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1. Bevezetés 

Mentális lexikonunk tárolja a lexikai egységeket. Egész életen át tartó folyamat 

eredménye a szókincs nagyságának változása, a mentális lexikon töltődése. Szerepe van az 

anyanyelv-elsajátításban, a tanulásban és a mindennapi életben egyaránt.  Hallássérülés 

esetén a tipikus nyelvelsajátítási folyamat változik. A hallássérültek mentális lexikona 

tanítás eredményeként töltődik fel, mely hatással van szókincsükre is. A nyelv használata 

mindig feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását, így ez a pszicholingvisztika 

egyik fő kutatási területe. A mentális lexikon kifejezés egyfajta ’agyi szótárra’ utal, melynek 

meghatározó elemei a szavak; egyénhez kötődik, nagysága és működése változó. A mentális 

lexikonban tárolt szavak mennyisége az élet különböző szakaszaiban változik. A különböző 

életkorú beszélők esetében eltérően vannak kódolva az újabb keletkezésű, és az elavult 

szavak. Az ember mentális lexikonának nagysága és a hozzáférési stratégiák különbözőek 

az egyes életkorokban (Aitchinson 1987, Gósy 2005). 

A pszicholingvisztikai kutatások főként a gyermeknyelv fejlődése első szakaszának 

a megismerésére irányulnak (S. Meggyes 1971, Lengyel 1981, Pléh 1985, Réger 1983, 1995, 

Gósy 1981, 1996, 2000, Kátainé Koós 1998), a tizenévesek vizsgálata viszonylag ritkább 

(pl. Gósy–Kovács 2001, Csiszár 2011, Vallent Konstantinné 2010, 2011, Imre–Menyhárt 

2014, Bóna 2015, Laczkó 2015). A kutatások nem tudnak pontos adattal szolgálni a mentális 

lexikonban tárolt szavak mennyiségét tekintve, nem ismerjük pontosan a lexikális 

hozzáférést, valamint a mentális lexikon felépítését sem. A minél részletesebb megismerés 

érdekében a kutatók különböző módszereket alkalmaznak vizsgálataikban (Chomsky 1957, 

1988, Piaget 1954, Vigotszkij 1956, 1971, Schlesinger 1977, MacWhinney 1975, 1998, 

2004, Berko Gleason – Bernstein Ratner 1998, Ingram 2001, Tomasello 2003). A 

leggyakoribb szókincsvizsgálati módszerek azok, amikor a gyermekeknek képeket kell 

felismerniük és megnevezniük, illetve különböző kérdésekre kell választ adniuk. Ezen kívül 

alkalmazhatók a különböző asszociációs tesztek is a gyermek szókincsének vizsgálatára. A 

korábbi kutatások (Jalongo–Sobolak 2011) és vizsgálatok alapján elmondható, hogy fontos 

a szókincsfejlesztés és az általában alkalmazott módszerek megújítása. A 

szókincsvizsgálatok során érdemes a szótanulást (Meixner 1989) és a szókincsvizsgálatot 

(pl.: LAPP) egymás mellett, egymást kiegészítve végeztetni a gyermekekkel. Az igék 

felmérésénél fontos, hogy a cselekvést, történést minél pontosabban kifejező eszközt 

használjunk, ezáltal objektívebb eredményeket kapunk a tesztelések során. Ennek egy 

lehetséges eszköze lehet a képleírás képregény segítségével (Navracsics 2007), ilyenkor 
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ugyanis a cselekvés, mint folyamat jelenik meg, ami alapján könnyebben aktiválódnak 

cselekvést kifejező szavak a gyermek mentális lexikonában. Objektív vizsgálatra 

alkalmazhatók továbbá a szóértési vizsgálatok (Csiszár 2011), valamint a narratívák 

elemzése. 

A disszertáció elméleti hátterét a mentális lexikon mintázatát reprezentáló érintkezési 

folyamatok (felépítés, tárolás, aktiválás, mennyiségi mutatók) valamint a 

pszicholingvisztika kapcsolódó alapterületei (anyanyelv-elsajátítás, beszédprodukció, 

beszédpercepció, spontán beszéd, memória) adják. Vizsgálati módszerként az írásbeli 

asszociáció mellett szóértési teszteket, valamint narratívák elemzését alkalmaztuk.  

Az értekezés magyar nyelven első ízben vizsgálja a középiskolás hallássérült tanulók 

lexikális előhívási folyamatainak működését saját készítésű tesztekkel, nagy mennyiségű 

empirikus adatra támaszkodva. Aktualitását az adott populáció nyelvének szórványos 

ismerete indokolja a magyar szakirodalomban. A minőségi és mennyiségi elemzések során 

kapott adatok hozzájárulnak a hallássérültek mentális lexikonának megismeréséhez, mely 

adatok a pszicholingvisztikai vonatkozások mellett számos nyelvészeti tudományterületen 

(fonetika, beszélt nyelvi grammatika,…) valamint a magyartanítás módszertanában egyaránt 

hasznosíthatók, de a pedagógia, a gyógypedagógia, a szociológia vagy a pszichológia 

szakterülete is meríthet belőle. 

A kutatás fő célja a középiskolában tanuló hallássérült tanulók lexikális 

hozzáférésének vizsgálata elsősorban a szóasszociációkat és a szóértést tekintve. A 

kísérletek első sorban tehát a hallássérült személyek csoportjára irányultak, de kontrollként 

bevontunk a vizsgálatba ép hallású középiskolai tanulókat is. A kutatás a következő 

kérdésekre kíván választ adni: 1) Befolyásolja-e a hallássérülés középiskolás korban a 

lexikális hozzáférési folyamatokat, és ha igen, hogyan? 2) Milyen individuális eltérések 

figyelhetők meg a hallássérülteknél? 3) Az asszociációs vizsgálatok során amennyiben a 

hallássérültek szókincse jelentős elmaradást mutat az ép hallókétól, az hogyan jelenik meg 

az asszociációk tipológiájában valamint az előforduló szófaji kategóriákban? 4) 

Befolyásolja-e az életkor a középiskolás tanulók szóértését, vagy ennél a korosztálynál már 

nem figyelhetünk meg nagy életkori eltéréseket? 5) Milyen stratégiákat alkalmaznak a 

hallássérült tanulók a szöveginterpretálás során? Eltér-e, és ha igen, miben az ép halló 

tanulók stratégiájától? Az egyes kutatások során a következő hipotéziseket állítottunk fel: 1) 

Feltéteztük, hogy a hallássérülés még középiskolás korban is befolyásolja a lexikális 

hozzáférési folyamatokat. 2) Minden vizsgálat során feltételeztük továbbá, hogy a mentális 
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lexikon felépítéséből következő individuális különbségek a hallássérülteknél nagyobb 

eltérést mutatnak, mint ép halló társaiknál, ugyanakkor mindkét csoport esetén megjelennek 

majd. 3) A szóasszociációs vizsgálat során feltételeztük, hogy a hallássérült tanulók lexikális 

hozzáférése szignifikánsan kevesebb elemet hív elő adott idő alatt halló társaiknál. 4) A 

hallássérültek szókincse jelentős elmaradást mutat, ami megjelenik az asszociációk 

tipológiájában, valamint az előforduló szófaji kategóriákban. 5) A szóértési vizsgálatok 

során hipotézisünk szerint a hallássérülés hatással van a beszédfeldolgozásra, a 

hallássérültek gyengébben teljesítenek a szóértésben ép hallású társaikhoz képest. 6) Az 

életkor nagymértékben befolyásolja a szókincs aktiválását, vagyis az alsóbb évfolyamok 

tanulói gyengébb eredményt érnek el a szóértési tesztek során. 7) A szövegértés alapú 

narratívák vizsgálata során feltételeztük, hogy a hallássérült tanulók szöveginterpretálása 

kevésbé lesz sikeres mind a szöveg formai (szöveghossz, szószám), mind tartalmi 

sajátosságait illetően, mint az ép hallású tanulóké, vagyis az ép hallásúak hosszabban 

beszélnek majd, valamint több tartalmi elemet fognak felidézni, mint a hallássérültek. 

2. Kísérleti személyek, anyag, módszer 

A vizsgálatokat 80 tanulóval végeztük el. Közülük negyvenen hallássérültek, 

negyvenen pedig ép hallók. A hallássérült tanulók közül 18 siket és 22 nagyothalló diák. A 

kísérlet résztvevőinek hallásküszöbét az audiogramok, valamint a szakértői vélemények 

alapján ismertük meg. Az eredmények bemutatása során megtörténik a nagyothallók és 

siketek eredményeinek külön értékelése is. A kísérleti személyeket nemben, korban és a 

középiskolában tanult fő tantárgy alapján egyeztettük. Mindannyian ugyanazon budapesti 

középiskolába járnak, a középiskola informatika szakmacsoportos osztályainak 9–12. 

évfolyamos tanulói, vagyis mind a 80 tanuló emelt óraszámban tanulja az informatika 

tantárgyat. A vizsgálatokban a hallássérült és az ép halló csoportnál egyaránt 19 lány és 21 

fiú vett részt. Minden osztályban 5 fiú és 5 lány képezte a vizsgált mintát a 9. osztály 

kivételével, ahová mindössze 4 lány tanuló jár, így ebben az évfolyamban a halló osztályból 

is 4 lány és 6 fiú lett kiválasztva. A vizsgálatban részt vevő hallássérült tanulók közül 15-en 

familiáris hallássérültek. 25 tanuló családja ép hallású. Az ép hallású kontrollcsoport szülei 

minden esetben ép hallásúak voltak. A hallássérült tanulók közül 18 siket, és 22 nagyothalló 

diák, kétoldali hallásveszteséggel. Hallásküszöbüket az audiogramok valamint a szakértői 

vélemények alapján ismertük meg. Mindannyian hallókészüléket hordanak. 
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A szóasszociációs vizsgálat során a résztvevők feladata 15 perces szabad 

szóasszociáció volt. A vizsgálatában részt vevő tanulóknak 15 percen keresztül kellett 

leírniuk azokat a szavakat, amik eszükbe jutottak. A kísérleti személyek semmilyen 

megkötést nem kaptak, bármilyen szófajú szót írhattak, és írhattak ragozott formákat is. A 

vizsgálatot tanítási időben végeztük, iskolai környezetben, a tanulók osztálytermében. Az 

asszociációkat elemeztük azok „tipológiája” szerint, valamint az előforduló szófaji 

kategóriák alapján. Az asszociációs stratégiák megállapításánál Gósy Mária és Kovács 

Magdolna korábbi felosztását alkalmaztuk (Gósy–Kovács 2001), így összesen nyolc 

asszociációs stratégiát különböztettünk meg: mellérendeltségi kapcsolat, alá- fölérendeltségi 

kapcsolat, szófaji azonosság, homonímia, részleges fonetikai azonosság, szóképzés, 

szóösszetétel és szószerkezet. 

A szóértési tesztek során a kísérleti személyek feladata két szóértési teszt elvégzése 

volt. Mindkét teszt 50 szó ismeretét ellenőrizte. Módszerként feleletválasztós tesztet 

alkalmaztunk. Az első kísérletet 50, a hallássérültek által gyakran használt köznyelvi lexéma 

segítségével végeztük. A teszt a korábbi szóasszociációs vizsgálatban hallássérültek által (is) 

előhívott szavakat tartalmazott (Szabó 2014). A második szóértés az informatika tantárgy 

szakszavainak előhívási folyamatait kutatta, amelyhez a középiskolában használt 

informatika tankönyvben előforduló lexémákat választottuk ki, majd megértésüket 

feleletválasztós teszttel ellenőriztük. 

A produkciós vizsgálat során a kísérletben résztvevők feladata szövegértés volt, amit 

a szöveg szóbeli tartalmi összefoglalásával ellenőriztünk. Az olvasott szöveg a BEA 

spontánbeszéd-adatbázisban használt Méreg vagy vitamin? című cikk volt. Meghatároztuk 

a szöveg tartalmának alapgondolatait, vagyis azokat a fő tartalmi tényeket, amelyek 

szükségesek a szöveg megértéséhez. 10 alaptényt és 5 „kiegészítő” tényt határoztunk meg, 

utóbbiak a még pontosabb szövegértést teszik lehetővé. Vizsgáltuk a beszédidőt, az 

adatközlők artikulációs és beszédtempóját, elemeztük a narratívák tartalmát az alap és a 

kiegészítő tartalmi tények szerint, a szavak számát (az ismételt szavak arányát), a néma 

szünetek előfordulását és a megakadásjelenségeket (Gósy 2012). 

3. Eredmények 

3.1. A szóasszociációs vizsgálatok eredményei 
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Az összes előhívott szó tekintetében a hallássérültek (7059 szó) és az ép hallók (7599 

szó) között nem találtunk jelentős mennyiségi eltérést (1. ábra). A kétmintás t-próba alapján 

megállapítható, hogy a két csoport átlaga nem különbözik egymástól szignifikánsan (t(78) = 

1,956, p = 0,54). A hallássérült középiskolások átlagos előhívása 176,47 (szórás=31,37), az 

ép hallóké pedig 189,97 (szórás=30,35). A siket tanulók (átlag 171 szó) és a nagyothalló 

diákok (átlag 180 szó) között nem találtunk statisztikailag igazolható eltéréseket. A 

kétmintás t-próba alapján megállapítható, hogy a két csoport nem különbözik egymástól 

szignifikánsan (t(35,948) = 0,892, p = 0,378). A siket tanulók átlagos előhívása 171 

(szórás=32), a nagyothallóké pedig 180 (szórás=30,9). 

Életkori 

csoport 

(osztály) 

Előhívott szavak 

száma (db) 
Átlag Szórás 

 

9. Hallássérült 
1736 173,6 

28,5 

9. Ép halló 1917 191,7 20 

10. Hallássérült 1761 176,1 36,7 

10. Ép halló 1564 156,4 28,2 

11. Hallássérült 1687 168,4 24,9 

11. Ép halló 1988 198,8 20,4 

12. Hallássérült 1878 187,8 35,4 

12. Ép halló 2130 213 21,1 

1. ábra | Az összes előhívás száma, átlaga valamint a szórás az egyes vizsgálati 

csoportokban 

A Gósy Mária és Kovács Magdolna (2001) által használt asszociációs típusok 

mindegyikére találtunk példát. Előfordul az is, amikor nem találtunk egyértelmű kapcsolatot 

az egymást követő szavak között, ez esetben a „kapcsolat nem ismert” kifejezést használtuk. 

A hallássérültek és az ép hallók előhívási stratégiái között jelentős eltéréseket figyeltünk 

meg (2. ábra). 
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2. ábra | A szóasszociációk „tipológiája” a vizsgált csoportoknál 

Korpuszunkban a szófaji kategóriák mindegyikére találtunk példát. Korábbi 

szakirodalmi adatok (Gósy–Kovács 2001), és a jelen kutatás tapasztalatai alapján 

elmondható, hogy az egyes szófajok reprezentáltsága nagy különbségeket mutat. A korábbi 

szóaktiválási és a szóasszociációs kísérletek eredményei azt mutatják, hogy leggyakrabban 

főneveket hívunk elő. Ez azzal magyarázható, hogy a beszéd közben lényegesen több 

főnevet használunk, mint más szófajú szavakat (Gósy 1998). Elemeztük a főnevek (azon 

belül külön a köznevek és külön a tulajdonnevek), az igék, a melléknevek, a számnevek, az 

igenevek, a határozószók és a névmások előfordulását (3. ábra). Az egyéb kategóriába 

tartoznak a névutók, a névelők, kötőszók, indulatszók, módosítószók és mondatszók. A 

leggyakoribb szófaj mindkét csoportnál a köznév volt, azonban az ép hallásúak 

szignifikánsan nagyobb arányban (t(78) = 2,867, p = 0,005) használták ezt a szófajt, mint a 

hallássérültek. Náluk átlagosan 134 esetben fordult elő köznév (szórás 34), míg az ép hallású 

tanulók átlagosan 154-szer használtak főnevet (szórás 27) az asszociációk során. Az ép 

hallásúaknál az előhívott szavak 81,4%-a volt köznév (6189 db), míg a hallássérültek 76,2%-

ban írtak közneveket (5379 db). 
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3. ábra | A különböző szófaji kategóriák előfordulása (db) a vizsgált csoportoknál 

3.2. A szóértési vizsgálatok eredményei 

Elemeztük, hogy a feladattípusok mennyire befolyásolják az előhívást az ép hallású, 

valamint a hallássérült csoport esetén. A hallássérült tanulók csoportjánál a kétmintás t-

próba alapján megállapítható, hogy a két feladattípusban elért eredmények átlaga egymástól 

szignifikánsan nem különbözik (t(78) = 0,569 p = 0,571). Az első szóértési feladatban 

átlagosan 17 szó felismerése történt meg, míg az informatikai szóértés feladatában az átlag 

16 szó volt. Az első teszt esetén a szórás 6, az informatikai szókincs esetén pedig 5 volt. 

Elemeztük a szóértési teszt eredményeit a hallás függvényében. A kísérletben az 

átlageredményeket tekintve az ép hallásúak teljesítettek jobban. Az ép hallású tanulók 

átlagosan 34 helyes választ adtak (szórás 5), a hallássérült tanulók átlagosan 17 szó jelentését 

ismerik (szórás 6). Az eltérés a kétmintás t-próba alapján statisztikailag szignifikáns a két 

csoport eredményei között (t(78) = 13,114 p < 0,001). A hallássérült tanulók statisztikailag 

igazolhatóan gyengébben teljesítettek a szóértési feladatban, mint az ép hallásúak. 

Az informatikai szóértési teszt eredményeit tekintve hasonló megállapításokat 

tehetünk. Ennél a feladatnál is elemeztük a szóértési teszt eredményeit a hallás 

függvényében. A kísérletben az átlageredményeket tekintve az ép hallásúak teljesítettek 

jobban. Az ép hallású tanulók átlagosan 28 helyes választ adtak (szórás 6), a hallássérült 
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tanulók átlagosan 16 szó jelentését ismerik (szórás 5). Az eltérés a kétmintás t-próba alapján 

statisztikailag szignifikáns a két csoport eredményei között (t(78)=-9,190 p<0,001). A 

hallássérült tanulók statisztikailag igazolhatóan gyengébben teljesítettek az informatikai 

szóértési feladatban, mint az ép hallásúak. 

Az egyszempontos varianciaanalízis alapján megállapítható, hogy a szóértési teszt 

átlaga szignifikánsan különbözik az egyes életkorok alapján képzett csoportokban (F(3,36) 

= 8,285, p < 0,001). A Tukey’s b és a Scheffe próba eredményei azt mutatják, hogy 

szignifikáns eltérés a kilencedik osztályos és a tizenkettedik osztályos hallássérültek (p = 

0,001), a tizedik és tizenkettedik osztályos hallássérült tanulók (p = 0,007) valamint a 

tizenegyedik és tizenkettedik osztályos hallássérültek (p = 0,007) között figyelhető meg. 

Az informatikai szóértési teszt eredményeiben hasonló tendenciát figyelhetünk meg. 

Az életkor előrehaladtával itt is javuló eredményekről számolhatunk be, kivéve a 11. 

osztályosokat, akik ebben a feladatban is gyengébben teljesítettek, mint a 10. évfolyamos 

tanulók. Az egyszempontos varianciaanalízis alapján megállapítható, hogy a szóértési teszt 

átlaga szignifikánsan különbözik az egyes életkorok alapján képezett csoportokban (F(3,36) 

= 9,148, p < 0,001). A Tukey’s b és a Scheffe próba eredményei azt mutatják, hogy 

szignifikáns eltérés a kilencedik osztályos és a tizedik osztályos hallássérültek (p = 0,048), 

a kilencedik és tizenkettedik osztályos hallássérült tanulók (p < 0,001) valamint a 

tizenegyedik és tizenkettedik osztályos hallássérültek (p = 0,007) között figyelhető meg. 

A siket és a nagyothalló tanulók eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a 

hallássérülés mértéke nem befolyásolja a szóértési teszt eredményeit. A kétmintás t-próba 

elvégzése után elmondható, hogy a két csoport között statisztikailag szignifikáns eltérés 

nincs (t(38) = 1,805 p = 0,079). A siket tanulók átlagosan 15 pontot értek el az 50-ből 

(szórás 5), míg a nagyothalló tanulók átlaga 18 pont volt (szórás 6). Az informatikai szóértési 

teszt esetén a siket és a nagyothalló tanulók eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a 

hallássérülés mértéke itt sem befolyásolja az eredményeket (4. ábra). A kétmintás t-próba 

elvégzése után elmondható, hogy a két csoport között statisztikailag szignifikáns eltérés 

nincs (t(38) = 1,803 p = 0,079). A siket tanulók átlagosan 14 pontot értek el az 50-ből 

(szórás 5), míg a nagyothalló tanulók átlaga 17 pont volt (szórás 4). 
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Életkori 

csoport  

Szóértési 

eredmény (50-ből 

elért átlagpont) 

Informatikai szóértési 

eredmény (50-ből 

elért átlagpont) 

9. Siket 9 11 

9. Nagyothalló 17 13 

10. Siket 11 12 

10. Nagyothalló 18 20 

11. Siket 16 13 

11. Nagyothalló 16 15 

12. Siket 20 20 

12. Nagyothalló 28 24 

4. ábra | A szóértési tesztek eredményei a hallásállapot függvényében 

3.3. A szövegértés alapú narratívák eredményei 

A hallássérült tanulók összes beszédideje 4531 másodperc (1 óra 15 perc 31 

másodperc), átlagosan 1 perc 53 másodperc volt, míg az ép hallásúak összes beszédideje 

3846 másodperc (1 óra 4 perc 6 másodperc), átlagosan 1 perc 36 másodperc volt. A 

kétmintás t-próba elvégzése után elmondható, hogy a két csoport között statisztikailag 

szignifikáns eltérés van (t(78) = 4,007 p = 0,011). 

Elemeztük az összes beszédidőt az életkor függvényében a hallássérült és az ép 

hallású tanulók csoportjában is. A hallássérült tanulóknál a narratívák során a beszédidő az 

életkor előrehaladtával nőtt. A tanulók eredményei alapján a Levene próba eredménye nem 

szignifikáns, tehát a szórásegyezés feltétele teljesül (F(3,36) = 2,413, p = 0,083). Az 

egyszempontos varianciaanalízis alapján megállapítható, hogy beszédidők átlaga 

szignifikánsan különbözik az egyes életkorok alapján képzett csoportokban (F(3,36) = 

3,153, p = 0,037). 

A közel 2,5 óra alatt összesen 7949 szót mondtak az adatközlők, ez átlagosan 99 szót 

jelent beszélőnként. A hallássérült tanulóknál összesen 3144 szót adatoltunk, ami 79 szó 

beszélőnként (szórás 21), míg az ép hallású csoport tagjai összesen 4805 szót mondtak, ami 

beszélőnként 120 szót jelent átlagosan (szórás 10). A kétmintás t-próba elvégzése után 
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elmondható, hogy a két csoport között statisztikailag szignifikáns eltérés van (t(78) = 

10,887 p < 0,001). 

Elemeztük a narratívákban előforduló tartalmas szavak és funkciószavak 

megjelenésének arányát. A tartalmas szavak a világ jelenségeivel összeköthetők (ilyenek 

például a főnevek, melléknevek, számnevek és az igék), míg a funkciószavak szerepe a 

mondatok összetartásában van (ilyenek például a névelők, elöljáró- és kötőszavak, 

névmások és segédigék). A hallássérült tanulók narratíváiban 55%-ban fordultak elő 

tartalmas szavak, míg a funkciószavak aránya 45% volt. Az ép hallású tanulók esetén a 

tartalmas szavak előfordulási aránya 51% volt, és 49%-ban használtak funkciószavakat. A 

siketek és nagyothallók csoportjánál is hasonló eredményeket adatoltunk. A siket tanulók 

57%-ban tartalmas, 43%-ban funkciószavakat használtak, míg ugyanez az arány a 

nagyothallóknál 54%-46%. 

A beszédtempó és az artikulációs tempó a narratívák tervezési sajátosságait mutatják 

meg. Az artikulációs tempó a motoros folyamatok működésén múlik, egyéni sajátosság 

(Gósy 2004), a beszédjelek képzésének sebességét mutatja meg, míg a beszédtempó a 

tervezési nehézségektől is függ. A beszédtempó segíti a magasabb szintű beszédtervezési 

folyamatok megismerését, mivel ennek kiszámításakor a szüneteket is tekintetbe kell venni 

(Bóna 2012). A beszédtempó jelenti az időegység alatt elhangzó jelek számát a szünetekkel 

együtt. Mivel jelen kutatásnak nem célja a részletes fonetikai elemzés, így a tempóértékeket 

szó/perc mértékegységben adtuk meg. A hallássérült tanulók átlaga 42,38 szó/perc, míg az 

ép hallású tanulóké 76,58 szó/perc. A kétmintás t-próba elvégzése után megállapítható, hogy 

a két csoport beszédtempója között statisztikailag igazolható különbség van (t(78) = 11,589 

p < 0,001). 

Az artikulációs tempó mutatja a beszédjelek képzésének sebességét. Ennek 

kiszámításakor a szüneteket nem vesszük figyelembe (Gósy 2004). A hallássérült tanulók 

átlaga 85,7 szó/perc, míg az ép hallású tanulóké 212,83 szó/perc. A kétmintás t-próba 

elvégzése után megállapítható, hogy a két csoport artikulációs tempója között statisztikailag 

igazolható különbség van (t(78) = 14,185 p < 0,001). 

Meghatároztuk a néma szünetek összes időtartamának arányát a teljes beszédidőhöz 

képest. A hallássérült tanulók interpretációjának átlagos szünetaránya 50,77% volt, az ép 

hallók csoportjának szünetaránya 36,52%. A kétmintás t-próba alapján a két csoport között 

szignifikáns különbség volt a szünetek arányát tekintve (t(78) = 13,082 p < 0,001) (4.33. 
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ábra). Az ép hallók csoportjának eredménye hasonló Bóna (2012) korábbi kutatásának 

eredményéhez. Bóna Judit vizsgálati eredményei szerint az ismeretterjesztő szövegek 

interpretációja során az átlagos szünetarány 36,5% volt a középiskolás (ép hallású) 

fiataloknál. 

A 10 legfontosabb tény a hallássérültek csoportjánál 62,75%-ban fordult elő, míg az ép 

hallók csoportjánál 76,5%-ban jelentek meg ezek a gondolatok. Az 5 kiegészítő tény a 

hallássérülteknél 36,5%-ban fordult elő, míg az ép hallók csoportjánál 57%-ban. Ha a 10 

legfontosabb tény és az 5 kiegészítő információ együttes megjelenését vizsgáljuk, akkor a 

15 fontos tény megjelenése a hallássérülteknél 54%-os, az ép hallóknál 70%-os volt. 

A beszélő bizonytalanságát jól jelzik a narratívák. Ennek oka lehet a szövegértési 

nehézség, az emlékezeti probléma, vagy produkciós, tervezési, kivitelezési gond (Gósy 

2010). A narratívákban előforduló megakadásjelenségek elemzése a beszédtervezési 

folyamat rejtett működéseiről nyújt felvilágosítást. 

Spontán szövegeinkben összesen 1883 megakadás fordult elő. A hallássérülteknél 683, 

az ép hallóknál 1200 megakadást adatoltunk. Az ép hallóknál az előfordulási gyakoriság 

(18,72 megakadás percenként) valamivel magasabb, mint a spontán beszédre jellemző 

szakirodalmi adatok szerint (Gósy 2005), azonban a hallássérült tanulóknál ez az arány 

jelentősen alacsonyabb volt (9,04 megakadás percenként). Az ép hallású tanulók adatai 

hasonlóak, mint Gósy (2010) korábbi eredményei. Mindkét csoportnál a bizonytalanságra 

utaló megakadások voltak gyakoribbak (hallássérülteknél percenként 7,06; ép hallóknál 

percenként 14,72) a hiba típusú megakadásokkal szemben (hallássérülteknél percenként 

1,96; ép hallóknál percenként 3,99). A kétmintás t-próba elvégzése után elmondható, hogy 

a két csoport között statisztikailag szignifikáns eltérés van (t(78) = 13,515 p < 0,001). A 

kétmintás t-próba statisztikailag igazolható eltérést mutatott a bizonytalanságból adódó 

megakadások (t(78) = 12,315 p < 0,001), valamint a hiba típusú megakadások esetén is a 

két csoportnál (t(78) = 8,312 p < 0,001). 

A kétmintás t-próba elvégzése után elmondható, hogy a hallássérültek és az ép hallók 

csoportja között statisztikailag szignifikáns eltérés van a bizonytalanságból adódó 

megakadások (t(78) = 12,315 p < 0,001) esetén. A hallássérült tanulók csoportjában a 

szavakon belüli szünet (55%), és az ismétlés (43%) volt a leggyakoribb bizonytalanságból 

adódó megakadásjelenség (5. ábra). Szavakon belül azonban nem csak a lexikális előhívás 

problémájára utaló igekötő és összetett szó előtagja után megjelenő szünet jellemezte a 
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csoportot (meg □ esszük). Gyakori volt, hogy szótaghatáron jelent meg szünet (zöld □ ségek 

□ be), de váratlan helyen előforduló szünetre is találtunk példát a narratívákban (Magy □ 

arországon). Az ismétlés leggyakrabban az egész szó megismétlését jelentette mindkét 

csoportnál (hazánkban … hazánkban, boltokban … boltokban). 

 

5. ábra | A bizonytalanságból adódó megakadásjelenségek megjelenése hallássérült és ép 

hallású tanulóknál 

A kétmintás t-próba elvégzése után elmondható, hogy a hallássérültek és az ép hallók 

csoportja között statisztikailag szignifikáns eltérés van a bizonytalanságból adódó 

megakadások (t(78) = 8,385 p < 0,001) esetén. A hallássérült tanulók narratíváiban (6. ábra) 

a leggyakoribb hiba típusú megakadásjelenség a grammatikai hiba (84%) volt, ez 

meglehetősen nagy diszharmóniára utal a fogalmi és a nyelvi tervezés szintje között. Példák 

a grammatikai hibákra: A zöldség és gyümölcs van rajta növényvédő ami nem lehet lemosni., 

A kismamák nem tudja, hogy a bébiétel nem lehet lemosni., Télen és tavasszal nem tudsz 

ellenállni, hogy zöldség vegyél. E mellett néhány esetben téves szótalálások (16%) is 

előfordultak. Példák a téves szótalálásra: pirmőr zöldségek, teleportált áruk, immunrendza 

zavart okoz, daganásos betegségek, hormonos zavarokat okoz. A hallássérült tanulók a 

hibákat nem javították beszédük során. 
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6. ábra | A hiba típusú megakadásjelenségek megjelenése hallássérült és ép hallású 

tanulóknál 

4. Következtetések 

Fő hipotéziseink egyike azt fogalmazta meg, hogy a hallássérülés még középiskolás 

korban is befolyásolja a lexikális hozzáférési folyamatokat. Az eredmények a hipotézist 

alátámasztották. Mindhárom vizsgálat során találtunk eltérést a hallássérültek és az ép 

hallású tanulók eredményei között. Ezek az eltérések mennyiségi és minőségi 

különbségekben jelentek meg. Luckner és Cooke (2010) kutatásukban a szókincs 

nélkülözhetetlen fontosságát hangsúlyozzák a kommunikáció, az olvasás, a gondolkodás és 

a tanulás során. A szerzők áttekintik az 1967 és 2008 között, a témában megjelent 

irodalmakat, melyekből kiderül, hogy a hallássérültek szókincse mennyiségileg és 

minőségileg egyaránt elmarad a hallókétól. Eredményeink egyezést mutatnak Lucknerék 

megállapításával. Harrison (1995) is kiemeli, hogy a hallássérült gyermekek számára a 

szókincs alapvető nehézséget jelentő terület. A szerző szerint a halló gyermekektől nagy 

elmaradást mutattak a hallássérültek. Ötéves korban körülbelül 2 éves, tizennégy éves 

korban pedig körülbelül 4 éves az elmaradás hallássérültek esetén. A fejlődés üteme a halló 

gyermekek fejlődési ütemét lemaradással közelíti meg, mivel az évek során a hallássérülés 

következtében akadályozott az auditív és a nyelvi tapasztalatszerzés. Jelen kutatásban 

években kimutatható eltérést nem tapasztaltunk, azonban megjelentek mind mennyiségi, 

mind minőségi különbségek az ép hallók adataival összehasonlítva. 
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Minden vizsgálat során feltételeztük, hogy a mentális lexikon felépítéséből 

következő individuális különbségek a hallássérülteknél nagyobb eltérést mutatnak, mint ép 

halló társaiknál, ugyanakkor mindkét csoport esetén megjelennek majd. A hallássérült és az 

ép hallású fiatalok között egyaránt megfigyelhető a nagy egyéni különbség, mely hatással 

van a kommunikációs, valamint a tanulási folyamatok sikerességére. Anyagunk rávilágít, 

hogy nemcsak a hallássérültekre fontos odafigyelni, az ép hallású tanulók esetén is fontos a 

fejlesztés, az odafigyelés a középiskolás korosztálynál is. Libárdi Péter (2017) doktori 

értekezésében a mentális lexikon több szempontú vizsgálatát végezte el középiskolás ép 

halló diákokkal. Értekezésében kitér arra, hogy a viszonylagosan homogénnek mondható 

gimnáziumi környezet egységesítő hatást fejt ki a diákok szóhasználatára melyet az egyéni 

jellemzők nagymértékben színesítenek. Anyagunkban mi is találtunk példát az egységesítő 

hatásra (lásd a szóértési tesztek eredményeinél), valamint az igen nagy egyéni eltérésekre 

egyaránt. 

A szóasszociációs vizsgálat során feltételeztük, hogy a hallássérült tanulók lexikális 

hozzáférése szignifikánsan kevesebb elemet hív elő adott idő alatt halló társaiknál, valamint 

a hallássérültek szókincse jelentős elmaradást mutat, ami megjelenik az asszociációk 

tipológiájában, valamint az előforduló szófaji kategóriákban. Az eredmények a hipotézist 

részben alátámasztották. 

Eredményeink igazolták azt a korábbi megállapítást (Gósy–Kovács 2001), hogy az 

asszociáció módszere jól alkalmazható a mentális lexikon több szempontú vizsgálata során. 

A keresési stratégiák valamint az asszociációk sajátosságai a mentális lexikon hálózatszerű 

felépítésének megerősítését segítik elő. 

A szóértési vizsgálatok során hipotézisünk szerint a hallássérülés hatással van a 

beszédfeldolgozásra, a hallássérültek gyengébben teljesítenek a szóértésben ép hallású 

társaikhoz képest, e mellett az életkor nagymértékben befolyásolja a szókincs aktiválását, 

vagyis az alsóbb évfolyamok tanulói gyengébb eredményt érnek el a szóértési tesztek során. 

Hipotéziseink részben igazolódtak. A hallássérült és ép hallású tanulók szóértése között 

szignifikáns mennyiségi különbségek voltak a szóértési feladatok során. Az életkor 

előrehaladtával mind az általános szóértés, mind az informatikai szakszókincs szóértése 

jelentősen javul, kivéve a 11. évfolyamot, akik gyengébben teljesítettek 10. évfolyamos 

társaiktól. Mindkét csoportnál igen nagy individuális különbségeket figyeltünk meg. 

Eredményeink egyezést mutatnak Csiszár Orsolya (2011) eredményeivel. Csiszár (2011) 

doktori disszertációjában két szóértési vizsgálatot végzett diszlexiás és nem diszlexiás 
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középiskolásokkal. Eredményei szerint az életkor nagymértékben befolyásolja a szókincs 

aktiválását. Voltak olyan szavak, amelyeket az alacsonyabb életkorú adatközlők egyáltalán 

nem, vagy igen magas hibaszázalékkal tudtak csak előhívni. Kutatási eredményei szerint a 

diszlexiások gyengébben teljesítettek a feladatmegoldás során, vagyis az életkor mellett a 

nyelvi zavar is negatívan hat a szóértésre. 

A mentális lexikon működését jelentősen befolyásolja az életkor, valamint 

befolyásolja a hallásállapot is. A hallássérültek bizonytalanabbak a szavak jelentésében, 

melyek összefüggésben állhatnak az előhívás problémáival. 

A szövegértés alapú narratívák vizsgálata során feltételeztük, hogy a hallássérült 

tanulók szöveginterpretálása kevésbé lesz sikeres mind a szöveg formai (szöveghossz, 

szószám), mind tartalmi sajátosságait illetően, mint az ép hallású tanulóké, vagyis az ép 

hallásúak hosszabban beszélnek majd, valamint több tartalmi elemet fognak felidézni, mint 

a hallássérültek. 

Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy miként mondják vissza az olvasott szöveget a 

középiskolás tanulók. Az elemzésekből megállapítható, hogy nem feltétlenül jelent 

segítséget a beszédtervezési folyamat során, ha adott az elmondandó tartalom. 

A narratívák segítenek a szövegértés, valamint a produkciós folyamat tervezési és 

átalakítási nehézségeinek megismerésében. 

A kutatás eredményeiből kiderült, hogy a mentális lexikon működését jelentősen 

befolyásolja a hallásállapot. A hallássérültek bizonytalanabbak voltak a szöveg 

interpretálása során, mely az előhívás problémáit jelezheti. Gósy (2010) kutatásában 

felnőttek esetén a meglévő tudás segítette a beszélőket, mivel asszociációsan előhívták 

korábbi ismereteiket az interpretáció során. Jelen kutatásban erre nem találtunk példát annak 

ellenére sem, hogy egy ismeretterjesztő szöveget kellett a kísérleti személyeknek 

összefoglalniuk. A középiskolás tanulók – és a hallássérültek főként – ragaszkodtak az 

eredeti szöveg visszamondásához. Bizonytalanságra utaló mondatokon kívül mással nem 

egészítették ki az olvasottakat az összefoglalás során. 

Tartalmi szempontból is jelentős hiányosságokat figyelhettünk meg. A 10 

legfontosabb tartalmi tény 62,75%-át használták fel a hallássérült tanulók a narratívákban. 

A hallássérült és ép halló tanulók (76,5%) között jelentős különbséget adatoltunk. Az 5 

kiegészítő tény megjelenése a hallássérült tanulók mindössze 36,5%-ánál valósult meg (ép 

hallóknál ugyanez az arány 57% volt). A szövegértési bizonytalanságokat okozhatták 
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memóriaproblémák, lexikai bizonytalanság vagy hiány, észlelési zavar, a mentális lexikon 

zavara. 

5. Az értekezés tézisei 

1. A hallássérülés – mind a nagyothallás, mind a siketség – egész életen át befolyásolja a 

lexikális hozzáférési folyamatokat. 

2. A mentális lexikon felépítéséből következő individuális különbségek mind az ép 

hallóknál, mind a hallássérülteknél megjelennek, azonban a hallássérültek csoportjában 

nagyobb eltérést mutatnak, mint ép halló társaiknál. 

3. A lexikális hozzáférés során a hallássérült tanulók az ép hallóktól eltérően képesek 

hozzáférni a mentális lexikonjukhoz, a szóasszociáció valamint a narratíva létrehozása 

során kevesebb szót aktiválnak.  

4. A hallássérültek szókincsének elmaradása, megjelenik az asszociációk tipológiájában, 

valamint az előforduló szófaji kategóriákban egyaránt. 

5. A hallássérült tanulók vizsgálata során előforduló hibák arra utalnak, hogy a kísérleti 

személyeknek nehézségeik vannak a mentális lexikonból való előhívás során. A 

szóértésben adatolt nagy számú hibázást okozhatta a rossz rögzülés, memóriaproblémák, 

lexikai bizonytalanság vagy hiány, észlelési zavar, illetve a mentális lexikon zavarai is 

állhatnak a szegényes szókincs hátterében. 

6. Az életkor nagymértékben befolyásolja a szókincs aktiválását még a középiskolás évek 

során is. Az alsóbb évfolyamokon tanuló diákok mindkét vizsgált csoport esetén 

gyengébben teljesítettek (főként a szóértési tesztek során), mint az érettségihez közelebb 

álló tanulók. 

7. A hallássérült tanulók szöveginterpretálása kevésbé sikeres mind a szöveg formai 

(szöveghossz, szószám), mind tartalmi sajátosságait illetően, mint az ép hallású tanulóké, 

vagyis az ép hallásúak hosszabban beszélnek, valamint több tartalmi elemet idéznek fel, 

mint a hallássérültek. 
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