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1. BEVEZETÉS 
 
 A pszicholingvisztika egyik kutatási területe a nyelvi- és beszédzavarok vizsgálata. A beszédzavarok 
többsége a nyelvi zavarok megjelenési formája. A beszédzavar hátterében – kevés kivételtől eltekintve – 
nyelvi zavar áll, mindig együtt járnak a beszélő/hallgató pszichés problémájával és kihatnak az írott 
anyanyelv elsajátítására, valamint az elsajátított nyelvre is. A nyelvi zavarok csoportosítása többféle 
dimenzió mentén történhet: ok szerint (organikus eredetű, funkcionális, pszichés eredetű, környezeti 
tényezők okozta beszédzavarok), keletkezési körülményeit tekintve (veleszületett, ill. szerzett 
beszédzavarok), valamint a folyamatműködés szerint (zöngeképzés, beszédprodukció, beszédészlelés, 
beszédmegértés, beszédindulás zavarai). 
 A napjainkban igen gyakori és az egyik leggyakrabban tárgyalt nyelvi zavar a diszlexia. A diszlexia 
általánosan elfogadott definíciója a következő: „a diszlexia valamiféle zavar, amelynek következtében a 
gyermeknek nehézségei vannak az olvasás elsajátításában” (Gósy 1999: 257). A diszlexia olvasási 
nehézség „nyomtatott szavak, mondatok sorozatainak feldolgozási nehézsége/képtelensége” (Gósy 1999: 
257). Ez utóbbi gyűjtőfogalom: olyan rendellenességeket takar, amelyek egyébként ép értelmű, 
egészséges gyermekeket megakadályoznak abban, hogy a nyomtatott betűsorokat képesek legyenek 
értelmezni. Mivel az olvasás megtanulásának folyamatában más egyéb készségek is érintettek, a 
diszlexiához gyakran társul beszédzavar, emlékezetgyengeség, számolási zavar (diszkalkulia) vagy 
írászavar (diszgráfia). A diszlexiás gyermekek emellett rendszerint például magatartási problémákkal, 
figyelemzavarral stb. is küzdenek.  
 A legújabb kutatási eredmények szerint a diszlexia nemcsak az írott anyanyelvet befolyásolja, hanem 
a beszédpercepció és a beszédprodukció folyamatait is (Catts 1989, Ransby–Swanson 2003, Horváth–
Imre 2009), ezért fontos annak vizsgálata, hogy a diszlexia mint nyelvi zavar milyen hatással van a 
beszéd tervezési, kivitelezési és feldolgozási mechanizmusaira. 
  „A beszéd produkciója az a folyamat, amely a megszólalás szándékától a kiejtésig tart” (Gósy 2005: 
71). Az ember a beszéd megértésekor az elhangzott szavakat keresi meg a mentális lexikonban. A 
beszédmegértésben három alapfolyamat, a szóértés, a mondatértés és a szövegértés különíthető el, 
amelyek során a szó, a mondat vagy a szöveg grammatikai és szemantikai dekódolása zajlik. A 
disszertáció ennek megfelelően három fő kutatási terület, a szóértés, a mondatmegértés és a szövegértés 
vizsgálatát tárgyalja.  
 Az ún. szófelismerési vizsgálatunkban azt próbáltuk feltárni, vajon a nyelvhasználók egy csoportja 
érti-e a kísérlethez kiválasztott szavakat, miközben – adott esetben – akár saját maguk is használják őket. 
A kutatás arra kereste a választ, hogy milyen különbségek fedezhetők fel a különböző korú, illetve 
végzettségű, tipikus fejlődésű és nyelvi zavarral küzdő (diszlexiás) személyek szóértésében. Vizsgáltuk 
továbbá azt is, hogy a kísérletben résztvevők mely szavak esetén bizonytalanodnak el, mely szavakat 
voltak képtelenek aktiválni, és választ igyekeztünk adni arra, hogy a tapasztalt jelenségeket milyen 
működési hiba okozhatja. A kísérlet folyamán feltételeztük, hogy egyfelől a nyelvi zavar ténye és az 
életkor befolyásolja a szóértés sikerességét, másfelől pedig erősen befolyásoló tényezőknek ítéltük az 
idegen szavakat, a szavak fonetikai hasonlóságát, valamint a különböző szófajokat.  
 A mondatértés az a folyamat, ahogyan a szavakat szószerkezetekké kapcsoljuk össze, a 
szerkezetekhez mondattani funkciót rendelünk, illetőleg ezeket a szerkezeteket szemantikailag is 
értelmezzük. Mivel a mondatértési stratégia sajátosan alakul akkor, ha a mondat kollokációkat tartalmaz, 
a disszertáció egyik fejezetében különösen nagy szerepet szánunk a kollokációk megértésének 
vizsgálatára. A kollokációk megértésére irányuló vizsgálatban a szókapcsolatok mondatba ágyazva 
fordultak elő, annak feltárásaként, hogy a mondat mint kontextus hatással van-e a kollokációk 
feldolgozására.  
 A 2004-ben Magyarországon bevezetett kétszintű érettségiben egyre nagyobb jelentősége van a 
szövegértésnek. A szövegértés, illetőleg értelmezés során a szöveg részleteinek és azok összefüggéseinek 
megértése történik. A szövegértési vizsgálat célja annak vizsgálata volt, hogy tapasztalhatóak-e eltérések 
az azonos életkorú diszlexiás és nem diszlexiás tanulók szövegértésében irodalmi szöveg, illetve 
szakszöveg esetében. E kutatásban arra kerestük a választ, hogy a különböző szövegekben milyen arányú 
és milyen típusú hibákkal találkozhatunk a nyelvi zavarokkal küzdők, illetve a kontrollcsoport esetében.  
 Az értekezés magyar nyelven első ízben vizsgálja a középiskolás diszlexiás tanulók beszédmegértési 
és lexikális előhívási folyamatainak működését saját készítésű tesztekkel, nagy mennyiségű empirikus 
adatra támaszkodva. A mentális lexikon, illetve a különböző nyelvi szinteken történő beszédmegértési 
vizsgálatok eredményei az idegen nyelv tanításában, az anyanyelvi és az idegen nyelvi szókincs 
elsajátításának mérésében, valamint a tipikus és atipikus működés elkülönítésében fontos tényezők. 
 



2. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 
 

A dolgozat 15 fejezetből áll. A diszlexiásnak diagnosztizált középiskolások beszédfeldolgozását 
vizsgáltam elsősorban a beszédmegértésre koncentrálva. A nyelvi zavarral küzdők szóértésének, 
mondatértésének, illetve szövegértésének mérése tesztlapokkal történt. 
Az 1. fejezet a bevezetés, amely a téma meghatározását és a kutatás általános célját foglalja magában. 
A 2. fejezet tartalmazza a beszédészlelés és beszédmegértés folyamatát, a beszédfeldolgozási modelleket, 
a vizsgálati módszereket, a beszédészlelés és a tanulás, illetve az olvasás összefüggéseit, valamint kitér a 
beszédfeldolgozás hibás működésére is. 
A 3. fejezet tárgyalja az olvasás jellemzőit, ismerteti az olvasáskutatási irányzatokat, az olvasás 
folyamatát, az agy és az olvasás kapcsolatát, az olvasástanítási módszereket, illetve az olvasástanítás mai 
helyzetét hazánkban. 
A 4. fejezet megkísérli a beszédzavar és a nyelvi zavar közötti kapcsolatot felvázolni, ugyanakkor 
különbséget is kíván tenni e két fogalom között, jellemzi a beszédzavar és a nyelvi zavar típusait.  
Az 5. fejezet a diszlexiáról szól, áttekinti az ezzel kapcsolatos elméleteket, megkísérli definiálni ezt a 
zavart, fejlesztési javaslatokat ad a diszlexiás gyermekhez, elkülöníti a diszlexiát az olvasási nehézségtől, 
valamint az áldiszlexiától, illetve ahhoz nyújt segítséget, hogy a felnőttkori diszlexiát hogyan kezeljük. A 
diszlexiát nyelvi zavarként tárgyalja a dolgozat. A diszlexiások beszédfeldolgozását a különböző 
kutatások nyomán ismereti. 
A 6. fejezet tartalmazza az értekezés céljait és főbb hipotéziseit. A dolgozat magyar nyelven első ízben 
vizsgálja a középiskolás diszlexiás tanulók beszédmegértési és lexikális előhívási folyamatainak 
működését saját készítésű tesztekkel, nagy mennyiségű empirikus adatra támaszkodva. Az értekezés célja 
a diszlexiás személyek mentális lexikonának, az előhívás folyamatának feltárása, a nehézségek okainak a 
feltérképezése. A disszertáció további célja, hogy a különböző nyelvi szinteken történő beszédmegértési 
vizsgálatok eredményeivel segítséget nyújtson az idegen nyelv tanításához, az anyanyelvi és az idegen 
nyelvi szókincs elsajátításának méréséhez, valamint a tipikus és atipikus működés elkülönítéséhez is. 
A 7. fejezet ismerteti a kísérletek általános módszertanát, az adatbázist és a kísérleti személyeket. 
A 8. fejezet a szóértési vizsgálatok eredményeit tartalmazza. 
A 9. fejezet a kollokációk megértésére irányuló kísérletet ismerteti 
A 10. fejezet a szövegértés és a diszlexia témakörében végzett kutatásokat elemzi. 
A 11. fejezet tartalmazza a következtetéseket az egyes kutatásokkal kapcsolatban, illetve az általános 
konklúziókat. 
A 12. fejezet a disszertáció rövid összegzése. 
A 13. fejezet az értekezés téziseit tartalmazza. 
A 14. fejezetben szerepel a felhasznált szakirodalom. 
A 15. fejezet a hezitálás megítélésével kapcsolatos vizsgálathoz felhasznált tesztlapokat és a diszlexia 
szűréséhez használt kérdőívet tartalmazza mellékletként. 
 

3. ANYAG, MÓDSZER, KÍSÉRLETI SZEMÉLYEK 
 

 Az értekezés három nyelvi szint, a szó, a mondat és a szöveg szintjén végzett vizsgálatok eredményeit 
dolgozza fel. A kutatási eredmények összevetésének megkönnyítése érdekében a kísérletek 
feladattípusának, illetve a kiértékelés módszerének kiválasztásában ugyanazt az elvet követtük: 
valamennyi kísérlethez saját kidolgozású tesztet állítottunk össze, az adatok kiértékeléséhez pedig 
ugyanazt a statisztikai programot használtuk fel (SPSS 13.0), valamennyi vizsgálatunkban végeztünk 
hibaelemzést is. 
 A szóértést két kísérlettel mértük.  Az első kísérletet 50, ma is élő, az átlagos nyelvhasználatban 
előforduló, köznyelvi lexéma segítségével végeztük. Módszerként egy saját kidolgozású, feleletválasztós 
(multiple choice) tesztet alkalmaztunk. A második szóértési vizsgálat a biológia tantárgy szakszavainak 
előhívási folyamatait kutatta, amelyhez az adott középiskolákban használt biológia tankönyvekben 
előforduló lexémákat választottuk ki, majd a szavakhoz kapcsolódóan állítottunk össze egy négy 
válaszlehetőséget tartalmazó feleletválasztós tesztet. A kutatás ebben az esetben is 50 szóra irányult. 
 A kollokációk megértésére irányuló kutatásunk nyelvi anyaga 20 eltérő gyakoriságú kollokációt 
tartalmazott, amelyeket úgy ítéltünk meg, hogy ma is élő, azaz az átlagos nyelvhasználatban előforduló 
szószerkezetek. A kollokációkat az adatfelvétel időpontjában a tömegtájékoztató eszközökben, illetve az 
adatközlők életkorának, foglalkozásának megfelelő és számukra elérhető forrásokban (lásd tankönyvek, 
szépirodalmi olvasmányok) relatíve sűrűn használtak voltak. A jelen kísérletben is tesztlapokkal 
dolgoztunk, kétféle tesztet állítottunk össze. A két feladattípusban (multiple choice és magnetofonra 



rögzített felolvasott mondatok) különböző kollokációkat használtunk fel. A kísérleti személyek többféle 
feladatlapot kaptak (kollokációk kontextusban, illetve anélkül).   
 A szövegértést vizsgáló kísérletünkben két szöveg alapján dolgoztunk. A szövegeket magnetofonra 
rögzítettük és lejátszottuk az adatközlőknek. Irodalmi szövegként Sánta Ferenc Sokan voltunk (Sánta 
1954) c. novelláját választottuk ki. A magnetofonra rögzített szöveg 22 perces volt, amelyhez két 
feladattípust tartalmazó tesztlapokat dolgoztunk ki: feleletválasztós tesztek, illetve kifejtendő kérdések. 
Szakszövegként Peter Himmelhuber Növénytartó edények c. művének 10 perces, férfi beszélő által 
magnetofonra rögzített és felolvasott részletét használtuk fel. A kísérleti személyeknek az irodalmi 
szöveghez hasonló módon kifejtendő kérdéseket, illetve feleletválasztós kérdéseket tartalmazó 
feladatlapot adtunk.  
 Kutatásaink célcsoportja az olvasási zavarral küzdő középiskolai korosztály tagjai voltak, ezért 
valamennyi kísérletünkben 15-18, a beiskolázási egyenlőtlenségek miatt esetlegesen 14-19 éves diákok 
szerepeltek adatközlőként. A vizsgálatokat annak érdekében, hogy több adat álljon a rendelkezésünkre, 
időnként szélesebb körben is elvégeztük, tehát kiterjesztettük egyéb életkorú (lásd a kollokációk 
vizsgálata), valamint egyéb végzettségű személyekre is (lásd a köznyelvi szóértési vizsgálat), de a 
diszlexiás tanulók elsődleges kontrollcsoportja a számban és életkorban illesztett tipikus fejlődésű tanulók 
voltak. Valamennyi kísérletünket egy-egy alkalommal 100 fő bevonásával végeztük, ugyanakkor a 
kollokációk megértésére vonatkozó kísérletünkben mindössze 80 fő vett részt.  

 
4. SZÓÉRTÉSI VIZSGÁLATOK  

 
 Az ember a beszédprodukció során a gondolatai kifejezéséhez szükséges szavakat aktiválja, a beszéd 
megértésekor pedig az elhangzott szavakat keresi meg a mentális lexikonban (Gósy 2001). A 
beszédmegértés alapfolyamatai a következők: 1. a szóértés, 2. a mondatértés, 3. a szövegértés.  
1 .  A szófelismerés és a mondatazonosítás nem feltétlenül jelenti a megértést is: az egyén képes egy szót 
egy számára ismeretlen nyelven is elismételni a megfelelő nyelvi tudás nélkül. Ez beszédészlelési 
működés, amely kapcsolatban áll az emlékezeti folyamatokkal is.  
2 .  A verbális kommunikáció folyamataiban nehéz definiálni a szót vagy a mondatot, megértésük pedig 
nem egyenlő az izolált előfordulásával, avagy a szótári meghatározásban foglaltakkal. 
3 .  A szövegértés, illetőleg -értelmezés során a szöveg részleteinek és azok összefüggéseinek megértése 
történik. 

 A lexikális hozzáférés folyamata a beszédprodukcióban az adott szándék szerinti beszédjel 
megtalálása; a beszédmegértésben pedig az a műveletsorozat, melynek során megfeleltetés történik a szót 
reprezentáló akusztikai jelsorozat és az egyén mentális lexikonának egy adott egysége között. A lexikális 
hozzáférés során töltődik fel az éppen aktivált szókincs. A lexikális hozzáférés folyamata, a szófelismerés 
függ az akusztikai szerkezettől, a szógyakoriságtól, az artikuláció tempójától, a kontextustól (Gósy 2005). 
Amennyiben a mentális lexikonból a megértés során rossz szót választ ki az egyén, az feldolgozási 
nehézségekhez vezethet. A kutatásaink a hozzáférési nehézségek okainak a vizsgálatát is megcélozták. 
  Az életkor előrehaladtával a megértéshez szükséges aktivált szavak mennyisége nő, a megértés 
biztonsága is erősödik. Ugyanakkor az egyéni szókincs nagyságának meghatározása igen nehéz, bár a 
kutatók újra és újra megpróbálkoznak a becslésével, többek között az egynyelvű szótárak segítségével. Az 
értekezés kísérletei nyomán többek között megpróbálkozunk megfogalmazni a középiskolás diákok 
mentális lexikon hozzáférésének szabályszerűségeit. Erre tett kísérletet hasonló korosztályú tanulók 
bevonásával korábban Cs. Czahesz Erzsébet és Csirik János (Cs. Czahesz–Csirik 2002). 
 
a) A szóértést vizsgáló tesztsorozatunk első kutatása során azt a célt fogalmaztuk meg, hogy felmérjük, 
milyen nehézségeket okozhat a köznyelvi lexémák előhívása a diszlexiások számára. A kapott 
eredményeket a számban és korban illesztett kontrollcsoport, valamint különböző életkorú és végzettségű 
adatközlők eredményeivel is összevetettük. 
 Az adatközlők szóértését az első kísérletünkben 50 szóval vizsgáltuk. Valamennyi ma is élő, azaz az 
átlagos nyelvhasználatban előforduló, köznyelvi lexéma. A szavak kiválasztását meghatározta az 
adatközlők vélt érdeklődési köre, életkora, illetve az, hogy az aktiválandó szavak a vizsgálat időpontjában 
a tömegtájékoztató eszközökben relatíve sűrűn használtak legyenek. Mivel a kutatás a kísérleti 
személyeket tekintve nagy életkori és foglalkozási különbségeket mutatott, próbáltunk minden generáció 
és végzettség számára olyan lexikai egységeket adni, amelyekkel feltehetően találkoztak már (1. táblázat).  



 
1. táblázat: Az előhívandó szavak 

 
szó 

individuális pofi fátum hám feddhetetlen 

kvázi ortopéd puszedli kozmikus fürkészik 

puritán tudniillik szelence triviális pusmog 

kontaktus szellemi parókia megvámol poéngyilkos 

poézis kiadatlan plezúr többedmagával parolázik 

parmezán kibekkel tortúra pódium röplap 

nyenyec sparhelt mégoly ukáz rubrika 

iniciálé fikció lasagne cirka szignál 

ráta nüansz karám empatikus tajtékzik 

disszertáció kontextus szervizel sztornóz termosz 

 
 A szavak pontos jelentését a Magyar értelmező kéziszótár (Pusztai szerk. 2003) és az Idegen szavak 
és kifejezések kéziszótára (Bakos 2000) c. könyvek alapján definiáltuk. Ezeket tekintettük „helyes 
válasznak”.  Módszerként egy saját kidolgozású, feleletválasztós (multiple choice) tesztet alkalmaztunk. 
A kísérletben részt vevők azt a feladatot kapták, hogy a feladatlapon szereplő szavak jelentését válasszák 
ki a megadott négy lehetséges válasz közül, továbbá jelöljék, amennyiben elbizonytalanodtak. Erre azért 
volt szükség, mert azt is szándékoztunk vizsgálni, hogy mely szavak esetében születik biztos tudást 
feltételező válasz, illetve melyeknél „tippelnek” a válaszadók. 
 A válaszokat kiértékeltük, és hibaelemzést végeztünk. Az eredmények statisztikai feldolgozása 
egytényezős varianciaanalízissel és Tukey post hoc teszttel történt, amelyhez az SPSS 13.0 szoftvert 
használtuk. 
 A kísérletben 100 fő vett részt (54 budapesti, 22 jelenleg Budapesten élő vidékről származó és 24 
vidéki személy). Az adatközlőket életkor és végzettség alapján öt 20 fős csoportra bontottuk, akiket a 
következőkben az „idős korosztály”, az „érettségizettek”, az „egyetemisták”, a „gimnazisták” és a 
„diszlexiások” megnevezéssel illetünk. Az idős korosztály tagjai egy idősotthon lakói, átlagéletkoruk 75 
év, életkoruknak megfelelően egészségesek. A kutatásban az intézet kooperatív lakói vettek részt. Az 
érettségizettek átlagéletkora 37 év, érettségivel rendelkező személyek, egyetemi képzésben nem vettek 
vagy vesznek részt. Az egyetemisták átlagéletkora 22 év. A gimnazisták kilencedik osztályos tanulók 
(átlagéletkoruk 15 év). A diszlexiás diákok egy budapesti, speciálisan diszlexiás tanulók számára 
kidolgozott tantervű intézményben, a kilencedik évfolyamon tanulnak (átlagéletkoruk 15 év). A tesztlap 
kitöltésére 15 percet adtunk, az idősek és a diszlexiások számára ennél 5 perccel többet, mert azt 
feltételeztük, hogy az ő előhívási idejük az életkor, valamint a nyelvi zavar miatt meghosszabbodhat, így 
kellő idő hiányában romlana a teljesítményük.  
 A vizsgálat elsődleges tanulsága az volt, hogy az életkor igen nagy-, a végzettség azonban kisebb 
mértékben befolyásolja a szókincs aktiválását. A nyelvi zavar ténye ugyanakkor döntő hatással van a szó 
előhívására, mivel megállapíthattuk, hogy a diszlexiások valamennyi vizsgált területen gyengébben 
teljesítettek, mint a többi csoport tagjai (nem volt köztük olyan adatközlő, aki 100%-os teljesítményt 
nyújtott volna) (1. ábra).  
 



 

 
1. ábra 

Az összes csoport átlageredménye 
 
 
 A legtöbb adatközlő által a tíz leginkább helyesen aktivált szó a következők voltak: puszedli, kvázi, 
termosz, hám, feddhetetlen, kozmikus, fürkészik, puritán, tudniillik, szelence – valamennyi igen gyakran 
használt és hallott lexikai egység az adatközlők számára manapság. A legkevésbé sikeresen aktivált 
szavak csoportfüggőek, ez azt jelenti, hogy minden csoport más-más szó esetén tévesztett leggyakrabban. 
Ezek az alábbiak voltak: nüánsz (diszlexiások), nyenyec (gimnazisták), plezúr (egyetemisták), 
individuális (érettségizettek), szervizel (idősek).  
 A kutatásunk tesztszavai közül a kötőszó, a melléknév, a határozószó és az ige felidézése – a főnevek 
aktiválásával szemben – kevésbé jelentett nehézséget a kísérleti személyeknek.  
A fonetikai hasonlóság okozta a vizsgálat során a legtöbb tévesztést. 
A hibás válaszokat tekintve csoportspecifikus téves szóaktiválást nem tudtunk igazolni. 
 A szavak téves aktiválásakor vizsgáltuk a tévesztés okát is. Az eredmények tükrében elmondható, 
hogy a szavak fonetikai hasonlósága több hibás eredményt okozott.  Az úgynevezett „szubjektív 
bizonytalansági tényező” nagymértékben, ám nem minden esetben függ össze a tévesztéssel. A kísérleti 
személyek tehát nem feltétlenül aktiválták tévesen azokat a szavakat, amelyek felidézését bizonytalannak 
ítélték meg (2. ábra). 
 
 

 
2. ábra 

A bizonytalansági tényező és a téves aktiválás összefüggése 
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b) A szakmai szóértési vizsgálat eredményei szerint a mentális lexikon működését elsősorban az életkor 
befolyásolja. Voltak olyan szavak, amelyeket az alacsonyabb életkorú adatközlők egyáltalán nem, vagy 
igen magas hibaszázalékkal tudtak csak előhívni. A feladatlap összeállítása során különös gondot 
fordítottunk arra – tettük mindezt úgy, hogy az adatközlők a válaszlapon ezt nem érzékelték –, hogy 
elkülönítsük az egyes évfolyamokon használt tankönyvekben előforduló szavakat. Figyeltünk tehát arra, 
hogy azonos mennyiségű lexikai egységet adjunk meg a tizedik, a tizenegyedik és a tizenkettedik 
osztályos könyvekből, mivel azt is megvizsgáltuk az elemzés során, hogy az adatközlők mennyit hívtak 
elő ezekből a szavakból, azaz mennyire sikeresen tudták előhívni az évfolyamon elvárt szókincset (2. 
táblázat).  

2. táblázat: A szavak évfolyamonkénti megoszlása 
 

10. osztály 11. osztály 12. osztály 
zárvatermő kötőszövet allél 
evolúció pikkely tűrőképesség 
spóra reflex ökológiai 
trópus kondenzál kiszáradás 
hajtás fruktóz populáció 
polip nukleinsav szaprofita 
heterotróf szubsztrát sztyeppe 
édesvízi katalizál gén 
métely transzport poliploid 
kation ficamodik mutáció 
műtrágya plazma dns 
zigóta allergén antibiotikum 
osztódik periodikus kromoszóma 
vegetál pitvar genotípus 
beporoz immunrendszer szintézis 
kétszikű kiválasztás hemofília 
csírázik klónoz  

 
 
 Mivel a diszlexiások gyengébben teljesítettek a feladatmegoldás során (3. ábra), azt tapasztalhatjuk, 
hogy az életkor mellett a nyelvi zavar is negatívan hat a szóértésre. Az adatközlők – nyelvi zavartól 
függetlenül – gyakrabban bizonytalanodtak el vagy adtak helytelen megoldást azokban az esetekben, 
amikor a szó magyarázatának egy fonetikailag hasonló szót adtunk meg. Az úgynevezett szemantikai 
hasonlóság kisebb szerepet játszott a szavak téves aktiválásakor.  

 
 

 
3. ábra 

Az összes csoport átlageredménye 
 
 
 
 Valamennyi adatközlő 100%-ot teljesített a következő 5 szó esetén: pikkely, reflex, periodikus, 
immunrendszer, klónoz. Ezek a lexikai egységek az általunk az „általánosan használt” szavak közé 
tartoznak, azaz a mindennapi életben a beszédprodukcióban és a beszédpercepcióban egyaránt használják 
a kísérleti személyek. Ez az adat arra enged következtetni, hogy az általánosan használt szavak előhívása 
pontosabb, mint az egy szakterületen használtaké. 
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 A leggyakrabban az allél, vegetál, osztódik, szaprofita, antibiotikum, tűrőképesség, nukleinsav, 
szubsztrát, heterotróf, ficamodik szavak esetén hibáztak az adatközlők (4. ábra). E szavak között találunk 
olyat is, amellyel nem kizárólag a biológiatanulás során találkoztak a kísérleti személyek. El kell 
gondolkoznunk tehát azon a tényen, hogy a mentális lexikonból történő szóelőhívás nem feltétlenül a 
nehezebb, azaz a szakmai szókincs esetén lehet gyakran téves, tehát a vizsgálat eredményei szerint a 
középiskolás diákok a mindennapokban használt szavak jelentését sem ismerik, esetleg ismerik, de 
tévesen. 
 
 

 
4. ábra 

A legtöbb hibás szó az összes csoportot tekintve 

 
 A kutatás során hibaelemzést is végeztünk, arra kerestük a választ, hogy mely szavak esetén adnak 
helytelen választ a kísérleti személyek. Az eredményeket összevetettük az életkoronként elvárt szinttel, 
azaz az egyes tankönyvekben előforduló lexémákkal és arra a következtetésre jutottunk, hogy számos 
olyan lexikai egységet sem tudnak előhívni a vizsgálatban részt vett személyek, amely nem kizárólag a 
biológiaórán, hanem a mindennapokban is sűrűn használatos (a kísérleti személyek által is), például: 
antibiotikum, ficamodik, tűrőképesség, osztódik, vegetál. Megállapítható tehát, hogy nemcsak az életkor, 
valamint a nyelvi zavar befolyásolhatja a mentális lexikon működését. Annak ellenére, hogy az egyéni 
szókincs nehezen mérhető, feltételezhetjük, hogy a számtalan hibás szókincsaktiválás egyéb problémákat 
is rejt, például a biológiatanítás és –tanulás hiányosságait, esetleg azt, hogy a használt tankönyvek 
szókincse nem feltétlenül a mindennapokban használt szókincset készíti elő. 
 A feladatlapok értékelésekor az általunk szubjektív bizonytalansági tényezőnek nevezett, az 
adatközlők által a válaszlapon kérdőjellel megjelölt szavakat is elemeztük. A kapott eredményeket 
összevetettük a feladatlap tanúsága szerint hibásan aktivált szavakkal, mert a kísérletünk arra is kiterjedt, 
hogy a bizonytalanság hogyan függ össze a tévesztéssel (5. ábra). Megállapítható, hogy a szubjektív 
bizonytalansági tényezők egy része összefügg a tévesztéssel.  Az alábbi szavak jelentését bizonytalanul 
ítélték meg az adatközlők, valamint nagy arányban el is tévesztették: heterotróf, nukleinsav, szaprofita, 
szubsztrát. Azt is hangsúlyoznunk kell viszont, hogy a feladatok eredményeztek olyan lexikai egységeket 
is, amelyeket bizonytalannak ítéltek meg, de nem tévesztettek a kísérleti személyek, ám olyan szavakat is, 
amelyek aktiválásakor hibáztak, de nem tartották az előhívásukat bizonytalannak.  
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5. ábra 
A bizonytalansági tényező és a téves aktiválás összefüggése 

 
 

 
5. A KOLLOKÁCIÓK MEGÉRTÉSE 

 
 A mondatértés folyamata elsődlegesen az elhangzottak szemantikai és szintaktikai szerkezetének 
feldolgozása. Vizsgálatsorozatok eredményei igazolták, hogy a mondatértési stratégia sajátosan alakul 
abban az esetben, ha a mondat kollokációkat tartalmaz.  
 A kollokációk definíciója a mai napig igen sokrétű a nyelvészetben. Burger szerint a kollokációk 
„olyan szókapcsolatok, melyeknek két vagy több szava »általában együtt fordul elő«, gyakori használatuk 
során állandósulnak” (Burger 1998). Ahogy Hausmann megjegyzi, a kollokáció egy szemantikailag 
autonóm tagból és egy ahhoz affin kollokátorból áll (Hausmann 1984). Ezeknek a szókapcsolatoknak a 
grammatikai formája stabil; jelentésük, illetve a jelentésmezőjük azonban nem az alkotóelemek 
összegzésének eredménye (Forgács 2003, Reder 2006).  
 A nemzetközi kutatások igazolták, hogy a kollokációk a lexémákhoz képest a mentális lexikonban 
másként vannak tárolva. A leginkább helytálló Caramazza megállapítása, miszerint a kollokációk felépítő 
egységei az agyban egymáshoz közeli kérgi területeken helyezkednek el (Caramazza et al. 1985). 
Feltételezhető továbbá, hogy a neuronokban tárolt szemantikai kapcsolatok másképpen működnek tipikus 
és atipikus nyelvi fejlődés (pl. diszlexia) esetén.  
 A kollokációk vizsgálatát számos nyelvészeti ág tekinti feladatának, úgymint a frazeológia, 
korpusznyelvészet, anyanyelvi kommunikáció, stilisztika, nyelvművelés és kiemelkedő szerepe van az 
idegennyelv-oktatás területén, elsősorban a fordításban. 
 A jelen kutatás a következő kérdésekre keresi a választ: a) a kollokációk előhívása tükrözi-e a 
mentális lexikonban feltételezett tárolási sajátosságokat b) tapasztalhatók-e eltérések a tipikus fejlődésű és 
a diszlexiás gyermekek között c) a mondat mint kontextus hatással van-e a kollokációk feldolgozására.  
 A kutatásunk nyelvi anyaga 20 eltérő gyakoriságú, ma is élő és az átlagos nyelvhasználatban 
előforduló szószerkezetet tartalmazott (3. táblázat). A kísérlethez kétféle feladatlapot állítottunk össze. A 
multiple choice tesztben négy megoldás közül kellett az adatközlőknek a helyes választ kiválasztaniuk, a 
később „magyarázatok” névvel illetett feladatban a kísérleti személyeknek kellett megadniuk a 
kollokációk jelentését.  
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3. táblázat: Az előhívandó szerkezetek feladattípusonként 

feleletválasztós feladat magyarázatok 
összeszűri a levet lóvá tettek bennünket 
felkopik az álla a falnak is füle van 
csütörtököt mond nem sok vizet zavar 
petrezselymet árul csapja a szelet valakinek 
fűbe harap az Isten háta mögött 
kosarat kap a pohár fenekére néz 
lépre csal tőrbe csalta 
ajtót mutat valakinek falra mászik 
beletörik a bicskája sportot űzött 
móresre tanít kordában tartani 
dugába dől bekötik a fejét 
karót nyelt öngólt lőtt 
összerúgták a port betette a kiskaput 
zsákbamacskát árul megüti a bokáját 
vért izzad kötélnek áll 
veszi a lapot forr a vére 
rázza a rongyot számot vet 
van sütnivalója kenyértörtésre kerül a sor 
adja a bankot vérszemet kapott 
hegyezi a fülét a körmére ég a munka 
 

 A kísérletben 20 fő 11. osztályos diszlexiás (átlagéletkoruk 16,9 év), 20 fő 11. osztályos nem 
diszlexiás tanuló (átlagéletkoruk 17,4 év), 20 fő 8. osztályos nem diszlexiás (átlagéletkoruk 13,8 év), 
valamint 20 fő 5. osztályos nem diszlexiás tanuló(átlagéletkoruk 12,2 év) vett részt. 
 A feladatlapok értékelése feladattípusonként, életkor, illetve a hibátlan megoldások száma szerint 
történt. 
 A több mint 4000 adatot az SPSS 13.0 statisztikai programmal dolgoztuk fel. 
 A vizsgálat eredményei nem feleltek meg az előzetes várakozásainknak, hiszen gyengébb 
eredményeket kaptunk, mint ahogyan azt vártuk: a vizsgálatban részt vevők között nincs olyan csoport, 
amelynek minden tagja minden kollokációt helyesen aktivált volna. Ez arra enged következtetni, hogy a 
kollokációk előhívása valamennyi csoport esetén nehézségekbe ütközik abban az esetben is, amennyiben 
feltételeztük, mindegyik korosztály találkozott már a megadott kollokációkkal. 
 A feladattípusokat tekintve – a feladattípus jellegéből adódóan – a feleletválasztós tesztek 
eredményei jobbak lettek valamennyi csoport esetében (6. ábra). 
 

6. ábra 
Az összes csoport átlageredménye 
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 Az összes csoportot tekintve az 5. osztályosok teljesítettek a leggyengébben, a diszlexiások az azonos 
életkorú kontrollcsoportot tekintve nem mutatnak szignifikáns különbséget, amit mi a fejlesztés – 
amelyben valamennyi, a kísérletben részt vevő diszlexiás részesül – eredményének tartunk. 
 A vizsgálatunk arra is kiterjedt, hogy melyek azok a kollokációk, amelyeket minden csoport 
hibátlanul aktivált. Mivel nem találtunk olyan kollokációt, amelyet mindegyik csoport hibátlanul aktivált 
volna, a legalább három csoport (gimnazisták, diszlexiások és a 8. osztályosok) által sikeresen előhívott 
szavakat vizsgáltuk. Ezek a következők voltak a feleletválasztós tesztek esetén: ajtót mutat valakinek, 
beletörik a bicskája, összerúgták a port, vért izzad, veszi a lapot. A hibátlanul aktivált kollokációk 
csoportja a magyarázatok esetében igen szerény: csak a 8. osztályosok és mindössze egyetlen, a falra 
mászik kollokáció esetében voltak 100%-osan sikeresek. Úgy véljük, hogy ez utóbbi eredmény annak 
köszönhető, hogy a feladattípus alapvetően befolyásolja az eredményeket: a magyarázatok feladattípusa 
jóval nagyobb nehézséget okozott az adatközlőknek, mint a feleletválasztós teszteké (7. és 8. ábra).  
 

 
7. ábra 

A hibátlanul aktivált kollokációk a feleletválasztós tesztek esetén 
 

 

 
 

8. ábra 
A hibátlanul aktivált kollokációk a magyarázatok esetében 
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 A kollokációk tévesztését elsősorban a megoldások fonetikai hasonlósága adta. 
 Azok a kollokációk, amelyek aktiválása a legkevésbé volt sikeres, az alábbiak voltak: az 5. osztályos 
tanulók a feleletválasztós tesztekben kevesebb mint 50%-os mértékben hívták elő a csütörtököt mond, 
illetve a karót nyelt kollokációkat. Mivel a többi csoport tagjai csak elvétve hibáztak, ez a jelenség 
csoportspecifikusnak és az életkor által befolyásoltnak mondható. Az 50%-os sikeresség alatt aktivált 
kollokációk csoportját a magyarázatok esetében jóval több kollokáció alkotta: kenyértörésre kerül a sor, 
vérszemet kap, betette a kiskaput, számot vetettek. Az 5. osztályos tanulók nagy számban tévesztettek a 
nem sok vizet zavar; csapja a szelet valakinek; tőrbe csalta; bekötik a fejét; kötélnek áll; forr a vére 
kollokációk esetében, ezt szintén életkori sajátosságnak tartjuk.  
 A kutatás eredményeinek tükrében véleményünk szerint a hibásan aktivált kollokációkat többféle ok 
eredményezheti: a kísérleti személyek mentális lexikonában zavart észlelhetünk, nem találkoznak az adott 
korban a kísérletben megadott kollokációkkal az adatközlők, esetleg a magyarázatok feladattípusa volt 
negatív hatással a kollokációk előhívására. 
  

6. SZÖVEGÉRTÉSI VIZSGÁLATOK 
 
 A beszédmegértés legfelsőbb szintje a szövegértés. A pszicholingvisztikai kutatásokban központi 
szerepet tölt be a szövegemlékezeti és -megértési teljesítmények elemzése.  
 Az olvasás számos definíciója közül az olvasás közbeni gondolkodás tényét hangsúlyozzuk. Perfetti 
szerint  az olvasás dekódolási készség: a leírt szavak transzformációja beszélt (kiejtett) szavakká (Perfetti 
1986). Az olvasás összetett folyamat, melynek során a megfelelő morfológiai, funkcionális, biológiai és 
kognitív fejlettség esetén vizuális transzformációk közbeiktatásával és egyfajta kódváltással 
információfeldolgozás történik (Csépe 2006). Ebben a folyamatban a bal – a nyelv és a beszéd központját 
tartalmazó – agyféltekének meghatározó szerepe van. Az olvasási folyamat két fő részre osztható: a 
dekódolás folyamata során a vizuális élmény alapján a betűsorok megfejtése, a betűknek a megfelelő 
beszédhangokkal történő megfeleltetése és a szó szegmentálása történik; a megértés folyamata során a 
szegmentált szó morfológiai struktúrájának felismerése és a jelentés azonosítása történik meg. Az olvasás 
szoros összefüggésben áll a megértéssel. A megértéshez nem elég csupán az írott nyelv pontos 
transzformációja, a szöveg megértéséhez a szöveg háttérinformációinak az ismerete is szükséges. 
 Számos nyelvi zavar, így a diszlexia hátterében is dominánsan a beszédpercepció hiányosságai 
állnak. Szövegértési problémákkal ugyanakkor nem kizárólag a nyelvi zavarral küzdő személyek esetében 
találkozunk. A szövegértési problémákat számos probléma okozhatja a tipikus fejlődésű személyeknél is, 
többek között a beszédészlelés időzítési zavarai, az egyes észlelési szintek zavara, a gyenge rövid idejű 
verbális és vizuális memória, a bizonytalan irányismeret, a gyenge beszédritmus, az egyéni szókincsben 
való tájékozódás nehézsége, a beszédhiba (Gósy 1994). Az olvasásértés zavarát elsősorban az általános 
beszédmegértési nehézségek okozzák, de a beszédészlelés általánosan gyenge szintje, a szűk szókincs, a 
hiányos szókeresési stratégia is eredményezheti azt.  
 Szoros az összefüggés az olvasás technikai szintje, valamint a gyors és pontos megértés között is. 
Perfetti kutatásainak eredményei arra világítanak rá, hogy a gyengén olvasók nehézségeinek okai az 
észlelés fonológiai szintjének pontatlansága, a gyenge munkamemória, a gyenge szóészlelési, 
szóelőhívási képesség és a genetikai tényezők lehetnek (Perfetti 1994). Meixner szerint gyakran a sok 
olvasási hibát az iskola csak felületességnek, kapkodásnak minősíti (Meixner 1993).  
 Az akadályozott beszédpercepciós folyamatokon túl természetesen egyéb tényezők is felelősek a 
pontos és értő olvasási képesség kialakulásáért, többek között a tanítási módszer, a gyermek általános 
intelligenciája, a gyermek anyanyelvi szintje, a gyermek neme, a gyermek személyisége, a gyermek 
családi háttere, a gyermek vizuális teljesítménye, a gyermek motivációja, a gyermek memoriális 
képességei (Simon 2002). 
 A 2004-ben bevezetett magyar nyelv és irodalom tantárgyi érettségi vizsga írásbeli részének egyik 
részfeladata a szövegértés. E vizsga folyamán az érettségizőnek egy feladatlapot kell kitöltenie, amely az 
alábbi kompetenciákat kívánja mérni 
(http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_40_2002_201001/magyar_nyelv_es_irodalom_vk_2010.
pdf): 

 „információk célirányos és kritikus használata: kiválasztás, újrarendezés a téma és az olvasási cél 
összefüggésében 

 irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése, különböző szövegértelmezési eljárások 
alkalmazása a műfajnak, az adott szempontnak megfelelően”.  

A szövegértési feladat megoldására 45 perc áll a vizsgázók rendelkezésére az érettségi vizsgán. A 
szövegértési feladat szövege általában 800-1100 szó terjedelmű esszé, ismeretterjesztő céllal íródott 
tanulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete. A feladatok megoldása általában a kérdésre adott 
válasz szöveges kifejtése, esetenként megadott válaszvariációk közötti döntés. 



„A szövegértést vizsgáló kérdések – az adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi jellemzőinek 
megfelelően – a következőkre irányulhatnak: a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, 
megállapítás azonosítása; a szövegbeli érv, álláspont stb. azonosítása; a szöveg grammatikai, stilisztikai 
jellemzői; ezek szövegbeli funkciója; a szöveg kommunikatív sajátosságai; a cím és a szöveg egészének 
viszonya; a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei; a szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a 
szerzői álláspont azonosítása, értelmezése; a szövegbeli utalások, hivatkozások szerepe; a szöveg műfaji 
jellemzői; a szöveg szerkezete, a szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés. 
 A kétszintű érettségi bevezetése óta tehát igen nagy jelentősége van a szövegértésnek a középiskolai 
éveket lezáró és a diákok 12 évnyi tudását összefoglaló, a 18-19 évesek írásbeli kompetenciáját mérő 
vizsgán. A magyar nyelv és irodalom érettségi első részfeladata, a szövegértés a magyar nyelv és 
irodalom tantárgy írásbeli vizsgáján az összpontszám 40%-át teszi ki. 
 A jelen kutatás arra keresi a választ, hogy milyen különbségek fedezhetők fel az azonos életkorú 
diszlexiás és nem diszlexiás tanulók szövegértésében irodalmi szöveg, illetve szakszöveg esetében. A 
kutatás célja annak vizsgálata, hogy a különböző szövegekben milyen arányú és milyen típusú hibákkal 
találkozhatunk a nyelvi zavarokkal küzdők, illetve a kontrollcsoport esetében. Felmerül a kérdés, hogy a 
megváltozott (új) érettségi követelményeknek, ahol a szövegértés különösen nagy jelentőséggel bír, 
jelenlegi szövegértési eredményeikkel meg tudnak-e felelni a diszlexiás gyermekek.  
A diszlexiások szövegértését két szöveggel vizsgáltuk. Az egyik szöveg egy irodalmi alkotásból 
származott, a másikat, amelyet szakszövegnek hívtunk a kutatás során, egy növényápolási szakkönyvből 
idéztünk. A szövegekhez kapcsolódóan feladatlapot állítottunk össze, amelyhez két feladattípust 
használtunk fel: feleletválasztós kérdéseket tettünk fel, valamint kifejtendő kérdésekre kellett az 
adatközlőknek magyarázatokkal válaszolni. Mindkét vizsgálatban nagy számú adatközlő, diszlexiások, 
valamint a számban és korban illesztett kontrollcsoport tagjai vettek részt. 
 
a) A kapott eredmények szerint az irodalmi szöveg esetén az olvasási nehézséggel küzdő és a tipikus 
fejlődésű személyek feladatmegoldása között a feladattípusokat tekintve statisztikailag szignifikáns 
különbség van. A feleletválasztós teszteket jobban oldották meg az adatközlők, mint a kiegészítendő 
feladatokat, amely eredményt a feladattípusnak tulajdonítunk. A nyelvi zavarral küzdő egyének 
eredményeiben statisztikailag szignifikáns különbséget találunk továbbá a kifejtendő és a feleletválasztós 
tesztek között, míg a kontrollcsoport eredményeiben e tekintetben nincs különbség a feladattól függően. 
A vizsgálatot megelőző hipotéziseink közül az, miszerint a két csoport közül a diszlexiások a nyelvi zavar 
ténye miatt gyengébb megoldásokat adnak majd, nem valósult meg, hiszen a diszlexiások és a 
kontrollcsoport között egyik feladatban sincs statisztikailag kimutatható különbség. 
 
b) A szakszöveg eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a csoportok között szignifikáns különbség van. 
Míg a feleletválasztós tesztekben e szöveg esetén a diszlexiások és a kontrollcsoport között szignifikáns 
különbség van, a kifejtendő kérdésekben nem találunk a csoportok között szignifikáns eltérést. 
Valamennyi csoport jobban teljesített a feleletválasztós tesztekben, mint a kifejtendő kérdésekben, ez – 
úgy véljük – ismételten a feladattípusok különböző nehézségi fokának az eredménye. 
 Érdemes kiemelni a diszlexiások eredményeit. Az olvasási nehézséggel küzdő személyek 
szövegértése a szakszöveg esetén közel azonos az irodalmi szövegével, azaz átlagosan gyengébb a 
kontrollcsoporténál, de a szakszöveg esetében a feleletválasztós kérdések számukra nagyobb nehézséget 
okoztak.  
 Jelen kutatásunkban is elemeztük, hogy a kísérleti személyek melyik feladatban hibáznak a 
legnagyobb arányban és megvizsgáltuk a hibák lehetséges okait. Az eredmények alapján elmondható, 
hogy az irodalmi szöveg esetén a diszlexiások jobban értették az összefüggéseket, mint a nem diszlexiás 
társaik.  
 A szakszöveget tekintve a diszlexiások elsősorban olyan kérdésben adták a legtöbb helytelen választ, 
amely szöveg elolvasása nélkül is helyesen megválaszolható volt, míg a kontrollcsoport tagjai éppen az 
ilyen kérdéseket válaszolták meg a legnagyobb arányban helyesen. 
 Az  úgynevezett „fürdőkádhatás” egyik szöveg esetében sem látszott megvalósulni. 



 A szövegértési vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a szövegértésben mindkét csoportnak, 
mindkét szövegtípus esetén, azaz a szövegtípustól függetlenül igen nagy hiányosságai vannak (9. ábra).  
 
 

9. ábra 
Az összes eredmény átlaga 

 
(A diszlexiások irodalmi szöveg esetén, a kifejtendő kérdésekben adott megoldásai (DIK) 36,8% 
A diszlexiások szakszöveg esetén, a kifejtendő kérdésekben adott megoldásai (DSZK) 49,2% 
A diszlexiások irodalmi esetén, a feleletválasztós tesztekben adott megoldásai (DIF) 58,0% 
A diszlexiások szakszöveg esetén, a feleletválasztós tesztekben adott megoldásai (DSZF) 62,4%  
A kontrollcsoport által az irodalmi szöveg esetén, a kifejtendő kérdésekben adott megoldásai (KIK) 
48,4% 
A kontrollcsoport által szakszöveg esetén, a kifejtendő kérdésekben adott megoldásai (KSZK) 46,4% 
A kontrollcsoport által az irodalmi szöveg esetén, a feleletválasztós tesztekben adott megoldásai 
(KIF) 57,6% 
A kontrollcsoport által szakszöveg esetén, a feleletválasztós tesztekben adott megoldásai (KSZF) 
76,8%) 

 
 Fontosnak tartjuk viszont kiemelni: a szövegértési vizsgálat egyes területein a diszlexiás személyek 
jobban teljesítettek, mint a kontrollcsoport tagjai. Ezt tulajdoníthatjuk annak is, hogy a nyelvi zavarral 
küzdők a kutatás ideje alatt is fejlesztésben részesültek, tehát a fejlesztésnek kézzel fogható eredménye 
van. Ezek az eredmények azonban jelenthetik azt is – mivel kis számú jó eredménnyel találkozhattunk a 
feladatlapokban –, hogy a tipikus fejlődésű középiskolások szövegértése ugyanolyan alacsony szinten 
működik, mintha a nyelvi zavar befolyásolná az eredményeiket. Ez utóbbi megállapítás alapján úgy 
gondoljuk, hogy a szövegértés területén a magyar 15-18 éves tanulóknak komoly nehézségeik vannak. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

 A disszertáció elsősorban a 15-18 éves korosztály beszédfeldolgozási folyamatait vizsgálta az olvasási 
zavarral küzdő személyek esetén. A kutatást saját készítésű tesztekkel végeztük, a kapott nagy mennyiségű 
adatot statisztikai vizsgálatnak is alávetettük. Az eredmények alapján a következő tézisek fogalmazhatók 
meg. 
1. Az elemzett nyelvi zavar hatással van a beszédfeldolgozásra. Ennek megfelelően azt állíthatjuk, hogy a 

diszlexiások a disszertációban vizsgált valamennyi területen, tehát a szóértésben, a mondatértésben, 
valamint a szövegértés során is gyengébben teljesítenek a kortársaikhoz képest. 

2. Az egyes lexikai egységek, a kollokációk hibás aktiválása, valamint a szövegértési problémák arra 
utalnak, hogy a kísérleti személyeknek nehézségeik vannak a mentális lexikonból történő előhívás során. 
A nagy számú hibázást okozhatta az egyes feladatokban a rossz rögzülés, memóriaproblémák, lexikai 
bizonytalanság vagy hiány, észlelési zavar, a szegényes szókincs oka esetleg a mentális lexikon zavara is 
lehet. 

3. A nyelvi zavar befolyásolja a feladatmegoldás eredményességét a feladat típusától függetlenül. A feladat 
típusa ugyanakkor teljes mértékben hatással van – a tipikus és az atipikus fejlődésű tanulók esetében 
ugyanúgy – a feladatmegoldásra, hiszen a feleletválasztós tesztekben minden alkalommal, minden 
vizsgálatunkban kevesebb hibát vétettek az adatközlők, mint a kifejtendő kérdésekben (ezt a 
feladattípust néhol „magyarázatoknak” neveztük el). 

4. A nyelvi zavar tényénél nagyobb hatása van a feladat műfajának a beszédfeldolgozás eredményességére. 
A kutatásaink bebizonyították, hogy az általunk szakmainak nevezett szóértés, valamint a szövegértés 
nem feltétlenül okoz gyengébb feladatmegoldást sem a diszlexiások, sem a tipikus fejlődésű kortársaik 
esetében.  

5. Az életkor döntő jelentőséggel bír a beszédmegértési folyamat egészében. A korábbi vizsgálatok (Imre 
2007, Gráczi 2007, Gráczi–Gósy–Imre 2007) eredményei azt mutatták, hogy az általános iskolába járó, 
olvasási zavarral küzdő tanulók beszédpercepciós folyamatai is jellegzetesen gyengén működnek. A 
kutatásaink eredményei ezzel szemben arra utalnak, hogy – mivel a vizsgálatokban részt vevő 
középiskolába járó, diszlexiásnak diagnosztizált személyek a tipikus fejlődésű személyekhez képest nem 
teljesítenek olyan mértékben gyengébben, mint a vizsgált általános iskolás tanulók az azonos életkorú 
kontrollcsoport tagjainál – az életkor növekedésével javul a diszlexiások beszédmegértési folyamatainak 
a működése. Fontosnak tartjuk megjegyezni továbbá, hogy az általunk vizsgált középiskolás személyek 
a kutatássorozat felvételének ideje alatt is fejlesztésben részesültek, tehát valószínűsíthetően a fejlesztés 
hatására is javulnak a beszédfeldolgozást vizsgáló tesztekben elért eredményeik. 
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