 

megtapad, amit a gyermek a következő szóra továbbvisz), 

8) szóroncsok (a betűk több mint 50%-a téves vagy rossz helyen van), 

9) ismétlések, 

10) a betűk összeolvasásának súlyos megkésése kezdő olvasóknál, 

11) a szó olvasásának megtagadása, 

12) az olvasás lassú tempója, 

13) szövegértés zavara. 

 

 

II. Adamikné Jászó (2006:242-243) hangos olvasás során tapasztalt hibatipológiája: 

1) betűtévesztés,  

2) metatézis (betű- vagy szótagcsere),  

3) betűkihagyás és betűbetoldás, 

4) szótagkihagyás és szótagbetoldás,  

5) többszöri újrakezdés  

 (például az első szótag rossz kiegészítése, más olvasása),  

6) időtartamhibák,  

7) szólam és mondathangsúlyok hibái.  

Adamikné Jászó (2006:243) a dekódolási hibák kapcsán megjegyzi, hogy a „nyelvbotlások 

és az olvasástechnikai hibák mechanizmusa azonos”, ezért az olvasás során észlelt hibák 

nagyrészt megegyeznek a nyelvbotlásokkal (vö. Gósy 2004b; 2005a). Eszerint a spontán 
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beszéd artikulációs, percepciós folyamatosságát megakasztó jelenségek tanulmányozása 

során a felszínen megjelenő jelenségek hasonlatosak az olvasás során tapasztalható 

hibákkal (a részletes hibatipológiát lásd 1. TÁBLÁZAT). 

 

 

III. Subovits (1999:32-34) az olvasási zavarok típusait az olvasás modulrendszerében (vö. 

IV.1.2) található blokkok közti kapcsolat sérülésével összefüggésben tárgyalja:  

A) optikai hibák    

1) a felcserélések (a szó hasonló alakú betűit),  

2) az összeolvasások (két szomszédos betű helyett egy vizuálisan hasonló, 

harmadik olvasása),  

3) az előrehelyezett vagy anticipált cserék,  

4) és az áthelyezések vagy metasztázisok (a szomszédos betűk/szavak 

felcserélése). 

B) akusztiko-motoros hibák 

5) az ismétlések (leggyakrabban a szó első szótagja érintett), 

6) a hangátvetés vagy metatézis (például szemes-meszes) 

7) a rövidítések (betűelhagyások/ betűkihagyások), a csonkítások (a szókép 

torzítása: betűk elhagyása és idegen elemekkel való bővítése, melynek 

eredménye többnyire értelmetlen szóalak), 

8) toldások (a szóalak oda nem tartozó betűvel vagy betűcsoporttal való 

megtoldása, vagy a szövegbe oda nem tartozó szó beleolvasása), 

9) hangtáv-hasonulásból származó hibák (egy szó valamely magán- vagy 

mássalhangzóját úgy olvassa a gyermek, mint az előtte vagy utána álló 

magán- vagy mássalhangzót, például közút-között) (vö. Meixner 

rendszerezésében az elővételezések) 

C) szemantikai olvasási zavarok 

D) grammatikai hibák  

10) a hasonló alakú vagy hangzású ragok felcserélése 

11)  az igeidő/igemód felcserélése 

 

 

IV. Molnár (1993) az anyanyelvi szövegfelolvasás során előforduló fonetikai jellegű hibák 

két nagy csoportját különíti el: 

1) Tévesztés (például a hangtévesztések, hangcserék, a kihagyás, a beszúrás, a 

hasonló hangzású és hasonló jelentésű szavak cseréje, a szóváltoztatás tartalmi, 

jelentésbeli hasonlóság alapján, a szórendi változtatások) 

2) Megakadás (ismétlés, téves kezdés)  
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V. Csákberényiné Tóth és Szirmai (2002:26-27) harmadik osztályos tanulók anyanyelvi 

és angol nyelvi hangos olvasásakor rögzített hibatípusok: 

 (1) felcserélés      (8) csonkítás, torzítás, 

(2) összeolvasás     (9) megtapadás (perszeveráció) 

(3) áthelyezés (metasztázis)    (10) szemantikai zavar 

(4) hangátvetés (metatézis)    (11) grammatikai hiba 

(5) hangtáv-hasonulás    (12) más szó olvasása 

(6) kihagyás      (13) több kísérlet 

(7) betoldás 

 

 

VI. Lengyel (1996b) a 10 éves gyermekek anyanyelvi írástanulásakor rögzített 

hibatipológiája: magánhangzó-betűk cseréje (időtartam szerint), mássalhangzó-betűk 

cseréje (időtartam szerinti kettőzés formájában), kétjegyű mássalhangzók cseréje („több 

betű – egy graféma”), archifonémák cseréje: a beszédfolyamat artikulációs 

jellegzetességeivel kapcsolatban (zöngétlenedési/ zöngésülési folyamatok formájában), 

illetve a beszédfolyamat artikulációs és motorikus sajátosságaival összefüggő hasonulási 

folyamatok (a képzés helye vagy módja szerinti hasonulás formájában).  

 

 

VII. Egy anyanyelvi és idegen nyelvi írásvizsgálat során Lengyel (1996a) által 

dokumentált leggyakrabban előforduló hibák:  

1) sorrendtévesztés (előrehelyezés, hátrahelyezés, betűk, szótagok, szavak egymás 

mellé történő áthelyezése),  

2) ismétlés és a cserék (betűcsere, toldalékcsere, szócsere, véletlenszerű csere; az 

idegen nyelv esetében pedig az angol nyelv anyanyelvitől való eltérő graféma-

fonéma megfeleltetési szabályok rendszeréből adódó cserék stb.)  

3) iránytévesztés, 

4) betoldás/ hozzáadás,  

5) kiesés/ elhagyás,  

6) szövegtagolási hibák,  

7) önkorrekciós folyamatokból származó hibák,  

8) értelmes és értelmetlen változtatások.  
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VIII. Lengyel (1999:128-129) egy későbbi könyvében az előzőekhez hasonló kategóriákat 

használ az íráshibák besorolására, amelyek az első két vizsgálat mintegy szintéziseként 

foghatók fel:  

1) betűcserék,  

2) kvantitás- és ékezetjelölési hibák,  

3) betűkihagyás, 

4) egybeírás, 

5) felesleges betűk beiktatása,  

6) szövegtagolási hibák, 

7) különírás, 

8) ékezettel kapcsolatos (többszörös) hibák,  

9) egyéb, a fentiekhez be nem sorolható hibák,  

10) betűnél nagyobb egység kihagyása, 

11) önkorrekciók. 

 

A fent említett többféle – hangos olvasás, írás és spontán beszéd – vizsgálatok számára 

kialakított és a mérések során alkalmazott hibatípusok között, számos esetben átfedés 

tapasztalható, azonban a vizsgált nyelvi jelenségek eltérő jellege miatt, egyes esetekben 

olyan kategóriák is szerepelnek, amelyek a többinél nem találhatók meg.  
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8.  MELLÉKLET  

 

AZ ANGOL NYELVI BESZÉDFELDOLGOZÁSI MECHANIZMUS ÉS AZ OLVASÁSKÉPESSÉG 

FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ GYAKORLATOK LISTÁJA 

 

1) átlagos és gyors tempójú szavak és mondatok ismétlése  

2) értelmetlen szavak ismétlése, amelyek az angol nyelv sajátos hangzóvilágát tükrözik 

(például [n) 

3) több szótagú szavak gyűjtése 

4) tematikus szógyűjtés (például ”school”: blackboard, desk, pupil, uniform), vagy 

gyűjtőfogalomhoz kapcsolódó szavak gyűjtése (”fruit”: pear, apple, grape) 

5) tematikus szókincs dekódolása szájról olvasással  

6) azonos hanggal (vagy hangokkal) kezdődő szavak gyűjtése ([e]: eight, aim, ate; [k]: 

cat, kitten, queen; [m]: mum, mumble, mutter; [h]: historic, hispanic, his), mely 

feladatot az angol nyelvi írásbeli készségfejlesztés folyamata során érdemes újra 

feleleveníteni, a graféma-fonéma megfeleltetéssel kapcsolatos eltéréseket 

megfigyeltetni (lásd még 18. pont) 

7) egyetlen hangban eltérő szavak gyűjtése (cat, fat, hat, mat) 

8) azonos hanggal végződő szavak gyűjtése (vö. onset-rime párok: thing, sing, cling), a 

tanult szavak előhívását hívóképekkel is segíthetjük   

9) adott beszédhangot tartalmazó szavak gyűjtése (például [a]: lying, buying, trying, 

shy, bye-bye) 

10) 3-4 szó közül az eltérő hangzású szó megkeresése (fan, hat, mat, cat  *fan) 

11) szólánc alkotása, amikor az egyik tanuló kimondott szava után a következő az előző 

szó megismétlése után még egy újabb szóval bővíti a sort ennek kiscsoportban való 

megvalósulása még motiválóbb (car - beetle; car - beetle – sister; car - beetle - sister 

- house…)  

12) fonémakeresés szóban hívókép segítségével, az írásbeli készségek fejlesztésekor 

pedig íráskép segítségével is történhet a hangkeresés (where can you hear [s] in the 

following words?  {1} sing, {2} sister, {3} missing, {4} house, {5} master, {6} 

cinnamon, {7} class…); segítségként a szószerkezetet illusztráló táblázat is 

alkalmazható, önálló feladatvégzésre lehetőséget biztosítva 

beginning middle end 

{1} {2} {6} {2} {3} {5}  {4} {7} 
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13) adott szólistában az azonos hangok felfedezése – képek vagy íráskép alapján (például 

[:]: word, hurt, earth; [t]: church, furniture, watch; [e]: face, wait, great, weight)  

14) zöngés-zöngétlen hangzók megkülönböztetése és szópárok keresése (például [t-d]: 

right - ride, bat - bad, feet – feed) 

15) hangokból szóalkotás (például [t] [p] [r] [] [:]  top, pot, port) 

16) a szavak fonémáinak számát (például cat=3) vagy a szótagszámát (elephant=3) 

letapsolni, lekopogtatni, korongokból kirakni  

17) a szókezdő hangok ’lecsupaszítása’, amely során értelmes angol szavakat kapunk      

“When I say ‘greet’ you should say  ‘eat’. 

                                                    …‘ties’/’pies’/’spies’  …‘eyes’. 

                                                    … ‘mice’/ ‘dice’          … ‘ice’. 

18) azonos kezdőhangú szavak kiválasztása megadott szólistából (például [ai]: ice, in, 

idea, idiot, igloo, ill, iron) 

19) dalok, versikék tanulása (az idegen nyelvi tanulmányok kezdetén fokozott 

jelentőségűek, cél a hangok, hangkapcsolatok, szavak, ritmus, rímek helyes észlelése 

és a helyes artikuláció elsajátítása) 

20) nyelvtörők ismétlése, tanulása (az idegen nyelv hangsorépítési szabályok, 

beszédritmus, intonációs minták elsajátításának céljából) 

21) rövid instrukciók követése és adása (például „classroom English”: Stand up! Touch 

your nose!; vaktérkép alapján útbaigazítás) 

22) memoriterek (rövidebb szövegek, versek) közösen történő egymás utáni többszöri 

elmondása, a beszédtempó fokozásával, illetőleg csökkentésével  mind a 

beszédészlelés, mind a beszédmegértés, sőt az írásbeli készségek fejlesztését is 

elősegíti 

23) a verssorok végi rímek felfedezése (például June - moon;  time - fine) 

24) alliterációk (sun, silk), magánhangzós rímek (coat - moat), szóvégi mássalhangzó 

egyezések (speck - flock) gyűjtése szövegekből, versekből 

25) szóhangsúly és intonáció változások észlelése, tudatosítása, szóképzést célzó 

feladatok segítségével (például [‘ftgr:f] [f’tgrf]) 

26) különböző akcentusok tanulmányozása (digitális hanganyag segítségével) 

27) azonos hangzású (de eltérő jelentésű) szavak gyűjtése (won - one; nun - none; flour –

flower; hear - here) 

28) néma hangzókat tartalmazó szavak gyűjtése 
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~ a single grapheme    /e/   at the end of words (phone; apple)  

                                    /r/   (iron)         

                                    /l/   (salmon)  

                                    /w/ (swords)             

~ the combination of certain graphemes  

   e.g.: silent /b/  in   /bt/  doubt  

                                /mb/  thumb, lamb  

           silent /k/  in  /kn/  knee, knife 

           silent /p/  in  /ps/  psychology  

                                /pt/   receipt 

           silent /c/  in   /sc/   descend 

 

29) azonos mássalhangzót, magánhangzót vagy diftongust tartalmazó szavak szólistából 

történő kiválasztása és azok írásban történő csoportosítása  

lie      tall       month      find       my      monkey       football       funny  

form      morning      puppet      smile       bunny      August       finally  

Megoldás: 

[a] [] [:] 

lie, find, my,  

smile, finally 

month, monkey, funny, 

puppet, bunny 

tall, football, form, 

morning, August 

30) azonos hangot ([]) tartalmazó szavak kiválasztása egy megadott szólistából és ezek 

felhasználásával versírás, például   

home   doll    forget    road    roof    goat    colour    pony   pool  hot    

meadow   pigeon    sparrow   phone box    sorry   town   post 

  

 Whenever Rosy comes home 

 She always takes the crooked road  

 On her she takes her little goat 

 From the lovely green meadow. 

 

31) helyesírási hibák javítása (graféma-fonéma szabályok tudatos fejlesztése) 

Dear Tina! 

 

       I am sory that I havn’t ritten to you for soo long. I’m afriad I’ve been very bussy 

at skool, and I havn’t had muts three time for writeing leterz.  

      I was wandering wether you wood like to kam to stey for a fiew days in 

Hungarian? You kud also meat my freinds. The wheather is realy god hear now, and 

I’m shure you will enyoy yourshelf.  

 

                                    Best wishes,  

                                                       Maria 

 

íme helyesen a szöveg: 
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Dear Tina, 

 

       I am sorry that I haven’t written you for so long. I’m afraid I’ve been very busy 

at school, and I haven’t had much freetime for writing letters.  

      I was wondering whether you would like to come to stay for a few days in 

Hungary? You could also meet my friends. The weather is really good here now, and 

I’m sure you will enjoy yourself.  

                                 Best wishes,  

                                                       Maria 

       

32) elkezdett mondatok befejezése, vagy a mondat végéből a mondat elejének 

megalkotása (szóban vagy írásban) 

The tiger is ……….   ……. my favourite food. 

I have never ……….   ……..in the ocean. 

Would you …….?   …….. every weekend. 

 

33) ismert rövid angol mondatok, szöveg tollbamondása hagyományos módon 

34) ismert rövid angol szöveg tollbamondása progresszív, kommunikatív módon (vö. 

Roach 1983) 

a) kölcsönös diktálás segítségével (a tanulók párokban egymásnak diktálják egy 

szöveg A / B verzióját úgy, hogy nem nézhetik meg egymás szövegét) 

b) késleltetett diktálás (a falra feltűzünk egy nem túl hosszú szöveget, a melyet a 

tanulók kis csoportokban – az előzőleg írnoknak megválasztott tanulónak – oly 

módon diktálnak le, hogy egyesével elszaladnak a falhoz, és egy bizonyos 

mennyiségű szöveget verbális és vizuális memóriájukban elraktározva 

visszatérnek, és lediktálják az írnoknak. A következő tanuló onnan folytatja a 

diktálást, ahol az előző abbahagyta). 

c) spontán szóbeli diktálás (egy adott esemény elmondása, amelyet a hallgató fél egy 

harmadik személy számára megismétel – lehetőleg ugyanazokkal a szavakkal!) 

d) diktálás zenei háttérrel 

 

35) az információs technológia nyújtotta lehetőségekkel élve (lásd a nyelvtanulást segítő 

internetes oldalak), a gyermekek életkori sajátosságait, érdeklődését figyelembe véve 

– eleinte rövidebb lélegzetű, majd a nyelvtanulásra fordított idő arányában egyre 

hosszabb – különböző életkorú beszélők szóbeli közléseinek a megértést segítő 

kérdések, illetőleg kérdések nélküli tanórai feldolgozása 
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36) szószintű, illetőleg mondatszintű felismerés gyakorlása több, a gyermekek számára 

előzőleg bemutatott szópár, szólista, illetőleg mondatpárok alapján a vizuális észlelés 

fejlesztése céljából, mely megvalósítható a nyelvtanár személye által vagy minőségi 

(a beszélő jól követhető, ajakartikulációval támogatott) internetes források 

felhasználásával, gyakorlottabb nyelvtanulók esetében páros munka keretében. 

Kezdő nyelvtanulók esetén eleinte lehet kissé túlzó az artikulációs minta, a 

későbbiekben azonban a természetes artikuláció alapján történő szófelismerés a cél. 

 

 

 

 

 

 


