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1. BEVEZETÉS 

Doktori disszertációm kutatási témája vak felnőttek beszédészlelési és beszédmegértési 

folyamatainak vizsgálata. A téma nemzetközi színtéren nem számít újkeletűnek, itthon 

viszont jelenleg kevés az idevonatkozó, a nyelvtudomány tárgykörébe tartozó kutatási 

eredmény.  

A vakok esetében a látásérzékelés kiesését a többi érzékterület működése próbálja 

ellensúlyozni, a hallás, a szaglás, az ízlelés és a tapintás útján szerezhető információk válnak 

meghatározóvá (Czibere–Szilágyi szerk. 2006). A mindennapi életükben való tájékozódás 

során jelentős szerepe van a hallásnak: a környezetükben lévő tárgyak, terek milyenségéről az 

echolokáció segítségével szereznek információkat (Kish–Bleier 2000). Echolokációnak 

nevezzük azt a jelenséget, mikor a körülöttük lévő dolgok elhelyezkedéséről, anyagáról, 

méretéről egy hangforrás által kibocsátott hang és annak visszaverődései által tájékozódnak 

(Ashmead–Wall 1999). Például egy terem méretét úgy képesek meghatározni, hogy 

elkezdenek beszélni, és a visszaverődő hang szolgál információval. A járdán való haladáskor 

a tereptárgyaknak a fehér bot általi kopogtatása ugyancsak információértékű, ezáltal meg 

lehet határozni a tárgyak anyagát is (Répás 2012). Ezek a példák is mutatják, hogy a vak 

emberek életében a hallás és a hangok érzékelése kiemelt jelentőségű.  

Neurobiológiai kísérletek kimutatták, hogy veleszületetten vak, illetve EB (early blind – 

azok a vak személyek, akik a születésük után közvetlenül vagy az azt követő néhány évben 

veszítették el a látásukat) személyeknél fontos változásokon mennek keresztül azok az agyi 

központok, amelyek a látásérzékelésért felelősek: az épen maradt érzékelési módok által 

beérkező stimulusok percepciójára, feldolgozására szerveződnek át (például Gougoux et al. 

2009; Föcker et al. 2012, Hasson et al. 2016; Kanjlia et al. 2016; Sabbah et al. 2016). Ezt a 

folyamatot, az agyterületek működésének átalakulását nevezzük agyi reorganizációnak, illetve 

keresztmodális plaszticitásnak (crossmodal plasticity). Ezt a jelenséget a kutatók kapcsolatba 

hozzák a többi érzékterület működésének a felerősödésével. A reorganizáció 

legerőteljesebben veleszületetten vak személyek körében tapasztalható, de kimutatható 

későbbi látásvesztés esetén is. Annál erőteljesebb, minél permanensebben van jelen a látás 

hiánya (Guerreiro et al. 2016). Idegtani vizsgálatok kimutatták, hogy a látókkal ellentétben 

vak személyeknél aktívak a beszéd, a hanghatások feldolgozása közben azok az agyi 

területek, melyek a vizualitásért felelősek (Röder et al. 2002; Hertrich et al. 2009; Hölig et al. 
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2014). Ez egy lehetséges magyarázatot kínál azokhoz a kutatási eredményekhez, amelyek vak 

kísérleti személyeknél előnyt mutattak ki auditív alapú nyelvi feladatokban.  

A hallásnak ugyanis nagy szerepe van a beszédfolyamatokban is, a beszéd észlelése és 

értése is a jó hallásra épül (Gósy 2004). Veleszületetten vak és olyan vak személyeknél, akik a 

születésük körül vagy az azt követő néhány éven belül veszítették el a látásukat, kutatások 

kimutatták, hogy a hallásérzékelésük kifinomultabb volta miatt bizonyos nyelvi feladatokban 

előnyt élveznek a látó kontrollszemélyekhez képest. Vizsgálták mondatok észlelését zajos és 

zaj nélküli környezetben, amelynek során a kísérleti személyek mindkét kondícióban jobban 

teljesítettek a látó kontrollszemélyeknél (Niemeyer–Starlinger 1981). Ugyanilyen előny 

mutatkozott egy dichotikus fültesztben, amelyben egy szótagú hangsorok észlelését mérték 

(Hugdahl et al. 2004). Egy francia kutatás (Ménard et al. 2009) során azt találták, hogy a vak 

adatközlők az (/e/-/ɛ/ és /ɛ/-/a/) hangok diszkriminációjában szignifikánsan jobbak látó 

társaiknál, valamint ugyanez volt megfigyelhető párhuzamosan lejátszott mondatok 

vizsgálatakor is: a vak résztvevők szignifikánsan jobbak voltak a mondatok tartalmának 

visszaadásában (Guerreiro–Gonçalves 2014).  

A látássérültek mindennapi életükben gyakran használnak olyan eszközöket, amelyek 

működése a beszédszintézis módszerén alapul. Ezeknek a tempóját gyorsítják is, emiatt a 

percepciójuk hozzászokik az egészen gyors tempóhoz. Kutatások kimutatták, hogy a 22 

szótag/másodperces tempót is képesek érteni, szemben a látó kontrollszemélyekkel, akiknek a 

teljesítménye már a 8 szótag/ másodperces tempónál romlani kezd, és egyre inkább nő az 

eltérés a vakokhoz képest (Moos–Trouvain 2007).   

A fenti kutatási eredményekből kiindulva disszertációm célja, hogy pontosabb képet 

adjon vak személyek beszédészleléséről és beszédmegértéséről, illetve verbális 

munkamemóriájáról auditív jellegű kísérleti feladatokon keresztül. Ez idáig a magyar 

szakirodalomban – kevés kivételtől eltekintve – elsősorban gyógypedagógiai tárgyú 

eredmények láttak napvilágot látássérültekkel kapcsolatban, így a jelen kutatás hiánypótlónak 

tekinthető. 

 

2. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

Az értekezés 1. fejezete tartalmazza az elméleti bevezetést, amely a beszédészlelés és a 

beszédmegértés főbb jellemzőinek tárgyalásával kezdődik. A fejezetben szó esik a 

szövegértés folyamatáról, a multimodális percepció jelenségéről, a felgyorsult beszéd és a 
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zajjal fedett hangsorok percepciójáról, melyek szorosan kapcsolódnak a disszertáció 

témájához. 

 A 2. fejezet a vakok jellemzőire tér át. Kitérek a látássérültek csoportosítására, 

bemutatom érzékelési módjaikat (hallási, tapintási, haptikus érzékelés és echolokáció), majd a 

vakság idegtani vonatkozásai és a vakok nyelvi és beszédfolyamatainak leírása következik. A 

fejezethez tartozik ezenkívül a beszédszintézis folyamatának bemutatása. A fejezet végén 

fogalmazom meg az értekezés célját, a kutatási kérdéseket és a hipotéziseket.  

A 3. nagy fejezet a kísérleti személyek, anyag és módszer leírását tartalmazza.  

A 4. fejezetben kaptak helyet az eredmények. A fejezet hat alfejezetre oszlik a 

kísérletekben vállalt hat különböző feladatnak megfelelően (szintetizált hangsorok észlelése, 

gyorsított tempójú mondatok megértése, szünetek nélküli szöveg megértése, zajjal fedett 

szavak észlelése, verbális munkamemória feladat, gyorsított tempójú szövegek megértése).  

Az 5. fejezet tartalmazza az összegzést és a következtetéseket, a 6. fejezet a kitekintést, 

végül a 7. röviden megfogalmazza a téziseket.  

 

3. A KUTATÁS HIPOTÉZISEI 

A kutatás végzése során a következő főbb hipotéziseket fogalmaztam meg: 

1. A szintetizált szavak észlelését mérő feladatban a látássérültek jobban fognak teljesíteni, 

több helyes válasz lesz adatolható az ő esetükben. 

2. A gyorsított tempójú mondatok megértését mérő feladatban ugyancsak a vak kísérleti 

személyeknél lesz adatolható jobb teljesítmény.  

3. A szünetek nélküli szöveg megértését mérő feladatban szintén a vak csoportnál feltételezek 

jobb teljesítményt. 

4. A memóriateszt során a vakok kis mértékben ugyan, de felülmúlják majd a látó 

kontrollcsoportot.   

5. A zajjal fedett szavak vizsgálatában feltételezem, hogy zajhatásra mindkét csoport 

teljesítménye romlani fog, és minél erősebb a zaj intenzitása, annál nagyobb mértékben 

válik pontatlanabbá az észlelés. A logatomok észlelésében emellett rosszabb adatokat 

várok, mint az értelmes szavak esetében. A legrosszabb teljesítmények mindkét csoportban 

a legnagyobb intenzitású zajjal fedett logatomok esetében várhatóak. 

6. A gyorsított tempójú szövegek megértésének mérésekor a gyorsított mondatok percepcióját 

vizsgáló feladathoz hasonlóan a vakoknál várok jobb teljesítményt. 
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4. KÍSÉRLETI SZEMÉLYEK, ANYAG, MÓDSZER 

A vizsgálatban összesen 36 fő vett részt, 18 vak felnőtt, illetve hozzájuk a kor, a nem, illetve a 

végzettség tekintetében illesztett látó kontrollcsoport. Vak adatközlőim valamennyien olyan 

személyek, akik születésükkor vagy születésük után közvetlenül veszítették el a látásukat. A 

kísérleti személyek mindannyian a húszas-harmincas éveikben járó fiatal felnőttek. 

Végzettségüket tekintve a kritérium az volt, hogy minimum egy érettségivel és még az 

érettségit követően néhány éves továbbképzéssel (pl. OKJ-s képzés) rendelkezzenek, így részt 

vettek a kísérletben alap- és mesterszakos diplomával, illetve érettségivel + min. 2 éves 

továbbképzéssel rendelkező felnőttek. 

A kísérlet elején anamnézis került rögzítésre. Összesen 6 feladat szerepelt a kísérletben: 

1. Szintetizált hangsorok észlelése GOH-készülékkel, 2. Gyorsított tempójú mondatértés, 3. 

Szünetek nélküli szöveg megértése, 4. Zajjal fedett CVC szerkezetű hangsorok észlelése, 5. 

Verbális munkamemória feladat, 6. Gyorsított tempójú szövegek megértése. Az 1. feladatban 

egy szótagból álló rövid, értelmes szavakat kellett visszamondaniuk a kísérleti személyeknek 

egyszeri meghallgatás után. A teszt során az ingerek először a bal, majd a jobb fülre érkeztek. 

A mondatértési feladatban az átlagosnál kb. kétszer gyorsabb tempón kellett meghallgatni 

eltérő szerkezetű állító, illetve tagadó igaz-hamis mondatokat. Mértem a reakcióidőket is. Az 

ezt követő szövegértési feladatban a szünetek eltávolításának hatását mértem a szöveg 

megértésére nézve. A negyedik feladatban CVC szerkezetű értelmes szavak, illetve 

logatomok észlelését vizsgáltam. Mértem a reakcióidőket is. 30 db értelmes szó, illetve 30 db 

logatom sorrendje volt randomizálva, egyszeri meghallgatás után kellett kiejteni azt a 

hangsort, amit hallottak. A memóriafeladat (Racsmány et al. 2005) 3-tól 9-ig terjedő 

hosszúságú számsorokkal vizsgálta a verbális munkamemória állapotát a kísérleti és a 

kontrollcsoportban. Erre a feladatra azért volt szükség, hogy a memória szerepét ki lehessen 

zárni, ha a vakoknál előny mutatkozik a többi feladatban. A számsorokat a kísérletvezető 

olvasta fel egy alkalommal, ezt kellett megismételni minden egyes számsor után, a számokat 

változatlan sorrendben. Végül a gyorsított szövegértés következett. Kétféle szövegtípus 

hatását vizsgáltam (újságcikk, novella), a tempó kétszerese volt az átlagos köznyelvi 

tempónak. A kapott adatokon statisztikai számításokat végeztem az R szoftver segítségével.  
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5. EREDMÉNYEK 

5.1. A szintetizált hangsorok észlelésének eredményei 

A GOH-készülékkel végzett kísérleti feladatban a Kruskal–Wallis teszt alapján mind a bal, 

mind a jobb fül esetében szignifikáns eltérést találtunk a vakokból álló kísérleti csoport 

javára. Bal fül: 2(1,34) = 9,788; p = 0,002. Jobb fül: 2(1,34) = 8,154; p = 0,004. A vak 

csoport átlagteljesítménye a bal fülön 94,4%, a jobb fül esetében 92,2% volt, míg a 

kontrollcsoport adatai 83,3%, valamint 80,5%. A kísérleti csoportban, a bal fülön a legjobb 

teljesítmény 10 pont, a legrosszabb 8 pont volt, a jobb fülön ugyancsak 10, illetve 8 pont a 

maximálisan megszerezhető 10 pontból. A kontrollcsoportban az adatok: a bal fülön 10, 

illetve 5 pont, a jobb fülön 10, illetve 6 pont (1. ábra). A vak csoportban a bal fülön kilenc fő 

100%-os eredményt ért el, a kontrolcsoportban mindössze hárman értek el ilyen teljesítményt. 

A jobb fül esetében a kísérleti csoportban szintén kilenc hibátlan teljesítmény volt, a 

kontrollcsoportban mindössze kettő. A vak csoportban hat főnek teljesen hibátlan volt az 

észlelése (mind a bal, mind a jobb fül 100%-os), a kontrollcsoportban ilyen példa nem fordult 

elő.  

 

1. ábra: Helyes válaszok száma a szintetizált hangsorok észlelésében  

a kísérleti és a kontrollcsoportban 

 

5.2. A gyorsított mondatértés eredményei 

A második feladatban a két csoport hasonlóan teljesített. A kísérleti csoport átlagteljesítménye 

93%, a kontrollcsoporté 94% volt, nem volt adatolható statisztikailag szignifikáns eltérés, és a 
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gyorsításnak nem volt kimutatható hatása. Mindkét csoportnak az állító igaz szerkezetű 

mondatok bizonyultak a legkönnyebbnek: ebben a kondícióban nem volt téves válasz. A 

vakoknál az állító hamis, tagadó igaz, illetve tagadó hamis mondatokban hasonló volt a 

helyes, illetve rossz válaszok aránya (2. ábra). A látó kontrollcsoportban ezzel szemben a 

tagadó igaz mondatok esetében több mint kétszer annyi hiba fordult elő, mint az állító hamis, 

illetve a tagadó hamis mondatokban (azonban az eltérések nem szignifikánsak). A gyorsított 

mondatokra adott válaszok reakicóidejére készített modellek közül az bizonyult a legjobb 

predikciót adónak, amelyben fix hatásként a csoport, a válasz helyessége és a mondattípus 

szerepelt. Ezen három faktor interakciója szignifikáns hatást gyakorolt a RI értékére (F(1, 

494.07) = 7.9597, p = 0.004976). 

 

2. ábra: Helyes válaszok aránya a mondatértési feladatban mondattípusonként  

a kísérleti és a kontrollcsoportban (db) 

 

5.3. A szünetek nélküli szöveg megértésének eredményei 

A harmadik feladatban a két csoport hasonlóan teljesített. A vak csoport csoportszinten 

53,3%-ot, míg a kontrollcsoport 58%-os eredményt ért el, a statisztikai számítás nem mutatott 

ki eltérést a két csoport között: 2(1,34) = 1,708; p = 1,912 (3. ábra). A csoportok között 

hasonlóság mutatkozott abban is, hogy mely kérdések megválaszolása jelentett kihívást, és 

mely kérdések megoldása számított könnyebbnek. A hibás megoldások között a következő 

hibatípusok fordultak elő: pontatlan, hiányos válaszok, a szövegben előforduló tartalmi 

elemeknek az összekeverése, valamint olyan tartalmi elemek beemelése, amelyeket a szöveg 

nem tartalmazott.  
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3. ábra: Helyes válaszok aránya a szünetek nélküli szövegértési feladatban 

a kísérleti és a kontrollcsoportban (db) 

 

 

5.4. A zajjal fedett hangsorok észlelésének eredményei 

A CVC szerkezetű szavak észlelésében sem alakult ki szignifikáns eltérés a két csoport 

között, csupán tendencia volt megfigyelhető a vakok jobb teljesítményére: F(1,34) = 1,022; p 

= 0,316. A vak csoport átlagteljesítménye 83,7% volt a helyes válaszok arányát tekintve, a 

kontrollcsoporté 81,4%. Az elvártnak megfelelően minél nagyobb volt a zaj mértéke, annál 

kevesebb volt a helyesen visszamondott szavak száma (4. ábra). A kísérleti csoportban 0 dB-

es zajszintnél 90,3%, 40 dB-en 87,4%, 50 dB-en 85,9%, 60 dB-en 70,7%, a 

kontrollcsoportban 0 dB-en 85,5%, 40 dB-en 88,8%, 50 dB-en 81,8%, 60 dB-en 70% volt a 

hibátlanul visszamondott hangsorok aránya. A téves visszamondások során a következő 

mintázatok voltak megfigyelhetőek: 1. logatom felcserélése hasonló hangzású értelmes szóval 

(rós-rúzs, míb-híd), 2. értelmes szó felcserélése hasonló hangzású értelmes szóval (mész-néz, 

táp-táv), 3. az inger valamelyik mássalhangzója helyett annak zöngés vagy zöngétlen párja 

jelenik meg a válaszban (dig-tig, lec-ledz), 4. az ingerben előforduló zárhang helyettesítése 

másik zárhanggal (táp-ták, tél-pél), 5. nazálisok felcserélése (vám-ván, ken-kem).   
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4. ábra: Helyes válaszok aránya zajszintenként a kísérleti és a kontrollcsoportban (db) 

 

5.5. A verbális munkamemória feladat eredményei 

Ebben a feladatban, a kísérleti csoportban átlagosan 18,83 db (67%) volt a helyes válaszok 

(helyesen visszamondott számsorok) aránya, a kontrollcsoportban 17,66 db (63%). A vak 

csoport átlagos rövid távú emlékezeti terjedelme 7,38, a kontrollcsoporté 7,11, vagyis mindkét 

csoportban a 7 számból álló számsorok elhangzása után kezdett romlani az emlékezeti 

teljesítmény. A vakok és a látók között nem alakult ki statisztikailag szignifikáns eltérés, 

csupán tendencia volt megfigyelhető a vak csoport jobb memóriabeli teljesítményére: F(1,34) 

= 0,779; p = 0,384.  

 

5.6. A gyorsított szövegértés eredményei 

Ebben a feladatban, az újságcikk szövegtípusban a vak csoport 68,6%-os, a kontrollcsoport 

63,3%-os teljesítményt ért el csoportszinten. A novella esetében az adatok 67,7%, illetve 

71,3%. A két csoport között sem az újságcikk, sem a novella szövegtípusában nem adatoltam 

statisztikailag szignifikáns eltérést: F(1,34) = 0,786, p = 0,382 (5. ábra). Sem a szöveg 

típusának, sem a gyorsításnak nem volt kimutatható hatása. A szünetek nélküli szöveghez 

hasonlóan ebben a feladatban is hasonlóságok voltak megfigyelhetőek abban, hogy mely 

kérdések bizonyultak könnyebbnek, melyek nehezebbnek.  
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5. ábra: A helyes válaszok számának szóródása és mediánja a két szövegtípus szerint a 

kísérleti és a kontrollcsoportban (db) 

 

 

6. ÖSSZEGZÉS 

Összegzésként elmondható, hogy a jelen kutatás egyik fontos eredménye, hogy a szintetizált 

hangsorok észlelésében szignifikáns eltérést talált a kísérleti és a kontrollcsoport között. A 

vak csoportban 90% feletti teljesítményt értek el a résztvevők mind a bal, mind a jobb fül 

esetében, míg a kontrollcsoportban csupán 80% körüli eredmények voltak adatolhatóak. A 

többi feladatban tendencia volt megfigyelhető a vak csoport jobb teljesítményére, ám nem 

volt statisztikailag kimutatható eltérés (zajjal fedett CVC szerkezetű szavak észlelése, verbális 

munkamemória feladat, gyorsított tempójú újságcikk megértése), míg egyes feladatokban a 

kontrollcsoport eredményei voltak kismértékben jobbak (szünetek nélküli szöveg megértése, 

gyorsított tempójú novella megértése). 

 

7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS MAGYARÁZAT 

A vizsgálat során a következő főbb kérdésekre kerestem a választ: 1. Jobb-e vak felnőttek 

verbális munkamemóriája, mint a látó kontrollszemélyeké? 2. A mesterségesen előállított 

szavak észlelésében előny mutatkozik-e a vakok javára? 3. A gyorsított tempójú mondatok 

megértésében előnnyel indulnak-e a vak adatközlők? 4. A szünetek nélküli szöveg 

megértésében jobban teljesítenek-e a vakok, mint a kontrollszemélyek? 5. A gyorsított 

tempójú szövegek megértésében jobb eredményeket mutatnak-e a vakok, mint a látók? Van-e 
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hatása a szöveg típusának a megértés sikerességére? 6. Zaj hatására a kísérleti vagy a 

kontrollcsoport teljesítménye romlik-e nagyobb mértékben az értelmes és a nonszensz szavak 

észlelésekor? 

A kapott adatok alapján az alábbi tézisek fogalmazhatók meg: 

1. A vakok verbális munkamemóriája statisztikai értelemben nem tér el a látó 

kontrollszemélyekétől, ugyanakkor tendencia mutatkozott náluk a látókat kismértékben 

felülmúló teljesítményre. A csoportok átlagos rövid távú emlékezeti terjedelme a 7 

számból álló számsorok ismétlése után kezd el csökkenni. 

2. Szintetizált szavak észlelésében a vak felnőttek szignifikánsan jobban teljesítettek, mint a 

látó kontrollszemélyek. Ez igaz volt mind a bal, mind a jobb fül esetében.  

3. A gyorsított mondatértés során nem mutatkozott előny a vak kísérleti személyek javára a 

látó kontrollszemélyekhez képest. Mindkét csoportnak az állító igaz típusú mondatok 

megítélése bizonyult a legkönnyebbnek.  

4. A szünetek nélküli szöveg megértésében a kísérleti, illetve a kontrollcsoport 

teljesítményében a statisztikai próba alapján nem mutatható ki eltérés. Megállapítható volt 

ugyanakkor, hogy a szünetek eltávolítása mindkét csoport teljesítményét negatívan 

befolyásolta, hiszen az átlagteljesítmény csoportonként 50% körül alakult. 

5. A zajjal fedett értelmes és nonszensz szavak észlelését mérő feladatban csoportszinten 

tendencia mutatkozott a vakok jobb észlelési teljesítményére, ugyanakkor az eltérés a két 

csoport között nem szignifikáns. Minél nagyobb volt a zaj intenzitása, annál több volt a 

hibázás mindkét csoportban. Emellett mind a kísérleti, mind a kontrollcsoportban a 

logatomok között volt nagyobb a hibák száma, mint az értelmes szavak között. 

6. A gyorsított tempójú szövegértésben nincs eltérés a vakok és a látó kontrollszemélyek 

között. A szöveg típusának nem volt kimutatható hatása. 

A jelen kutatás a nemzetközi szakirodalomtól eltérően a beszédhangoknál, szavaknál és 

mondatoknál nagyobb nyelvi egységeket, szövegeket is igyekezett bevonni a vizsgálatba. 

Láthattuk, hogy a csoportok nagyon hasonlóan teljesítettek e téren, aminek az lehet az oka, 

hogy a szövegértési teljesítményre számos tényező hat, mint a koncentráció és hogy a szöveg 

mennyire áll közel az adott kísérleti személyhez.  

A gyorsításnak azért nem lehetett számottevő hatása sem a mondatértésben, sem a 

szövegértésben, mert ez elsősorban azoknál az adatközlőknél volt várható, akik a 

beszédszintetizáláson alapuló eszközöket gyakran használják gyors tempón. Ez nem minden 
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kísérleti személyre volt igaz (az adatközlőket nem lehetett eszerint a szempont szerint szűrni, 

mert akkor kevés emberrel számolhattunk volna).  

A szintetizált szavak észlelésében mutatkozó előny a látássérültek javára feltehetően 

jórészt a beszédszintetizáláson alapuló eszközök gyakoribb használatának tudható be.  
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