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Az anyanyelv-elsajátítás folyamata több mint egy évszázada foglalkoztatja a kutatókat; a kez- 
detekben a hangsúly szinte kizárólagosan a beszédprodukcióra irányult. A pszicholingvisztika tu-
dományának kialakulásával azonban fokozottabbá vált az érdeklıdés a gyermekek beszédmegértése 
iránt. A beszédfeldolgozás folyamatának interdiszciplináris megközelítésére jellemzı, hogy a pszi-
chológia, azon belül a fejlıdéspszichológia oldaláról is foglalkozni kezdtek vele, de a gyermekek 
hallásának tanulmányozásakor a pedoaudiológiában is egyre gyakrabban merült fel az úgynevezett 
centrális hallás, illetıleg a centrális hallási zavarok kérdésköre (Keith 1999). A jelen és a közel-
múlt kutatásaira mind a beszélés, mind a beszédészlelés és beszédmegértés tekintetében az jellemzı, 
hogy fıként a kora gyermekkor sajátosságaira irányul. A gyermekek beszédpercepciójával foglalkozó 
munkák jobbára egy-egy folyamat, avagy még inkább egy folyamat egy meghatározott szakaszának 
mőködését tárgyalják (Grunwell 1987; Hoffmann et al. 1989; Berko-Gleason–Ratner Bernstein 
1998; Maassen–Groenen 1999; MacWhinney 2004). Az ezekrıl szóló tanulmányok többnyire an-
gol anyanyelvő gyermekek vagy kétnyelvőek kísérleti adatait mutatják be. A közölt adatok nagyon 
fontosak ugyan a beszédfeldolgozás univerzális sajátosságainak megismeréséhez, nem alkalmazhatók 
azonban módosítás nélkül minden nyelvre; a nyelvspecifikus tényezık integrálása nélkülözhetet-
len. Enélkül lehetetlen a közvetlen gyakorlati felhasználás, az oktató-fejlesztı pedagógiai munka 
megvalósítása. 

A beszédészlelés kutatásának célja, hogy megértsük, miként képes a hallgató az artikuláció 
következtében létrejövı, folyamatos akusztikai jelbıl diszkrét nyelvi egységeket létrehozni. Mindez 
sajátos tartalmat nyer, ha arra gondolunk, hogy az anyanyelvét elsajátító gyermek beszédfeldolgo-
zását próbáljuk megismerni. A nyelvi rendszer ekkor még nem alakult ki teljesen, a produkciós 
stratégiák is állandó változásban vannak; sajátos a kapcsolat a beszélés és az elhangzottak megér-
tése között. Kérdések sorozatát fogalmazhatjuk meg ekkor a mőködésekkel kapcsolatosan. Miként 
észleli és érti meg a gyermek a hosszabb közléseket, a szavak sorozatát, a lexémákat; hogyan is-
meri fel a szótagokat, a különféle kontextusban elıforduló magánhangzókat és mássalhangzókat, 
és hogyan azonosítja a fonológiai szabályok mőködése következtében létrejött, módosult szegmen-
tumsorokat? Mikorra és milyen módon alakul ki a fonológiai tudatosság, illetıleg a szegmentális 
és szupraszegmentális szerkezetek biztos felismerése? Mi történik akkor, amikor a gyermek a hangzó 
struktúrákból képessé válik a nyelvi jelentés kibontására? A felnıttek beszédészlelésének folya-
matmőködésére többféle hipotézis ismeretes. Az egyik szerint az akusztikai jelet valamiféle köztes 
absztrakt fonológiai egység – például szegmentum, szótag – formájában dolgozzuk fel, és ezt az egy-
séget használjuk fel, hogy majd hozzáférjünk a lexikonhoz. Egy másik hipotézis szerint az akusztikai 
szignálban azonosított jegyeket a szavak alulspecifikált reprezentációival közvetlenül összevetjük. 
A harmadik felfogás szerint pedig az akusztikai jelbıl nyert információt közvetlenül a szavak fel-
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színi szerkezetével vetjük össze, és ekkor a felszíni szerkezetek tartalmazzák valamennyi fonetikai 
és fonológiai információt (Gósy 2005). A különbözı elméletek az alapvetı mőködésekben meg- 
egyeznek ugyan, de a (nem teljes) felsorolásból is látható, hogy jelentısek a részletkülönbségek. 
A gyermekek beszédfeldolgozásáról ugyancsak többféle hipotézis ismeretes, s ezek éppen a rész-
folyamatok idızítésében és kapcsolatrendszerében tételeznek fel eltéréseket. Empirikus adatok nélkül 
a hipotézisek nem igazolhatók; megerısítésükhöz, avagy visszavonásukhoz azonban nagy mennyiségő 
kísérleti eredmény elemzése szükséges. A gyermek neurális hálózatát a huszadik század nyolcvanas 
éveiben a konnekcionizmus mint tanulási kulcsokat fogta fel, és ezeket értelmezte az egyszerő 
szabályok alkalmazása helyett. Ez mind a beszédprodukcióra, mind a beszédpercepcióra alkalmaz- 
ható volt. A kilencvenes években újabb elgondolások merültek fel, mint a dinamikus rendszer elmé- 
lete, az optimalitáselmélet vagy a neurális plaszticitás biológiai modellje. A kognitív szemlélető 
nyelvfejlıdési hipotézisek azt sugallják, hogy az elızetes „kognitív” osztályozás segíti a gyermeket 
abban, hogy nyelvi kategóriákat találjon. Ez a fajta szemlélet mutatja a legszorosabb kapcsolatot 
produkció és feldolgozás között az anyanyelv-elsajátításban (Crystal 1998). 

Az elhangzó beszéd feldolgozása csecsemıkortól indul fejlıdésnek; jellegzetesen megelızi 
az aktuális verbális kommunikációt. A hároméves gyermek az elhangzó beszédet az egyes nyelvi 
sajátosságok részletes feldolgozásával észleli, s erre épül rá az értelmezés. A mőködések apróléko-
sak, és természetesen alapvetı eltéréseket látunk a felnıttek beszédmegértési folyamatához képest. 
A kisgyermek továbbá nagymértékben felhasználja a vizuális információt, a hozzá beszélık száj- 
mozgását, látható hangképzését, mimikáját. Négyéves korra a beszédpercepciós mechanizmus mőkö- 
dése megközelíti a felnıttét, és relatíve könnyen tesztelhetıvé válik. Magyar anyanyelvő gyermekek 
beszédpercepciós folyamataival részkutatások már foglalkoztak, például a mondat- és a szövegértés 
összevetésével, avagy egyes észlelési folyamatok alakulásával (Gósy 1994; Kocsis 1996; Menyhárt 
2003). Nem került sor még eddig egy átfogónak tekinthetı és viszonylag sok gyermekkel végzett 
kísérletsorozatra. A jelen kutatás célja az volt, hogy elsı ízben elemezzük és írjuk le a 4–9 éves 
egynyelvő magyar gyermekek egyes beszédészlelési és beszédmegértési folyamatainak mőködé-
sét. Képet akartunk kapni a fejlıdés menetérıl, a percepciós folyamatok összefüggéseirıl, a meny- 
nyiségi és minıségi változásokról. A kutatás elméleti jelentıségét az adja, hogy konkrét adatok 
alapján elıször modellálja a vizsgált korosztályok percepiós folyamatainak kapcsolatrendszerét. 
Gyakorlati vonatkozásai pedig az írott anyanyelv tanulásával függenek össze; választ adhatnak az 
iskolások egy részének olvasás- és írástanulási nehézségeinek okaira. 

A kutatásnak több hipotézise volt, amelyeket korábbi empirikus és kísérleti tapasztalataink 
alapján állítottunk fel. Feltételeztük, hogy az alkalmazott módszer, a GMP beszédészlelést és be-
szédmegértést vizsgáló eljárás (Gósy 1995/2006) sztenderd értékeihez képest a vizsgált gyermekek 
egy része elmaradásokat fog mutatni, de úgy gondoltuk, hogy ezek az elmaradások különféleképpen 
érintik az egyes folyamatokat. Feltételeztük továbbá, hogy a morfofonológiai észlelésben és a szö- 
vegértésben fogjuk a leggyengébb eredményeket kapni. Mindennek ellenére elvártuk a beszédfeldol-
gozási mechanizmus közel folyamatos és fokozatos fejlıdését. Elızetesen azt a hipotézist is felállítottuk, 
hogy a percepciós folyamatok összefüggése mutathatja a fejlıdést; ez más szavakkal megfogal-
mazva azt jelenti, hogy a fejlıdés az összefüggések csökkenésében ragadható meg. 

Kísérleti személyek, anyag, módszer 
Véletlenszerően kiválasztott tipikus fejlıdéső óvodás és iskolás gyermekek vettek részt a kí- 

sérletben 4 éves kortól 9 éves korig, életkoronként 100 gyermek, minden korcsoportban a fele leány, 
a fele fiú volt. Összesen 600 gyermeket teszteltünk. Valamennyien egynyelvőek (egynyelvő családok-
ból), ép hallásúak, nem beszédhibásak. (A tesztfelvételhez a szülı minden esetben hozzájárult.) A gyerme-
keket részben a fıvárosból, részben alföldi és dunántúli városokból és községekbıl választottuk. 



472 Gósy Mária–Horváth Viktória    

A kutatás módszere a beszédészlelés és beszédmegértés vizsgálatára kifejlesztett és sztender-
dizált GMP-diagnosztika volt (Gósy 1995/2006). A diagnosztika tesztjeit a gyermekek életkorának 
megfelelıen alkalmaztuk; a négy- és ötéveseknél 7, a hatéveseknél 8, az iskolásoknál pedig 9 tesz-
tet vettünk fel a beszédpercepciós teljesítmény megítélésére. Az észlelési folyamatok minısítésére 
a GMP2, GMP4, GMP5, GMP10, GMP17 és GMP18, a beszédmegértési folyamatok minısítésére 
a GMP12, GMP16 tesztek szolgáltak. A mondatazonosítás zajban teszt (GMP2) a beszédészlelés 
akusztikai szintjének vizsgálatára alkalmas (ún. fehér zajjal elfedett 10 mondattal). A gyermek fel-
adata az elhangzott mondatok azonnali hangos ismétlése volt. Példa: A repülıgép most szállt le. 
Frekvenciaszőréssel torzított tíz mondat pontos ismétlése mutatja a fonetikai észlelés szintjét (GMP4). 
Példa: A vonat nyolc órakor indul. A hangszalagra rögzített mondatok frekvenciatartománya mintegy 
1000 Hz-es sáv (2200–2700 Hz között, 36dB/oktáv meredekségő szőrıvel szőrve). A morfofono-
lógiai észlelés vizsgálatát sajátos szerkezető, szókincső és tartalmú, elhangzásukban mesterségesen 
meggyorsított mondatok (GMP5) ismételtetésével teszteltük. A mondatok részben szón belül, részben 
szóhatáron érvényesülı fonológiai koartikulációs folyamatok eredményeit tartalmazzák (hasonulá-
sok, hiátustöltés stb.). A természetes ejtéső, férfihanggal rögzített mondatokat az eredeti bemondás 
tempójához képest mintegy 25%-kal elektronikusan felgyorsítottuk (az így kialakított tempó átlaga 
14 hang/s). A mondatok jelentéstartalma szándékosan meghaladja az óvodáskorúak nyelvi ismere-
teit, például İt is beidézték a tárgyalásra? A szeriális észlelést (GMP10) az elhangzás sorrendisé-
gének pontos visszaadása alapján vizsgáljuk. Tíz értelmetlen hangsor (pl.: menelékej, siszidami) 
azonnali ismétlése a gyermek feladata. A szövegértést (GMP12) egy mese meghallgatását követı 
megértést ellenırzı kérdésekkel teszteljük. Ekkor a szemantikai, szintaktikai struktúrák értelmezését, 
az ok-okozati viszony felismerését, illetıleg az asszociációs szint mőködését elemezzük. A mon-
datértési teszt (GMP16) az adott életkorban elvárt szemantikai sajátosságok ismeretének és a szin- 
taktikai/grammatikai struktúrák feldolgozásának szintjérıl nyújt felvilágosítást. A tesztsorozat anyaga 
az anyanyelv-elsajátítás morfológiai, szintaktikai és lexikai jellemzıit az adott életkorban tekintetbe 
vevı mondat, illetve valamennyinek egy tartalmi változata (pl. Az egérke majdnem eléri a sajtot/ 
Az egérke eléri a sajtot). A 20 mondatnak megfelelı színes rajz segítségével ellenırizzük a gyermek 
mondatértési teljesítményét. A rajzok páronként megfelelnek egymásnak oly módon, hogy közöttük 
minimális az eltérés (pl. az egyik képen a kislány adja a könyvet a kisfiúnak, a másik képen pedig 
fordítva). A mondat elhangzását követıen kell a gyermeknek a rajzpárok közül a megfelelıt kivá-
lasztania. A beszédhang-differenciálás vizsgálatára szolgáló tesztben (GMP17) két rövid értelmet- 
len hangsorról kell eldönteni az elhangzás után azonnal, hogy azonosak-e vagy sem (pl.: móz/nóz, 
voka/vokka). A transzformációs észlelés elıjelzi a hang-bető megfeleltetés készségének kialakult-
ságát (GMP18). A tesztben a gyermek feladata, hogy a 12 színes kis fakockát a megadott beszéd-
hang(ok)nak megfeleltesse. A teszt fokozatosan egyre komplexebbé válik, amelyben a szerialitás, 
a beszédhang-azonosítás és a differenciálás is szerepet kap. A tesztfelvételek egyénileg történtek, 
csöndes szobában, délelıtt; az idıtartama átlagosan 15 perc volt. 

Egy gyermek esetében életkorától függıen 70, 93, illetve 97 adatot kaptunk, a teljes adat-
mennyiség 52 400; a tesztlapokon a részletes minıségi elemzéseket is rögzítettük (pl.: hibatípusok, 
téves észleletek). A statisztikai elemzéseket az SPSS 8.0 szoftverrel végeztük (ANOVA, párosított 
t-próba, Pearson-féle korrelációelemzés). 

Eredmények 
A tesztekben kapott valamennyi adatot összesítettük, így egyetlen mutatót kaptunk egy adott 

korosztály elemzett percepciós folyamatainak mőködésére vonatkozóan (1. ábra). A grafikonról le- 
olvasható, hogy a legnagyobb változás a 4 és 5 évesek percepciós teljesítményében következik be, 
az 5 és 6 évesek, illetve a 8 és 9 évesek között pedig gyakorlatilag nincs változás. Hat- és nyolc-
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éves kor között fokozatos a fejlıdés. A ’kor’ az összes korcsoportot tekintetbe véve statisztikailag 
meghatározó tényezı (a kéttényezıs ANOVA eredménye: F [2,448] = 13,404; p < 0,01). A részle-
tesebb vizsgálatok alátámasztják a mutatók által szemléltetett eredményeket; az 5 és 6 évesek, va-
lamint a 8 és 9 évesek adatai között nincs szignifikáns különbség egyetlen folyamatban sem. 
A helyes percepció átlagos növekedése 4 és 5 éves kor között mintegy 10%, 6 és 7 éves kor között 
5% körüli, 7 és 8 év között pedig 7%. A szórás relatíve nagy valamennyi korcsoportban. Az összes 
elemzett folyamatot tekintetbe véve a szórásérték a 4 éveseknél 21,57%, az 5 éveseknél 23,52%, 
a 6 éveseknél 34,93%, a 7 éveseknél 25,69%, a 8 éveseknél 17,28% és a 9 éveseknél 21,75%. Ezek 
az értékek mutatják a gyermekek közötti egyéni különbségeket; hétéves korig ez növekvı, majd 
csökkenı tendenciát mutat, kilencéves korban ismét megnövekszik. 

A 4 és 5 évesek közötti ugrásszerő fejlıdés jól ismert az anyanyelv-elsajátításban (Lengyel 
1981; Gósy 2005); várható volt, hogy ez tapasztalható lesz a beszédfeldolgozásban is. Hasonló-
képpen a 6 és 7 évesek közötti pozitív változás sem meglepı, hiszen elıre jósolható volt a vizsgált 
folyamatok szintjének növekedése, amely szükséges az iskolai tanuláshoz. Ugyanakkor nagyobb 
különbséget vártunk itt, mint amit az adatok mutatnak; az elızetesen feltételezett nagymértékő fej-
lıdés 7 és 8 éves kor között következik be, bár a feltételezettnél szerényebb mértékben és nagy va-
lószínőséggel a célzott iskolai tanítás hatására. 
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1. ábra 
A beszédpercepciós folyamatok mutatóinak változása az életkor függvényében 

A fonetikai észlelés (GMP2, 3, 4) eredményei a legjobbak mindhárom korcsoportban, míg 
a fonológiai észlelési folyamatokéi (GMP5, 10) a leggyengébbek (2. ábra). A finom elemzések sze-
rint éppen ez utóbbiak helyes megoldásainak aránya növekszik a legnagyobb mértékben. Feltőnı 
azonban, hogy még 9 éves korban sem közelítik az eredmények a 100%-ot. A hatéveseknél 49 gyer- 
mek ért el 90–100%-ot a zajos mondatok helyes ismétlésében, amíg a frekvenciaszőrt mondatok jó 
azonosítása 75 gyermeknél volt látható. A gyorsított mondatokat azonban már csak 36 óvodás tudta 
80–100%-osan helyesen észlelni. A fonetikai és a fonológiai észlelést vizsgálva azt tapasztaltuk, 
hogy az utóbbi átlagos teljesítménye alatta marad a fonetikainak az óvodásoknál és az iskolásoknál 
egyaránt. Az óvodásokhoz képest azonban iskoláskorban csökken a két folyamat jó mőködése kö-
zötti különbség; a tendencia az, hogy az életkor elırehaladtával a fonológiai észlelési teljesítmény 
egyre jobban megközelíti a fonetikait. A legkisebbeknél még csaknem 30% a különbség a két ész-
lelési folyamat átlagos szintje között, 9 éves korra ez csaknem a felére csökken. A hétévesek átlagos 
percepciós szintje magasabb, mint a hatéveseké; és ez az elvárható életkori fejlıdés nyomon követ-
hetı a nyolcéveseknél is. A 9 éves iskolások észlelésének átlagos szintje azonban alatta marad az 
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elızı korosztályénak; csupán 59 harmadikos volt képes például a gyorsított mondatok 90–100%-os 
helyes azonosítására. Felmerül a kérdés, hogy a 9 évesek teljesítménye nem tekinthetı-e elmara-
dásnak az elvártakhoz képest? Az olvasási nehézséggel küzdıkkel végzett számos kutatásban igazol-
ták a beszédészlelés gyengeségét, elmaradását, különösen a gyorsított akusztikai jelek feldolgozásá-
val és a zajban elhangzottak ismétlésével kapcsolatosan (Brady et al. 1983, Talcott–Witton 2002). 
Ennek alapján feltételezhetjük, hogy a nem megfelelı szintő beszédpercepciós teljesítmény vala-
milyen mértékben hatással van vagy lesz a gyerekek olvasástanulására, helyesírására. A problémák 
korai felismerése érdekében a beszédpercepciós folyamatok iskolakezdést megelızı felmérése nagyon 
fontos, hiszen már ekkor elıjelezhetik az esetleges késıbbi problémákat (Boets et al. 2006). 

40
50
60
70
80
90

100

GMP2 GMP3 GMP4 GMP5 GMP10 GMP12 GMP16

4 évesek 5 évesek
6 évesek 7 évesek
8 évesek 9 évesek

 

2. ábra 
Az elemzett beszédfeldolgozási folyamatok az életkor függvényében 

A fonológiai mőködésekhez tartozó szeriális észlelés mintegy 10%-kal mutat pontosabb 
mőködést ötéveseknél a négyévesekhez képest (64,7%, ill. 75,4%); az 5, 6 és 7 évesek között nincs 
különbség. Ez azt jelenti, hogy a szeriális percepció a vizsgált hétéveseknél ugyanolyan szintő, mint 
az ötéveseknél. E folyamat mőködése óvodáskorban nagymértékben függ a logatom fonetikai és 
fonotaktikai felépítésétıl. A leghosszabb és csak zárt szótagokat tartalmazó hangsor (kriszposztyüvan) 
volt a legnehezebb a gyermekek számára, legkönnyebbnek pedig az értelmes szóra hasonlító zseréb 
bizonyult. Kissé meglepı, hogy a hátul képzett, illetve elöl képzett labiális magánhangzókat egyaránt 
tartalmazó hangsort (bakıgy) a gyermekek minden korcsoportban meglehetısen jól azonosították; 
ugyanakkor a hasonló magánhangzós trankün logatom több nehézséget okozott nekik. Kismértékben 
ugyan, de öt hangsor esetében az ötévesek helyes felismerése jobb volt, mint a hatéveseké. Egyáltalán 
nem volt különbség a csoportok között a siszidami visszamondásában; vagyis amíg ez a négyéve-
seknek nem okozott különösebb nehézséget, addig az öt- és hatéveseknek igen. 

Míg 6 és 7 éves kor között nincs különbség a szeriális percepcióban, addig 7 és 8 éves kor 
között majdnem 10%-kal nı a gyermekek teljesítménye (75,6%, ill. 84,6%). A 9 éveseknél nem tapasz- 
talható fejlıdés, átlagértékük megegyezik az egy évvel fiatalabb korosztályéval (84,3%). A logato- 
mok helyes észlelésének tendenciája hasonló az óvodásokéhoz, csupán a kriszposztyüvan hangsor 
felismerése nı meg ugrásszerően a kilencéveseknél. A biztos sorozatészlelés fontos szerepet játszik 
az új lexémák elsajátításában és rögzítésében, valamint az írott anyanyelv megtanulásában. A sze-
riális észlelés problémái ezért nagymértékben gátolják a mentális lexikon növekedésének lehetıségét, 
valamint korlátozzák az írás és olvasás eszközszintő használatát. A sorozatészlelés zavart mőködése 
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jellegzetes hibatípusokkal jár együtt: beszédhangok vagy szótagok kiesése, betoldása, esetleg fel-
cserélése; a teljes hangsor torzítása (Gósy 1996, Imre 2006). 

A fonológiai koartikulációkat tartalmazó gyorsított mondatok helyes felismerése és ismétlése 
teljesen azonos tendenciát mutat az óvodásoknál és az iskolásoknál is. Ugyanazok a szerkezetek 
jelentenek nehézséget mindegyik életkori csoportban, a különbség a megoldás helyességének szint-
jében van. Ez arra utal, hogy a fonológiai tudatosság fejlıdése nagymértékben életkorspecifikus. Az 
Átkokat szórt mások fejére mondat eredményezte a legnagyobb hibaszázalékot minden korcsoport-
ban. A négyévesek átlaga 22%, a kilencéveseké 51%, bár a hibatípusok jellegzetesen eltérık. Az 
óvodások rendszerint nem ismétlik meg a mondatot, avagy csak egy részét ejtik ki, többnyire azt 
sem tökéletesen. Az iskolások kisebb része logatomot vagy más szót is mond ismétléskor (pl. ápko-
kat, mácsok; árkokat, helyére); nagyobb részük különféleképpen hibázik, betold szavakat, gyakran 
névelıt, elhagyja a múlt idı jelét, kihagy szavakat stb. (egy jellegzetes hibás ismétlés: Átkokat szór 
a másik fejére). A legnagyobb mértékő változás a 4 és 5 évesek között látható, valamivel szeré-
nyebb az 5 és 6 évesek között. A 8 évesek ismét jobban teljesítenek a 7 éveseknél, míg a 9 évesek 
eredményei csaknem megegyeznek a 8 évesekéivel. A helyes észlelést a mondatok lexikális nehéz-
ségi szintje és a szemantikai feldolgozás nehezíti; a mindkétféle nehezítettséget tartalmazó monda-
tokban nagyobbak az életkori csoportok közötti különbségek (pl.: Az irigység rossz tulajdonság). 
A többi esetben kisebb az eltérés az életkor függvényében. Az ötévesek 7 mondat esetében átlagosan 
jobb teljesítményt értek el, mint a hatévesek; a nyolcévesek pedig 4 mondat esetében azonosítottak 
magasabb szinten a kilencéveseknél. A különbségek azonban statisztikailag nem igazolhatók. A fono- 
lógiai mőködések komplexebb nyelvi feldolgozást igényelnek, itt történik a fonémadöntés megho-
zatala, a fonológiai szabályalkalmazás, a fonotaktikai feldolgozások. 

A beszédhang-differenciálásban az ötévesek 8%-ának a tesztje lett tökéletes, és több mint 
tízen 1–2 hibával oldották meg a megkülönböztetési feladatot. Egy magyar anyanyelvő gyermek 
tehát képes hibátlanul vagy majdnem hibátlanul a hangdifferenciálásra az adott teszthelyzetben már 
ötéves korában is. A hatévesek között azonban csak 14%-nál tapasztaltunk hibátlan teljesítményt, 
további 18%-uk pedig 1–2 hibával oldotta meg a feladatot. A harmadik osztályosoknak már a 40%-a 
tökéletesen teljesített, és ez – tekintettel arra, hogy több mint két éve olvasnak, írnak – nem nevez-
hetı kielégítınek. A másodikosok 42%-a, az elsısöknek pedig 22%-a oldotta meg a tesztet tévesztés 
nélkül. A legnagyobb fejlıdés az öt- és hatévesek, valamint ismét a hét- és nyolcévesek között tapasz- 
talható. Az ötévesek legnagyobb mértékben a mássalhangzók idıtartamának elkülönítésében tévedtek; 
itt a helyes megoldás mindössze 15%, továbbá komoly gondot okozott nekik a zöngésség tényének 
megítélése. A hatéveseknél 27-en hibátlanul oldották meg a feladatot; a maximális hibaarány 74% volt. 
A beszédhangok differenciálása iskoláskorban várhatóan biztosabb; 6 és 7 éves kor között a hibák 
száma átlagosan kettıvel csökken (ez átlagosan közel 10%). Az adatok szórása a nyolcéveseknél 
volt a legkisebb; a 9 éveseknél ebben a tesztben is tapasztalható a fejlıdés megtorpanása (3. ábra). 
 A transzformációs észlelés fokozatosan alakul ki, s iskoláskorban ez a folyamat biztosítja 
azt, hogy a gyermek képes legyen a beszédhangokat a megfelelı betőalakokhoz rendelni. Hatéves 
kor elıtt nincs értelme a teszt felvételének (GMP18), mivel nem várható el, hogy a gyermekek meg-
oldják a feladatokat. Hatéves korban 75%-os teljesítményt (ez azt jelenti, hogy a teszt négy részfel- 
adatának egyikében életkorspecifikusan lehet hiba), 7 éves kortól pedig 100%-ot várunk el (a szten- 
derdizálás értékei szerint). A jelen kutatásban vizsgált 6 évesek átlagosan 52%-ot teljesítettek, a 
7 évesek átlaga 78%, a 8 éveseké 90,75%, a 9 éveseké pedig 82,5%. A statisztikai elemzések minden 
korcsoport között szignifikáns különbséget igazoltak, egyetlen kivétel, ahol nincs matematikailag 
igazolható különbség, a 7 és 9 évesek között. Ez azt jelenti, hogy míg a 7 és 8 évesek között szigni- 
fikáns a fejlıdés, addig 8 és 9 éves kor között a csökkenés szignifikáns (6–7 évesek: t(99) = –6,121, 
7–8 évesek: t(99) = –4,050, 6–8 évesek: t(99) = –10,380, a p-érték mindenütt 0,000; 8–9 évesek: 
t(99) = 3,218, p = 0,002). Az egyéni különbségek minden korcsoportban nagyok, az összes vizsgált 
folyamat szórásértékeit tekintve ebben a tesztben voltak a legnagyobbak. 
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3. ábra 
A beszédhang-differenciálás fejlıdése ötéves kortól (DIFFER5) 

kilencéves korig (DIFFER9) 
A beszédmegértés összetettebb mőködéseket igényel, mint a beszédészlelés; többféle kog-

nitív funkció aktiválása révén történik az elhangzottak pontos dekódolása. Mind óvodás-, mind is-
koláskorban a mondatértés jobb, mint a szövegértés (4. ábra). 4 és 5 éves kor között – bár mindkét 
folyamat jelentıs változást mutat – a mondatértés nagyobb mértékben fejlıdik (a kettı közötti kü-
lönbség 24%). A mondat- és a szövegértés eltérése ötéves és hatéves korban mintegy 20%. Az is- 
kolásoknál tovább csökken a különbség; a 7 éveseknél mintegy 18%, a 8 és 9 éveseknél pedig 14%, 
illetve 13% körüli. Elıjelezhetı, hogy a mondat- és a szövegértés 10–11 éves korban már azonos 
módon mőködik az életkorspecifikus közlések és szövegek feldolgozásában. 

Az egyes izolált mondatok megértésében nincs feltőnı különbség az óvodások között, vagyis 
a tartalom és a szerkezeti komplexitás hasonló problémát okoz minden életkorban. Jellegzetesen 
megnövekszik ugyanakkor az öt- és hatévesek között a helyes megértés három esetben. A kell ige 
és a ragozott fınévi igenév egy vonzatos szerkezetben (A kislánynak oda kell adnia a könyvet 
a kisfiúnak) a hatévesek számára 10%-kal volt jobban érthetı. Az idıviszonyok felismerése egy 
adott mondatban (Mielıtt a maci ivott, evett egy kicsit) 18%-kal bizonyult jobbnak a legidısebb 
óvodásoknál; a gyermekek számára szokatlanabb szórend is 9%-kal nagyobb arányú helyes megér-
tést mutatott a legnagyobbaknál (Nem a nyuszi vette föl a kockás nadrágot). Eseményhez kötött 
agyi kiváltott potenciálvizsgálatokkal kimutatták, hogy a négyévesek eltérıen reagálnak egy mondat 
szemantikai és szintaktikai hibáira (Silva-Pereyra et al. 2005). Ez az eredmény magyarázza a saját 
eredményeink neurológiai hátterét, amennyiben a jelentésükben, illetıleg szerkezetükben nehezebben 
feldolgozható mondatokat a fiatalabb óvodások még nem értik jól. A mondatértés szintje átlagosan 
10%-kal magasabb az elsısöknél, mint a hatéveseknél, tehát az iskolába lépést követıen a monda- 
tok feldolgozása biztosabbá válik. Ennél jóval szerényebb a fejlıdés a 7 és 8 évesek között (3%), 
a 9 évesek teljesítményében pedig már egyáltalán nem találunk javulást az elızı korosztályhoz képest. 
A mondatértési tesztben már 6 éves kortól 100% az elvárható (sztenderd) érték; a jelen kutatásban 
egyetlen iskolás korosztálynál sem tapasztaltuk, hogy minden gyermek elérte volna ezt az ered-
ményt. Még a harmadik évfolyamon is volt 8 gyermek, akiknek a mondatértése 3–4 évvel elmarad 
az életkorában elvárható szinttıl. 
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4. ábra 

A mondat- és a szövegértés fejlıdése 
A szövegértés ismét a 4 és 5 évesek között mutatja a legnagyobb fejlıdést, az 5 és 6 évesek 

teljesítményében gyakorlatilag nincs különbség. Az iskolások határozottan küzdenek a szövegér- 
téssel; mindhárom korsztályban jelentıs elmaradást tapasztaltunk az elvárható átlagtól, amely 7 éves 
kortól 100%. Az 5 éves óvodások és a harmadik osztályosok között a szövegértés különbsége nem 
egészen 20%. Az egyes életkori csoportokban változik a teljesítmény átlaga, de sehol sem éri el 
a kívánt értéket. Nagyobb mértékő fejlıdés látható a hétéveseknél a hatévesekhez képest (12%). 
Ez a teljesítménynövekedés nyomon követhetı, de már kisebb mértékő a 8 éveseknél (7%), és 
szinte nincs változás a legnagyobbaknál. A szövegértést ellenırzı kérdések közül mindhárom iskolás 
csoport számára a Miért sütöttek, fıztek a kutyák? megválaszolása volt a legnehezebb. A helyes 
válasz a lakodalom szó, illetve esemény felidézése. Noha sok gyermek a tartalmat többé-kevésbé 
jól visszaadta a válaszában (esküvı, lagzi, vendégség, lakoma stb.), ezeket az értékelésben egysé-
gesen nem fogadtuk el. Az iskolások a legtöbb helyes választ a Hová szaladt a macska a kutyák elıl? 
szövegrészletre vonatkozó kérdésre adták (helyes válasz a szöveg szerint: a fára), amely egyrészt 
a mese végefelé szerepel, másrészt gyakorlati tapasztalathoz is kapcsolódik. 

Elemeztük a szövegértés átlagát összevetve az összefüggésekre adott helyes válaszok átla-
gával. Arra kerestünk választ, hogy a szövegrészletek megértése milyen viszonyban van az össze-
függések megértésével. Ez utóbbi a magasabb szintő mővelet. A szövegértés fejlıdésének fontos 
tényezıje a szövegen belüli összefüggések megértése, a szükséges asszociációs mőködések azonnali 
aktiválása. A szövegértés átlagához képest minden korosztályban a gyermekek gyengébben vála-
szoltak a szövegösszefüggésre vonatkozó kérdésre. A 4 éveseknél a különbség 27%. Ötéves kor- 
ban a részletek és az összefüggések azonosítása közötti eltérés csökken (22%), s ugyanez látható 
a hatéveseknél is, ahol a különbség már csak 8%. Az iskolásoknál az életkor elırehaladtával nıtt 
a különbség a szövegértés átlaga és az összefüggések helyes felismerésének átlaga között (a hét-
éveseknél 5%, a nyolcéveseknél 9%, a kilencéveseknél pedig már 17%). Ha a szövegösszefüggést 
a gyermek nem érti meg, az negatívan befolyásolja az elhangzottak lényegének kiemelését, a tanulságok 
levonását, következményesen a tanulási folyamatokat. Nyolc- és kilencéves korban jól megértik 
a gyermekek az összefüggést, éppen a részletek pontos értése mutat relatív csökkenést. A részletek 
azonosításának pontossága 4 és 9 éves kor között közel 30%-os javulást mutat, az összefüggéseké 
pedig mintegy 42%-osat. A gyermekek nagy része kisebb-nagyobb mértékő szövegértési zavarral küzd, 
vagyis nem megfelelıen, avagy egyáltalán nem képes az elhangzottak megfelelı feldolgozására. A szö- 
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vegértési elmaradás nemcsak a tanulás folyamatát nehezíti meg, hanem olvasási nehézségeket, fi-
gyelem- és viselkedészavarokat is eredményez. 

Láttuk, hogy a beszédészlelési és megértési folyamatok 6 és 7 éves kor között jelentısebb vál-
tozásokat mutatnak. Feltételezzük, hogy ez a fejlıdési megtorpanás csak látszólagos, a percepciós me-
chanizmus valójában elıkészül a stratégiák módosítására, amelyek lehetıvé teszik a további fejlıdést. 
Ennek igazolása természetesen további kutatásokat igényel. A kísérletben kapott adatok arra utalnak, 
hogy 4 és 9 éves kor között nem minden percepciós folyamat fejlıdik azonos mértékben; a jelentısebb 
mennyiségi és minıségi változások más mőködések átmeneti stagnálásával járhatnak együtt. 

Feltételeztük, hogy az egyes percepciós folyamatok közötti kapcsolatok meghatározóak 
a fejlıdés szempontjából. Úgy véljük, hogy minél jobban mőködik egy folyamat, annál önállóbban 
történik ez a mőködés. A gyengébb percepciós teljesítmény valószínősíthetıen szorosabb együtt- 
járásokat mutat a folyamatok között, illetıleg az együttes mőködés bizonyos fokig biztosítja a jobb 
teljesítményt. A futballcsapat analógiájával magyarázhatjuk a hipotézist. Ha a csapat gyenge játé-
kosokból áll, még elérhet jó eredményt, ha kitőnıen összedolgoznak a meccs során. Az igazán jó 
csapatnak azonban minden egyes tagja önmagában is jó játékos, aki a rábízott feladatot tökéletesen 
képes végrehajtani. Bár az együttmőködés a csapattagok között ekkor is döntı fontosságú, de nem 
jelenti azt, hogy az egyes játékosok csak a másik segítségével képesek saját feladatuk teljesítésére. 
A percepciós mechanizmust a futballcsapatnak, az egyes folyamatokat pedig a játékosoknak meg-
feleltetve tehát azt mondhatjuk, hogy akkor mőködik jól a mechanizmus, ha az alkotófolyamatok 
önállóan képesek a funkciók elvégzésére. Ebbıl kiindulva vizsgáltuk az egyes percepciós folyama-
tok közötti összefüggéseket minden korcsoportban (Pearson-féle korrelációs vizsgálattal). Azt ta-
pasztaltuk, hogy a folyamatok közötti kapcsolatok számának alakulása jelzi a fejlıdést, ez termé-
szetesen nem független az adott teljesítménytıl. Kimondható, hogy az életkorral lineárisan csökken 
a folyamatok közötti szignifikáns összefüggések száma (függetlenül annak statisztikai értelemben 
vett erısségétıl). Ez azt jelenti, hogy igazolva látjuk a tételt, miszerint az önállósuló folyamatok 
biztosítják a fejlıdést. A 4 és 5 évesek között kettıvel, az öt- és hatévesek között hárommal csökken 
a kapcsolatok száma. A hatévesek – mint láttuk – teljesítményükben nem vagy alig mutatnak vál-
tozást az ötévesekhez képest, fejlıdésük feltételezhetıen abban ragadható meg, hogy a folyamatok 
közötti egymásra utaltság tovább csökken (5. ábra). Hétéves kortól szembetőnıek a változások, az 
összefüggések csökkenése, azaz a percepciós folyamatok önállósodása. 

A hatéves kort követıen a gyermekek percepciós folyamatainak önállósulása megtorpan; 
a részfolyamatok mőködése ismét szoros összefüggést mutat (5. ábra). A folyamatok összefüggé-
seinek csökkenése mint a fejlıdés tényezıje 6 és 7 év között tehát ellentmondásosnak látszik. Ennek 
azonban két nyilvánvaló oka van. Az egyik az, hogy két folyamatot nem tüntettünk fel az óvodá-
soknál, a beszédhang-differenciálást és a transzformációs észlelést, mivel ezeket a fiatalabb élet-
korokban nem vizsgáltuk. A másik ok pedig a beszédmegértés fejlıdésében keresendı. Az ábrán 
jól látható, hogy a megértési folyamatokat szemléltetı háromszöghöz milyen sok más folyamat kap- 
csolódik hétéves korban, szemben a 6 éveseknél látható egyetlen kapcsolattal. Az írott anyanyelv 
elsajátítása új feladatok elé állítja és nagyon megterheli a gyermek feldolgozási mechanizmusát. 
A részfolyamatok tehát „összefogva”, egymást segítve alakítják ki az új stratégiákat az írás és olvasás 
sikeres megtanulásához. Ahogy az iskolai feladatok megoldása, illetve az írott anyanyelv feldolgozá-
sának mőködése egyre stabilabbá válik, úgy függetlenednek újra egymástól a percepciós folyamatok 
nyolcéves korban. Az akusztikai észlelés például teljesen önállóan funkcionál, a többi észlelési fo-
lyamat közül néhány még kapcsolatban áll egymással, illetve a beszédmegértéssel. Kilencéves korban 
folytatódik az önállósulási folyamat, a kapcsolatok száma egyre kisebb. A beszédmegértéshez már csak 
a fonetikai és a transzformációs észlelés kapcsolódik. Az egyes tesztek eredményeinek elemzésekor 
láttuk, hogy a kilencévesek adatai nem mutattak mennyiségi növekedést a nyolcévesekéhez képest; 
a fejlıdés ismét a részfolyamatok önállósulásában érhetı tetten. A minıségi változások tehát nem 
feltétlenül az átlagértékekben, hanem a mőködések összefüggéseinek változásában keresendık. 
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   4 évesek 5 évesek 6 évesek 

  7 évesek 8 évesek  9 évesek 
5. ábra 

A percepciós folyamatok közötti összefüggések alakulása az életkor függvényében 
(A különféle árnyalatú körök a percepciós folyamatokat, 

a háromszög a megértési folyamatokat, az összekötı vonalak pedig a kapcsolatok 
statisztikailag igazolt meglétét reprezentálják) 

Következtetések 
A kutatás célja az volt, hogy elsı ízben tanulmányozzuk a 4–9 éves magyar gyermekek egyes 

beszédészlelési és beszédmegértési folyamatainak mőködését. Képet akartunk kapni a fejlıdésrıl, 
a percepciós folyamatok összefüggéseinek alakulásáról. A vizsgálatsorozat elméleti jelentısége az, 
hogy nagy mennyiségő empirikus adat alapján modellálja a vizsgált korosztályok beszédfeldolgozó 
mechanizmusát. Hipotézisünk az volt, hogy (1) a gyermekek egy része az elvárt értékekhez képest 
elmaradásokat fog mutatni, (2) ezek az elmaradások különféleképpen érintik az egyes folyamato-
kat: a morfofonológiai észlelésben és a szövegértésben fogjuk a leggyengébb eredményeket kapni, 
és (3) a percepciós folyamatok összefüggésének alakulása a fejlıdés tényezıje. 

A 600 gyermek részvételével elvégzett kutatás eredményei arról tanúskodnak, hogy a per-
cepciós mechanizmus fejlıdése nem feltétlenül folyamatos és nem minden esetben fokozatos. Az 
adatok igazolták a feltételezésünket, hogy a gyermekek jelentıs részénél tapasztalható valamilyen 
elmaradás, illetıleg beszédfeldolgozási zavar. Ezek a problémák súlyosbodhatnak iskoláskorban, 
némely folyamat még harmadik osztályban sem éri el átlagosan a kívánt teljesítményszintet. Az 
eredmények a második hipotézist is alátámasztották, a gyermekek leggyengébben a fonológiai ész-
lelésben és a szövegértésben teljesítettek, vagyis a beszédfeldolgozás egyfajta hierarchiája érvénye-
sült a teljesítményekben. A percepciós fejlıdés többé-kevésbé folyamatos, de 5 és 6 éves, valamint 
8 és 9 éves kor között nem találtunk növekedést; a fejlıdés ekkor abban nyilvánult meg, hogy az 
egyes folyamatok mőködése egyre jobban függetlenedni látszik egymástól. Az elmaradások, zava-
rok korlátozzák az önállósulást, ezáltal a beszédpercepciós mechanizmus fejlıdését. A folyamatok 
önállósulását mint a fejlıdés tényezıjét ebben a kutatásban egyértelmően igazoltuk. A percepciós 
folyamatoknak ez az önállósulása biztosítja a tudatos és kognitív szintő beszédfeldolgozást. Nem 
véletlen, hogy a percepciós nehézségeket mutató gyermekek teljesítményét a nagyothallókéhoz ha- 
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sonlítják (Bishop 1992). Minden korcsoportban és minden tesztben jellegzetes egyéni különbségeket 
találtunk, a legkisebb a szófelismerében és a legnagyobb a transzformációs észlelésben volt. A sta-
tisztikai elemzések nem igazoltak különbséget a lányok és a fiúk teljesítménye között egyetlen kor-
csoportban és egyetlen folyamatban sem. 

Az írott nyelv megtanulása alapvetıen a megfelelı életkori beszédészlelés és beszédmegértés 
függvénye (Stackhouse–Wells 1997; Schulte-Könte et al. 1999). Az esetleges elmaradások és/vagy 
zavarok hátráltatják, korlátozzák, adott esetben lehetetlenné teszik az olvasás és írás megtanulását 
és készségszintő alkalmazását. Ennek a negatív következményei pedig hosszútávúak és sokfélék. 
Fontos tehát pontosan ismernünk az iskolába lépı gyermekek beszédpercepciós szintjét. Ezek az 
adatok közvetve hatással lehetnek az olvasás- és írástanítás módszertanára, a ráfordított idı alakí-
tására és legnagyobb mértékben a fejlesztés szükségességére és irányaira. 
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Gósy Mária–Horváth Viktória 

SUMMARY 
Gósy, Mária – Horváth, Viktória 

On the interrelations of speech perception processes in children 

Children’s speech perception strategies, together with speech production, start developing 
from the very beginning of language acquisition. In the case of children exhibiting usual (normal) 
qualitative and quantitative changes, no dissociation is assumed between speaking and speech pro-
cessing. However, observational data show that children’s speech production may go on working 
properly for quite some time even if there is some hidden impairment in their speech processing 
abilities. This usually leads to learning difficulties and restricted cognitive operations. Little is 
known, furthermore, about the expected age-bound working of speech processing performance or 
indeed about the line of development and its characteristics. In a series of experiments, the authors 
have sought answers to a number of questions: (i) What level do the speech perception and com-
prehension processes under scrutiny reach between ages 4 and 9? (ii) What interrelationships do 
they exhibit? (iii) Exactly how can the fact of development be pinpointed? Test results of a total of 
600 children (altogether over fifty thousand data) have been analysed with respect to speech per-
ception and speech comprehension processes. The results have confirmed a particular cooperation 
among the individual perceptual processes: development can be accounted for in terms of a decrease 
of interconnections among various types of processing. The older the child is, the mutual inde-
pendence of perceptual processes is the more pronounced, and that is what underlies the proper 
functioning of the whole mechanism. 

Az aha, igen, mi, valamint a replika végét jelzı (expresszív) 
metaszövegbeli operátorokról* 

A metaszövegbeli egységek a spontán beszédben igen gyakran a szövegbeli mőveleteket ne-
vezik meg (pl. egyszerően fogalmazni = egyszerőbb formában mondani), de arra is szolgálnak, hogy 
megnevezik a szöveglétrehozáskor végbemenı bizonyos mentális folyamatokat is. Ezt a funkciót 
például az aha szó tölti be, amely a következı mőveletet nevezi meg: az információadónak beszéd 
közben eszébe jutott valamilyen információ. 

Az elsıdlegesen egyetértést kifejezı aha partikula ebben a minıségben fatikus funkciót tölt-
het be, azaz az információbefogadást megerısítı szignálként szolgál. Vö.: 

– Voltál a konzultáción? 
– Aha, szerdán voltam. 

 
* A cikk a közbeszédben elhangzott nyelvi példákat tartalmaz. OTKA (T046732 NYE) támogatásával 

készült. 


