
 Svindt Veronika 1 

A gesztikuláció szerepe és működése afáziás betegeknél 

1. B e v e z e t é s .  –  Az afáziát a szakirodalom nagy része szerzett nyelvi 
zavarként definiálja. Ez a meghatározás azonban önmagában leegyszerűsítő, hi
szen nem pusztán a nyelv zavaráról vagy korlátozottságáról van szó. Az afázia 
egyszerre érinti a produkció, az észlelés és megértés működését is. Az afáziás 
beteg rendszerint számos egyéb, a kommunikációt és a mindennapi életet meg
nehezítő problémával küzd. A korlátozottságok ellenére mégis megállapíthatjuk, 
hogy a legtöbb afáziás jobban kommunikál, mint ahogy beszélni tud. Az afáziás 
nyelvi zavar a nyelvi elemek és elvek célzott előhívását, és a beteg szándéka sze
rinti kommunikációs eszközként való felhasználását akadályozza. Ennek ellené
re azonban az afáziás betegeknél a nyelv mint kognitív képesség viszonylag ép 
marad. Erre épít a holista afáziológia, amelynek fő célkitűzése a használat  és 
kommunikációközpontú diagnosztika és terápia (AHSLÉN 2006: 47). Eszerint 
nem a beteg szintaktikai korlátozottságai állnak a középpontban, hanem az a 
kérdés, hogyan lehet az épen maradt képességek segítségével helyreállítani a 
sérült területek és funkciók működését.  

Tanulmányomban afáziás betegek nonverbális képességeit, azon belül is a 
gesztikulációs képességüket vizsgálom. A sérült nyelvi produkciós és percepciós 
mechanizmus kompenzálásának eszközeként működő gesztikuláció alapos vizsgá
lata hasznos eredményeket hozhat az afáziaterápiák számára. Cikkemben először 
az úgynevezett pragmatikai képességnek, valamint az afáziások memóriakorlá
tozottságának a kommunikációban való meghatározó voltát mutatom be. Ezt 
követően az afáziások gesztusprodukcióját elemző vizsgálatomat ismertetem. 

A hétköznapi kommunikáció során megnyilatkozásainknak csak egy része 
verbális: az általunk közölt információk nagyobb részét nonverbális eszközök
kel, gyakran öntudatlanul fejezzük ki. A nonverbális repertoár egyik legfonto
sabb eleme – az intonáció mellett – a gesztikuláció, amelyet BAŃCZEROWSKI 
ezen eszközök közül a „legszemantikusabbnak” nevez (BAŃCZEROWSKI 2003: 
5). E megállapítás vitatható, hiszen a gesztikulációhoz hasonlóan az intonáció is 
minden esetben szemantikai és/vagy pragmatikai tartalmat hordoz. Emellett 
szükségképpen konstans eleme a kommunikációnak. MCNEILL alaptézise, hogy 
a gesztusok egy rendszert alkotnak a nyelvvel (MCNEILL 1996: 86). Ebből kö
vetkezik, hogy nem vizsgálhatjuk ezeket az elemeket elkülönítve, egymástól 
független tényezőkként. A gesztusok olyan információkat hordoznak, amelyek a 
verbális üzenettel konzisztensek, de a csak a gesztusban megjelenő hozzáadott 
tartalom a verbális kifejezésben nem található (SCHARP–TOMPKINS–IVERSON 
2007: 718). A gesztusok nemcsak kiegészítői a lexikális tartalomnak, hanem a 
jelentésstruktúrával is nagyon szoros összefüggésben állnak (GOODWIN 2000: 
85–98). 
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2. P r a g m a t i k a i  k é p e s s é g e k .  –  Az afázia nem a nyelv vagy a 

nyelvi rendszer elvesztését, hanem az annak használatára való képtelenséget és 
az ebből fakadó kudarcot jelenti. Azt, hogy a grammatikai és a pragmatikai ké
pességek nem feltételezik szükségszerűen egymást, illetve nem járnak feltétlenül 
együtt, jól mutatja, hogy az afáziások nonverbális és paraverbális képességei a 
grammatikai hiányosságok ellenére is gyakran megtartottak (CARLOMAGNO 
1994: 7). Pragmatikai képességnek nevezem a kontextusba helyezett megnyilat
kozások nyelvi és nemnyelvi eszközökkel történő adekvát produkciójára, és a 
szándékolt jelentés percepciójára való képességet. A pragmatikát itt nem a nyelv 
– szemantikától elválasztható – külön szintjének tekintem, hanem dinamikus 
keretben és értelemben használom a kifejezést (vö. LANGACKER 2008). A prag
matikai képesség kiaknázásával a nyelvi tevékenység hatékonyabbá tehető, az 
afáziások nyelvi tevékenységében pedig a grammatikai korlátozottságok kom
penzálásában is nagy szerepet kap. Az összefoglalóan pragmatikainak nevezett 
eszközök a páciensek számára is hozzáférhetőek, mivel ezek koordinálásáért 
legnagyobb mértékben az afáziásoknál többnyire egészséges jobb agyfélteke 
bizonyos területei a felelősek. Több vizsgálat egybehangzóan azt mutatja, hogy a 
bal temporális lebeny sérülése jelentősen befolyásolja a verbális képességeket, 
de nincsen hatással a nonverbális képességekre. A jobb félteke temporális lebe
nyének sérülése pedig éppen fordított tüneteket produkál (REINVANG 1985: 77). 

A pragmatikainak nevezett képességek közé sorolhatunk minden 
nonverbális kommunikációs eszközt, úgymint a gesztikulációt, a mimikát, a 
testhelyzetet, az érintést, a térben történő mozgásokat (BAŃCZEROWSKI 2003: 4). 
Ide sorolhatjuk még a paraverbális kifejezőeszközöket, vagyis a hang általi kife
jezésmódokat: a beszédtempót és a beszédszünetet, valamint az intonációt. Ezen 
eszközök közül az afáziás betegek leggyakrabban a gesztusok, a mimika és az 
intonáció adta lehetőségeket használják ki beszédbeli nehézségeik megoldására, 
kikerülésére. Ezek ugyanis kevesebb és más jellegű koncentrációt igényelnek, 
mint a megnyilatkozás nyelvi megformálása. A paraverbális eszközök közül a 
beszédtempó és a beszédszünet pragmatikai szempontú vizsgálata afáziás bete
geknél nem lehetséges, hiszen e két tényezőt felülírja a páciens beszédének 
fluenciája vagy diszfluenciája. A nonverbális eszközök közé tartozó mozgások 
pragmatikai értéke szintén problémás a betegeknél, mivel az afázia általános 
kísérőtünete egyrészt az apraxia, másrészt a féloldali végtagbénulás. 

A nyelvi tevékenység pragmatikai összetevőinek alkalmazása az afáziás be
tegeknél nagymértékben függ a mindenkori tágan értett kontextustól. A pácien
sek aktuális beszédprodukcióját és annak sikerességét meghatározza a kommu
nikációs partner(ek)hez való viszonyuk (például családtag, barát, terapeuta, ide
gen), a beszédszituáció (formális vagy informális, spontán vagy tervezett), a té
ma, valamint egyéb, tudományosan nem körülhatárolható emocionális állapotok, 
attitűdök.  
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3. M e m ó r i a k o r l á t o z o t t s á g  é s  a s z i m b ó l i a .  –  Az afáziát oko
zó agyi sérülések nemcsak a nyelvi tevékenység korlátozottságát okozzák, ha
nem a memória működésére, kapacitására, és az ezzel szoros kapcsolatban álló 
tanulási mechanizmusokra is hatással vannak (REINVANG 1985: 77). Az afáziás 
betegeknél megfigyelhető a rövid távú vagy közvetlen memória erős korlátozott
sága. Abban a kérdésben, hogy a betegek produkciós és reprodukciós működése
inek zavaráért a rövid távú memória korlátozottsága a felelős (az ismétléses fel
adatokban, vagy egyéb ilyen jellegű szituációban az afáziások rendszerint rosz
szul teljesítenek), a legtöbb neurolingvisztikai iskola egyetért. Emellett azonban 
az elérési út sérülésével is számolnunk kell. E két korlátozottság alapvetően 
meghatározza az afáziás beteg állapotát, ám a közöttük fennálló kapcsolat és 
összefüggések feltárása további alapos vizsgálatokat tesz szükségessé. 

FINKELNBURG 1870 ben született tanulmánya szerint az afázia nem más, 
mint a szimbolikus aktivitás defektusa, vagyis aszimbólia. Megállapítása szerint 
ez általános kapacitászavart jelent, amely bármilyen modalitású jel produkciójá
ra és percepciójára kiterjed (idézi GAINOTTI–LEMMO 1976: 451). Bár a kutatá
sok jelenlegi álláspontja szerint mindent átfogó kapacitászavarról nincsen szó, az 
afázia mértékével egyenes arányú szimbólumzavar minden páciensnél megfi
gyelhető. Ám sem a memóriakorlátozottság, sem az aszimbólia önmagában való 
vizsgálata nem ad releváns képet. Ezeket a defektusokat csak a beteg nyelvi te
vékenységének, pragmatikai és más mentális – megmaradt és elvesztett – képes
ségeinek viszonylatában érdemes kutatni. Az agy funkciómegosztása és a sérülé
sek kompenzálásának módozatai lehetnek igazán hasznosak a terápia és a kuta
tás során. 

REINVANG amellett foglal állást, hogy a verbális memória korlátozottságai
ból adódó zavarokat el kell különítenünk a grammatikai korlátozottságoktól 
(REINVANG 1985: 80). Bár a két deficit látszólag független egymástól, az agy 
bonyolult funkcionális rendszerében a memóriazavar mégis felelőssé tehető a 
nyelvi produkciós és percepciós zavarok egy részéért. GAINOTTI és LEMMO 
megállapításai szerint a deficit nem a szenzoros vagy motoros területen található, 
hanem mélyebben, a szimbolikus megértés funkciójának általános zavarában 
keresendő (GAINOTTI–LEMMO 1976: 458). Eszerint a szimbolikus gesztusok 
megértése egy általános szemantikai zavarral van összefüggésben. 

LURIJA az akusztikai alapú memória defektusát látja a Wernicke afáziások 
korlátozottságában (LURIJA 1975: 202). Kétségtelen, hogy az auditív ingerek fel
dolgozásának minősége nagy hatással van a megértésre, és a gesztikulációs képes
ség működésére is (FEYEREISEN–SERON 1982: 216). Kérdés azonban, hogy az 
akusztikai és a verbális memória milyen összefüggésben van egymással. Az újabb 
kutatások szerint a memória részei nem hierarchikusan szerveződnek. Ebből – va
lamint abból a felismerésből, hogy az afáziás betegeknél a nyelv mint kognitív ké
pesség többé kevésbé ép marad – arra következtethetünk, hogy a memória bizonyos 
részrendszereinek sérülése nagyban hozzájárul a nyelvi és nyelvhasználati zavar 
létrejöttéhez. Ha azonban a verbális nyelvi tevékenység nem elválasztható az ezzel 
párhuzamosan zajló nonverbális aktivitástól, akkor a verbális és a nem verbális me
mória kapcsolatát, működését is egymással összefüggésben kell vizsgálnunk. 
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Aszimbóliára utal az is, hogy az afáziások számára nehézséget okoz a 

perceptuálisan és/vagy szimbolikusan komplex elemek feldolgozása (REINVANG 
1985: 97). GAINOTTI és LEMMO kutatásai során az afáziások szimbólumzavará
nak bizonyítására azt a jellegzetességet hozza, hogy sok afáziás – akiknél nem 
sérült a hallás – a kép hang egyeztetési feladatoknál nem tudja összepárosítani a 
megfelelő elemeket. Véleménye szerint ez azt látszik alátámasztani, hogy a 
szimbólumzavar nem pusztán a verbális produkcióra és percepcióra korlátozó
dik, hanem kiterjed a nonverbális működések egy részére is (GAINOTTI–LEMMO 
1976: 451). Az afáziás nyelvi zavart sok kutató a szimbolikus megformálás és 
produkció általános zavarának tekinti (GLOSSER–WIENER–KAPLAN 1986: 346). 
Figyelembe kell azonban vennünk e zavar mértékét és a nyelvi tevékenység 
egyes területeire való kiterjedését, hiszen a referenciával rendelkező gesztusok 
szimbolikus tartalommal rendelkeznek, közülük sok azonban mégis az afáziások 
produkcióját támogató fontos eszköz. A szimbólumok mentális helyének, ható
körének, vonatkoztatási rendszerének feltérképezése további kutatásokat igé
nyel. Ezzel párhuzamosan célszerű lenne a gesztusok és más nonverbális kom
munikációs eszközök mentális helyét is minél alaposabban feltérképezi. 

4. V i z s g á l a t ,  m ó d s z e r ,  k o r p u s z .  –  Dolgozatomban az afáziá
sok nonverbális képességei közül a gesztikuláció működését vizsgálom. Ennek 
során afáziások spontán beszédét elemzem a gesztusok, és az azokkal összefüg
gő kinetikus működések szempontjából. Az Afáziások Egyesületének összejöve
telein készült videofelvételeket vizsgálok. Az irányított és spontán beszélgeté
sekben összesen 9 afáziás vett részt, ebből 5 afáziás produkcióját vizsgáltam. A 
másik négy beteg közül kettő szinte gyógyultnak tekinthető, kettő pedig nem 
vett részt a társalgásban olyan mértékben, hogy produkciójukat a vizsgálathoz 
figyelembe vegyem. Összesen másfél órányi szöveget elemzek. A részt vevő 
afáziások a gyógyulás különböző fokán állnak, és különböző afáziatípusokkal 
rendelkeznek.  

1. táblázat 
A vizsgálatban részt vevő betegek 

 Zs. R. V. M. L. 
A történés 
időpontja 

2007 1995 2005 2007? 2005 

em/Életkor férfi/45k. nő/31 nő/55k. férfi/55k. férfi/60k. 
Fluencia nonfluens nonfluens fluens fluens nonfluens 

Afáziatípus 
transzkortikális

motoros 
maradvány

tünetek 
Wernicke globális 

nem 
megállapítha

tó, apraxia 

 
A vizsgálat során nem elemeztem külön a fluens és nonfluens csoport 

eredményeit, mivel célom egy, a gesztusok működésének megismerésére irányu
ló elemzés. Emellett a korpusz mérete sem teszi lehetővé egy releváns megkü
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lönböztető elemzés elvégzését, amelyhez egy kontrollcsoport bevonása is szük
séges lenne. A fluens és nonfluens afáziások megnyilatkozásai és gesztusai kö
rülbelül azonos arányban vannak jelen a vizsgált korpuszban, ennek alapján nin
csen szignifikáns különbség. Tanulmányomban arra törekszem, hogy az afáziá
sok gesztusprodukciós képességének alapvető elemeit térképezzem föl, amely 
tényezők függetlennek látszanak lenni a beteg beszédének fluenciájától. 

Az elemzésben a gesztusok és a hozzájuk tartozó megnyilatkozások adek
vátságának vizsgálatára helyezem a hangsúlyt. Vizsgálom a kontextuális és az 
adott megnyilatkozáshoz tartozó gesztusok relevanciáját. A nonverbális kom
munikációs eszközök e típusának alapos elemzésével – egy szélesebb körű kuta
tás során – a gesztusok legelemibb funkciójának megismeréséhez juthatunk kö
zelebb: a gesztus, mint a konkrét nyelvi gondolkodást megelőző jelentéssel bíró 
megnyilatkozási forma a nyelvnek mint kognitív képességnek a működéséről is 
nyújt számunkra hasznos információkat. 

5. A  g e s z t u s  é s  n y e l v  ö s s z e f ü g g é s e i  a f á z i á b a n .  –  A 
nyelvi tevékenység nonverbális csatornái olyan implicit információkat tartal
maznak a hallgató számára, amelyekből releváns következtetéseket vonhat le a 
beszédszituációra, a résztvevőkre vagy az elhangzott megnyilatkozásra nézve. 
Ezek az eszközök soha nem függetlenek nyelvtől és a verbális szemantikai tarta
lomtól, és soha nem állnak kontextus nélkül. Megnyilatkozásainkat általában, de 
az emocionális tartalmú verbális információkat mindig valamilyen nonverbális 
formában is megerősítjük (gesztusok, testmozgás, mimika, intonáció, beszéd
szünet). Általános megfigyelés, hogy azon szövegek, dialógusok esetében, ame
lyeknek valamilyen érzelmi tartalma is van, az afáziások könnyebben, jobban és 
hatékonyabban képesek kommunikálni. Ha azonban az emocionális tartalom 
túlságosan erős, akkor gyakori, hogy a beteg reakciója nem egyértelmű 
(FEYEREISEN–SERON 1982: 226). Ez a jelenség párhuzamba állítható azzal, hogy 
fokozott stressz hatására az afáziások szinte megbénulnak, és olyan egyszerű 
megnyilatkozásokra sem képesek, amelyeket máskor, más kontextusban minden 
nehézség nélkül képesek lennének produkálni. Mindez az egészséges beszélőkre 
is igaz: az erős stresszhatás a nyelvi és más kognitív tevékenységeinkre is nega
tívan hat.  

A gesztusok csoportosítását számos kutató elvégezte (például CICONE–
WAPNER–FOLDI–ZURIF–GARDNER 1979: 324–49.; GLOSSER–WIENER–KAPLAN 
1986; FEYEREISEN – DE LANNOY 1991; AMSTRONG–WILCOX 2007; MCNEILL 
1996 és 2005; BEATTIE 2004; KENDON 2004). Jelen tanulmány kereteit azonban 
meghaladná ezen gesztuskategorizációs modellek ismertetése. Dolgozatomban 
CICONE és munkatársai kategorizációját követem. Ők a gesztusokat annak men
tén csoportosították, hogy hordoznak e referenciális információt. A szemantikai 
tartalom és a funkció ötvözéséből született felosztást az alábbi táblázat szemlél
teti (CICONE–WAPNER–FOLDI–ZURIF–GARDNER 1979: 334), amelyet a rendel
kezésemre álló korpusz adataival egészítettem ki: 
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2. táblázat 

A gesztusok osztályozása 

Referenciális gesztusok 

Ikonikus gesztusok 
a) emblematikus R: ott feküdtem nem le... csak a nem le nem emlékszem (nemet 

int a kezével fejével) csak a fényképeket mutatták a rendőrségi 
hírekbe. 

b) pantomimikus V: hát elmentek a városban ilyen ide főzni kell így így az em
bereket, akkor vettem azt is láttam az emberek így változnak 
(mutatja a bal kezével, hogy hogyan haladnak el sietve mellet
te az emberek) az üze az üzekben lenni, me az ember laktat (a 
jobb kezével mutatja, hogy hol megy ő) itt sokan. 

c) számok V: És mostmár itt vagyok mostmár (négyet mutat az ujján) he
tedik éve vagyok így  
DZS: nem hetedik, nem hetedik. 
V: így beszélgetnem nekem nagyon nehéz 
DZS: nem hét éve. 
V: De. (számol az ujján) égy. Ez nagyon hosszú. 

d) írás a levegőben V: há mondom akkor nem jó, mert az útján láttam, hogy (mu
tatja, ahogy látta, olvasta) kettő (rajzol a levegőbe) négy (to
vább rajzol) nulla (nullát rajzol) hetes (hetest rajzol). 

em ikonikus gesztusok 

a) specifikus V: Ilyen hosszú (mutatja) kell hozzá. ekem is csak ilyen picike 
(mutatja). 

b) generikus V: De a szók (a szájára mutat) kijönnek (mutatja, hogy kijön
nek) ezen és más nem jó. 

Egyéb gesztusok 

CICONE és munkatársai a referenciális gesztusok mellett megemlítik még a 
nem referenciális gesztusokat is: ide tartoznak a kimondott szavakat hangsúlyo
zó gesztusok, a beszéd ritmusát követő gesztusok, valamint a fordulóváltó gesz
tusok. Mivel azonban a vizsgált korpuszban ezen gesztusok száma nem elegendő 
egy releváns elemzéshez, ezeket külön nem vizsgálom. 

Bár funkcionális kognitív keretben kérdés, hogy lehetséges e a gesztusok 
diszkrét kategóriákba sorolása, vizsgálatom kiterjesztése során mégis releváns 
problémának tűnik a referenciális és nem referenciális gesztuskategóriák műkö
désének vizsgálata a fluens és nonfluens betegcsoportnál. SCHARP és munkatár
sai irányultság szerint osztják két csoportra a gesztusokat: a kommunikatív gesz
tusok a hallgató felé irányulnak, míg a lexikális gesztusok a beszélő nyelvi tevé
kenységéhez szükségesek (SCHARP–TOMPKINS–IVERSON 2007: 3). A legtöbb 
kutató külön kategóriába sorolja a deiktikus gesztusokat is. Ennek működése 
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afáziásoknál egy külön tanulmány tárgya lehetne. A kutatások szerint az anterior 
területeken sérült betegeknél nagyobb a referenciális, míg a poszterior betegek
nél a nonreferenciális gesztusok aránya (CICONE–WAPNER–FOLDI–ZURIF–
GARDNER 1979: 332). Az anterior területek sérülése jellemzően Broca  és más 
nonfluens, míg a posterior területeké jellemzően Wernicke  és más fluens afáziát 
okoz. Vizsgálatomban e kérdésben nem találtam különbséget a fluens és a 
nonfluens betegek között. 

A nonreferenciális gesztusok közé – esetleg a beszéd ritmusát követő gesz
tusok közé – érdemes lenne beiktatni a szünetkitöltő gesztust is, amelyet első
sorban a nonfluens afáziások alkalmaznak gyakran szaggatott beszédük „lyukai
nak” kitöltésére. SCHARP és munkatársai pedig azt tartják a gesztusvizsgálatok 
fő hátrányának, hogy a kutatók nem különböztetik meg azokat a gesztusokat, 
amelyeket a beteg a kommunikáció sikeressége érdekében produkál, és azokat, 
amelyeket referencia és jelentéstartalom nélkül „csak úgy” (SCHARP–
TOMPKINS–IVERSON 2007: 4). E felvetés több kérdést rejt magában. Egyrészt a 
„gesztusparafáziák” és a verbális parafáziák (szótévesztések vagy szófelcserélé
sek) közötti kapcsolatokat kellene kutatni. E kérdésre vizsgálatomban az alábbi
akban részben kitérek. Másrészt az afáziatípus és a gesztusok milyensége közötti 
összefüggések leírása is számos információt hordoz. Kérdés például, hogy a 
szemantikai és verbális parafáziákat számolatlanul produkáló Wernicke
afáziások, vagy a szinte parafáziák nélkül beszélő Broca afáziások követik e el a 
több gesztusparafáziát. 

Az a tény, hogy az igék a főneveknél sokkal könnyebben fejezhetők ki – 
pantomimikus – gesztussal, szintén továbbgondolásra érdemes kérdéseket vet 
föl. Célszerű lenne megvizsgálni, hogy a nonfluens afáziásokra jellemző igepro
dukcióra való képtelenség milyen összefüggésben áll a gesztusprodukcióval. 
Vajon gesztusaik segítséget nyújtanak e e sérülés kompenzálásában, vagy éppen 
párhuzamosan működnek a verbális produkcióval, vagyis az igére utaló gesztu
saikban is zavart működést tapasztalunk? 

Vizsgálatomból úgy tűnik, hogy a konkrét kontextusra utaló referenciális 
gesztusok aránya messze meghaladja a nonreferenciális gesztusokat, amelyeket 
az afáziások kevésbé használnak. E jelenség magyarázata lehet, hogy míg a 
referenciális gesztusok segítségével a korlátozott nyelvi produkció tehető egyér
telművé, addig a nonreferenciális gesztusok – a szavakat hangsúlyozó mozdula
tok kivételével – nem képesek kompenzációs stratégiaként szolgálni. 

SCHARP és munkatársai vizsgálták a gesztusok időbeli meghatározottságát is, 
amelynek során arra jutottak, hogy a verbális megnyilatkozás a gesztusokkal 
szinkronizálva, egyidejűleg működik (SCHARP–TOMPKINS–IVERSON 2007: 7). 
Alább bemutatott vizsgálatom eredményei ezt a megállapítást nem támasztják alá. 
A megnyilatkozás és az ahhoz tartozó gesztus valóban minden esetben szinkron
ban volt egymással, ám egyidejűség helyett azt találtam, hogy a gesztusok leg
többször megelőzik a szándékozott megnyilatkozást. 

6. A  g e s z t i k u l á c i ó  m i n t  k o m p e n z á c i ó s  s t r a t é g i a .  –  
A gesztikuláció az egészséges jobb félteke tulajdonsága, ily módon pedig a 
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nyelvi zavar kompenzálásában fontos szerepe van. Még az egészséges beszélő 
kommunikációjában is megfigyelhető, hogy ha bármilyen okból pillanatnyi za
var (például szótalálási probléma) lép föl, akkor a gesztikuláció adta lehetősé
gekhez nyúlunk leggyakrabban. A szókereső stratégiák tehát többnyire párhu
zamosan működnek a gesztusmozgásokkal (SCHARP–TOMPKINS–IVERSON 2007: 
3). Ezt támasztják alá azok a kutatások, amelyek kimutatták, hogy egy egy ide
gen nyelv használata során a normál beszélők is több gesztust használnak, mint 
amikor anyanyelvükön szólnak. Mivel a diskurzus nyelvi elemeihez hasonlóan a 
gesztusok sem állnak soha kontextus nélkül, ezért elválaszthatatlanok a minden
kori verbális tevékenységtől. CICONE és munkatársainak megállapítása szerint az 
afáziás beteg hatékony kommunikációja nem elsősorban a nyelvi képességeitől 
függ, hanem az agykapacitása kihasználásának más módozataitól (CICONE–
WAPNER–FOLDI–ZURIF–GARDNER 1979: 324). FEYEREISEN ezzel összefüggés
ben pedig arra az eredményre jutott, hogy a gesztikuláció alkalmazása a nyelvi 
tevékenység közben nem korrelál szignifikánsan az afázia mértékével 
(FEYEREISEN–SERON 1982: 215). A gesztusnyelv az afáziások egyik leggyako
ribb és leghatékonyabb kompenzációs stratégiája. A gesztikuláció nagy előnye, 
hogy a beszédnél kevesebb koncentrációt igényel, és nagyfokú spontaneitás jel
lemzi. Ahhoz azonban, hogy sikeres lehessen a gesztus segítségével kifejezett 
megnyilatkozás, szükség van a kontextus felismerésére, hiszen egy egy gesztus
nak mindig az adott kontextusban van csak relevanciája. A referenciális gesztu
sok, amelyek az adott kontextusban könnyen és egyértelműen segítenek azonosí
tani bizonyos entitásokat, a nyelv korlátozott előhívórendszerét is többé kevésbé 
pótolhatják. A gesztus referencialitása mellett hasonlóan fontos szempont a kon
textus és az adott megnyilatkozás emocionális tartalma is. Vizsgálni kell, hogy 
az emocionális tartalom milyen befolyással van az automatikus és az akaratlagos 
gesztusok produkciójára, hogyan változik ezek aránya (i. m. 214). 

A kutatók egy része az afáziás betegek által produkált gesztusok kommuni
katív értékének meghatározását tűzi ki célul maga elé. FEYEREISEN fő kérdése, 
hogy meg lehet e különböztetni az akaratlagos és az automatikus tartalmakat a 
betegek produkciójában. Véleménye szerint a kérdésre adott válasz jelentősen 
függ a terapeutának az afáziás nonverbális képességeiről való elképzelésétől 
(uo.). 

Az, hogy az afáziások számára a gesztus segít egyrészt a korlátozott nyelvi 
kifejezésmód „javításában”, másrészt a gondolkodásban (lásd nonreferenciális és 
szünetkitöltő gesztusok), arra enged következtetni, hogy a nonverbális kifeje
zésmód e formáját a betegek valóban kompenzációs stratégiaként alkalmazzák 
többé kevésbé tudatosan. A témában végzett kutatások egyetértenek abban, hogy 
a gesztusok és a nonverbális jelek aránya szignifikánsan magasabb az afáziások
nál, mint a normál beszélőknél (FEYEREISEN–SERON 1982: 220). Nincs egyetér
tés abban a kérdésben, hogy van e szignifikáns különbség a fluens és a 
nonfluens afáziások gesztusprodukciója között. FEYEREISEN csupán a szavak és 
gesztusok arányában talált különbséget (i. m. 221). GLOSSER vizsgálatainak 
eredménye azt mutatja, hogy a poszterior afáziások gesztusai a beszédjükhöz 
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hasonlóan fluensebb, mint a kontrollcsoporté, de egyúttal kevésbé egyértelmű is. 
Az anterior afáziások ezzel szemben kevesebb, de egyértelműbb, tisztább gesz
tust produkálnak (GLOSSER–WIENER–KAPLAN 1986: 346). CICONE és munka
társai vizsgálták a gesztusok komplexitását is, és azt találták, hogy a poszterior – 
vagyis fluens – afáziások egységnyi idő alatt több mozdulatot/mozgást/gesztust 
végeznek, mint az anterior – vagyis nonfluens – afáziások (CICONE–WAPNER–
FOLDI–ZURIF–GARDNER 1979). 

Vizsgálatom eredményei szerint a gesztusok kompenzációs stratégiaként 
való alkalmazása az afáziások körében egyértelműen megállapítható.  

7. E r e d m é n y e k .  –  Vizsgálatomban azt kutattam, hogy a gesztusok, a 
szándékozott és a végül kivitelezett megnyilatkozás milyen viszonyban áll egy
mással. A gesztusok vizsgálata során figyelembe kell venni a páciens 
nonverbális jeleinek szemantikai és pragmatikai aspektusát is (CICONE–
WAPNER–FOLDI–ZURIF–GARDNER 1979: 327). A következő eredményeket kap
tam. A vizsgált társalgásokban a gesztusok a szándékozott megnyilatkozást kö
vették ott is, ahol a kimondott jelentéstartalmak ezzel nem egyeztek. Azokhoz a 
megnyilatkozásokhoz, amelyekben a beteg gesztikulált, 70% ban adekvát gesz
tus társult. Adekvátnak tartok minden olyan gesztust, amelynek jelentéstartalma 
az adott kontextusban értelmezhető, a beteg verbális megnyilatkozását kiegészíti 
vagy magyarázza, és amely referenciális tartalommal bír. De az adekvát megnyi
latkozás a jelen értelmezési keretben nem jelent feltétlenül grammatikus megnyi
latkozást. 18% ban fordult elő, hogy a beteg a kontextusban adekvát gesztust tett 
annak ellenére, hogy megnyilatkozása érthetetlen vagy rendkívül töredékes volt. 
A kontextusban inadekvát megnyilatkozáshoz 8 alkalommal, vagyis az esetek 
3,5% ában tartozott adekvát gesztus. Fontos megállapítani, hogy ez fordítva, 
vagyis inadekvát gesztus mellett adekvát megnyilatkozás egyetlen esetben sem 
fordult elő. Az esetek nagy részében pedig a gesztikuláció megelőzte a hozzá 
tartozó megnyilatkozást, függetlenül ez utóbbi adekvátságától.  

3. táblázat 
A gesztusok adekvátságának vizsgálati eredményei 

Típus db 
Adekvát gesztus adekvát megnyilatkozással 147 
Megnyilatkozástöredék mellett adekvát gesztus 39 
Adekvát gesztus nem adekvát megnyilatkozással 8 
Nem adekvát gesztus adekvát megnyilatkozással 0 
Nem adekvát gesztus nem adekvát megnyilatkozással 14 
Gesztus és megnyilatkozás nem érthető 5 

Az összesített adatok azt mutatják, hogy a betegek a vizsgált megnyilatko
zásokban az esetek 91% ában helyes gesztust alkalmaznak. Jól látható, hogy a 
gesztusok a beteg számára egyértelmű segítséget jelentenek a korlátozott verbá
lis lehetőségek kompenzálására. Az esetek 22% ában magyarázta, egyértelmű
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sítette vagy tette kontextuálisan adekváttá a beteg produkcióját a gesztikuláció. 
További adat, hogy az inadekvát megnyilatkozásokhoz tartozó inadekvát gesztu
sok egymáshoz képest 90% ban adekvátak voltak. A kontextuális inadekvátság 
ellenére a beteg gesztusai a saját ugyancsak inadekvát megnyilatkozását kísér
ték. Csak a gesztusok adekvátságának megfigyelése során az alábbi eredménye
ket kapjuk: 

4. táblázat 
Az eredmények összegzése 

Összes vizsgált megnyilatkozás 213 (100%) 
Adekvát gesztust tartalmazó 194 (91%) 
Nem adekvát gesztust tartalmazó 14 (6,5%) 
Nem érthető 5 (2,3%) 

A megfigyelések több következtetést is megengednek. Az eredmények azt a 
nézetet látszanak alátámasztani, amely szerint afáziában nem maga a nyelv sé
rült, hiszen az adekvát gesztikuláció a verbalizált jelentéstartalom nonverbális 
kifejezőeszköze, és mint ilyen, a nyelvi gondolkodás „látható” megnyilvánulása. 
Másodszor megállapíthatjuk, hogy az afáziát valamiképpen a bal féltekére épülő, 
és ezért sérült verbális kivitelezőrendszer okozza. Az afázia mint betegség felfe
dezése óta tudjuk, hogy a beszédközpont – elsősorban a Broca  és a Wernicke
terület – a bal félteke egy jól körülhatárolható részén található. E vizsgálatom 
megerősíti azokat az elméleteket, amelyek szerint e központok valóban „csupán” 
beszédközpontok, és nem a nyelv mint entitás központjai. A modern agykutatás 
eredményei néhány évtizede a klinikai nyelvészetet is elérték, azóta a nyelvi te
vékenységgel és magával a nyelvvel kapcsolatos funkciókat nem egyszerűen 
körülhatárolt agyi területekhez kötik, hanem – a körülhatárolt területek létét nem 
megkérdőjelezve – már ismert és még ismeretlen agyterületek és a neurális háló
zat rendkívül bonyolult együttműködésének tételezik.  

Az adekvát és kifejező gesztusok vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy a gon
dolkodás szintjén még nincsen egyértelmű deficit, az csak a konkrét nyelvi for
mában kivitelezendő megnyilatkozás létrehozásának folyamatában jelenik meg. 
A vizsgált afáziások között igen különböző képességekkel rendelkezők voltak, a 
táblázat mégis az összesített eredményt mutatja. Ebből jól látható, hogy a fluens 
beszédű, de rendkívül nehezen követhető és érthető beteg; a nem szón kívül gya
korlatilag néma, de mindent értő; és a keveset értő, és beszédében is rendkívül 
korlátozott páciens szinte ugyanolyan jól teljesített a gesztusokkal kísért megnyi
latkozásokban, mint a majdnem gyógyultnak tekinthető két társuk. E két, szinte 
gyógyult személy gesztikulációját a táblázat adatai között nem tüntettem fel, de 
produkciójukat vizsgálva arra az eredményre jutottam, hogy gesztushasználatuk 
a normál beszélők eredményeihez nagyon közel áll. 
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A gesztusok használatának mint kompenzációs stratégiának a működésére 
utal, hogy 

A) a gesztusok 91% a kontextuálisan adekvát; 
B) a korlátozott produkciós mechanizmusból adódó megnyilatkozástöredékeket 

a szándékozott megnyilatkozást értelmezhetővé tehető gesztusok „javítják”; 
C) a gesztusok néhány századmásodperccel szinte minden esetben megelő

zik a kísért megnyilatkozást; 
D) a gesztussal kísért megnyilatkozásoknak alig több mint 2% a nem érthető; 
E) az inadekvát gesztusokhoz minden vizsgált esetben inadekvát megnyi

latkozások tartoznak. 

Vizsgálatom megerősíti azt az álláspontot, mely szerint a páciensek gondo
latait a gesztusok viszonylagos biztonsággal képesek többé kevésbé érthetővé 
tenni, ezáltal nagyban hozzájárulnak a kommunikáció sikerességéhez. A mai 
logopédiai gyakorlat szerint az afáziások fejlesztését nem a fő tünetük, vagyis a 
beszédzavar felől kell elkezdeni, hanem arra kell facilitálni őket, hogy a meglévő 
képességeikkel megértessék magukat. Ha ez sikerül, akkor kezdődhet a célzott, a 
nyelvre és nyelvtanra irányuló beszédterápia. A nonverbális kommunikáció adta 
lehetőségek maximális kihasználása tehát az afáziaterápiának is fontos eleme. 

A referenciális és nonreferenciális gesztusok szempontjából feltűnő a 
referenciális gesztusok túlsúlya (85%), amely szintén a gesztusok kompenzáló 
erejét erősíti, hiszen a betegek elsősorban nem szünetkitöltő vagy a beszéd rit
musát követő gesztusokat alkalmaznak – amelyeknek a szándékozott megnyilat
kozás jelentésére és megértésére nincsen hatásuk –, hanem a megnyilatkozást 
támogató és erősítő referenciális gesztusokat. A nonreferenciális fordulóváltó 
gesztusokra pedig a vizsgált korpuszban nem találtam példát. E jelenség magya
rázata lehet a figyelem összpontosításának korlátozott képessége: a betegek 
többnyire csak egyfelé – ebben az esetben csak saját beszédükre – tudnak kon
centrálni, a beszélgetőpartner felé történő fordulóváltó jelzés így nehezen kivite
lezhető. A három leggyakoribb megnyilatkozást kísérő gesztus a bólintás 
(’igen’), a fejrázás (’nem’ vagy ’nem tudom’) és a széttárt karok – esetenként 
fejrázással kísérve (’nem tudom’). E gesztusok konvencionalizáltak, begyakor
lottak és nem komplexek: többnyire globális afáziában is működnek. 

A referenciális gesztusok közül a – CICONE és munkatársai felosztásában 
külön nem szereplő – deiktikus gesztusok igen nagy arányban vannak jelen. E 
jelenség elemzése különösen érdekes, és egy későbbi tanulmány tárgya lehet. A 
deiktikus elemek gyakori előfordulásának alapos vizsgálata során a gondolkodás 
és a nyelv, valamint a nyelvi tevékenység tér  és időszerkezete nonverbális kife
jezésmódjának lehetőségeiről kaphatunk pontosabb képet. 

8. Ö s s z e f o g l a l á s .  –  A vizsgált afáziások gesztikulációs képességé
nek elemzése arra mutat, hogy az afázia nem – vagy nem csak – az egyes ha
gyományos nyelvi szintek sérülését jelenti, hanem a percepció és a produkció 
folyamatában történik a zavar. Ezen feltételezés igazolása természetesen további 
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vizsgálatokat igényel. További válaszokra várnak azok a kérdések is, hogy vajon 
ki lehet e zárni a deficit forrásának megtalálásához a fonológiai, morfológiai, 
szintaktikai elemzést, vajon ezek a valódi problémától függetlenek, vagy ha nem 
azok, akkor milyen mértékben és hogyan kell mégis figyelembe venni ezek mű
ködését. Válaszra vár annak a kérdésnek a megoldása is, hogy a gesztusok 
konvencionalizáltsága és egyéni begyakorlottsága milyen hatással van azok pro
dukciójára, és milyen mértékben – és sikerességgel – járul hozzá az afáziás 
nyelvi sérülésének kompenzálásához. 
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The Role and Functioning of Gestures in Aphasia 

In my paper I examine one of the non verbal communication tools helping patients with 
aphasia, namely gesturing. I have analysed the performance of two fluent and three non fluent 
patients on the basis of video recordings. Since language as a cognitive capacity remains intact in 
case of aphasia, gestures function as compensational strategy for the patients. Gestures play a cru
cial role in restoring the order upset by the injured language system and by the restriction of acces
sibility and of working memory. An analysis of the patients’ gestures has shown that they are ap
proximately 90% adequate in context even if the accompanied utterance is inadequate or incom
prehensible. At the same time, I have not found any instance where an inadequate gesture would 
have been accompanied by an adequate utterance. Furthermore, the production of gestures as a 
rule preceded the corresponding utterance. All this demonstrates that gestures are deeply rooted in 
mind and their operation is highly automatic, which operation remains intact even in case of aphasia. 
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