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országra is. Holott könnyen belátható, hogy 
– különösen globalizálódó körülményeink 
között – a nyelvész nek a nyelvi diverzitásra, a 
közösségek nyelvi helyzetének felmérésére, 
dokumentációjára vagy éppen nyelvek újjá-
élesztésére irányuló munkálkodása nem csu-
pán a tudományosság vagy az érintett közös-
ségek számára fontos, hanem a szélesebb 
társadalom számára is, annak érdekben, hogy 
világossá váljék, mit jelent a nyelvekben (is) 
őrződő s megtartandó szellemi, kulturális 
örökség a maga sokféleségében. Mindennek 
tudatosítását pedig, a munkát, hogy a társa-
dalom e kérdésekre érzékennyé váljék, az is-
kolában célszerű elkezdeni. Az említett orszá-
gok részvételével alkalmazott kutatásként 
EU-támogatású nemzetközi projektum12 fel-

adata, hogy a szemléletformálás, a nyelvi 
horizont tágítása céljából tananyagokat és a 
tanári munkát segítő háttéranyagokat dol-
gozzon ki például a többnyelvűség és a nyel-
vi érintkezés, a nyelvi kisebbségi helyzet, a 
nyelvi veszélyeztetettség, nemzetiség és nyelv 
összefüggéseiről, áttekintve egyszersmind a 
világ nyelveinek változatosságát hangrendsze-
reiktől írásrendszereikig.  Mindezt úgy, hogy 
a diákok interaktív módon hozzáférhessenek 
nyelvi, dokumentációs anya gokhoz is, vagy 
akár feladatokat oldhassanak meg.

E dolgozat arra a kérdésre igyekezett vá-
laszt adni, ami címében így fogalmazódott 
meg: kell-e beszélnünk a nyelvi veszélyeztetett-
ségről? Azt reméljük, hogy a példák, a kutatá-
si kérdések és témák közül a legfontosabbak 
felsorakoztatásával sikerült rámutatnunk arra, 
válaszunk a feltett kérdésre miért igenlő. 
Ennél már csak annak örülnénk jobban, ha 
az olvasó is egyetértene velünk.

Kulcsszavak: nyelvi veszélyeztetettség, nyelvha-
lál, felélesztés
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A tanulás meghatározása a szűkebb vagy tá-
gabb értelmezéstől, a különböző típusoktól 
és a vizsgálati aspektustól függően többféle 
lehet (Korhonen et al., 2014). A tanulás egyfaj-
ta viselkedésváltozás, ismeretszerzés, a maga-
tartás, az érzelmek alakítása, világképformálás 
stb. (Balogh, 1995). Minőségileg változhat, 
sérülhet, de fejleszthető is. Az atipikus tanu-
lási folyamatokat különböző kifejezések 
szemléltetik, mint például tanulási zavar, 
tanulási nehézség, tanulási elmaradás, iskolai 
teljesítményzavar; a különböző megnevezé-
sek többé-kevésbé eltérő tartalomra utalnak. 
A tanulásban akadályozottság terminusa az 
értelmi képesség érintettségét jelzi (Gereben-
né, 1998). A tanulás eredményességét számos 
tényező befolyásolhatja (fiziológiai, pszicho-
lógiai, tanulási technikák stb.), csakúgy, mint 
az iskolai teljesítmény átmeneti vagy tartós 
sikertelenségét. A lehetséges tényezők közül 
e tanulmány a beszédfeldolgozás (beszédész-
lelés és beszédmegértés) és az olvasás összefüg-
géseit helyezi középpontba, amelyek nélkü-
lözhetetlenek a tanulási folyamatokban. Az 
olvasás különleges helyzetet foglal el a meg-
ismerő rendszer szempontjából, közvetítője 
egy olyan információszerzésnek, „amely nem 
a valósághoz, hanem annak mentális képvi-
seletéhez kapcsolódik” (Csépe, 2008, 155.). 

Az írott nyelv megtanulásához és a tanuláshoz 
tágabb értelemben is szükséges a hangzó nyelv 
(a beszéd) megértése és értelmezése (például 
Botsas – Padeliadu, 2003). Nem megfelelő 
mű ködésük különféle tanulási problémák 
kialakulásához vezethet. 

Beszédészlelés, beszédmegértés, olvasás

A nyelvészek közül elsőként Bloomfield mu-
tatott rá 1942-ben arra, hogy az olvasottak 
megfelelő feldolgozása szoros kapcsolatban 
van az anyanyelvi folyamatokkal. A verbális 
észlelés és megértés adott életkorban elvárt 
működése meghatározza az olvasottak feldol-
gozását, ami nélkülözhetetlen a tanuláshoz. 
A tipikus fejlődésű hatévesekre jellemző fo-
netikai, fonológiai, szintaktikai és szemanti-
kai tényezők, nyelvi szabályok és stratégiák 
ismerete, illetve alkalmazásuk teremt lehető-
séget az írott nyelv problémamentes megta-
nulására. Mindez az olvasás- és írástechnika, 
valamint a leírtak megértéséhez szükséges 
transzformációs folyamatok alapja.

Az anyanyelv-elsajátítás egyfelől a beszéd-
produkciós, másfelől a beszédészlelési és be-
szédmegértési folyamatok fejlődését jelenti. 
Míg az elhangzó közlések, tehát a beszédpro-
dukció közvetlenül hallható, addig a rejtetten 
működő beszédészlelés és a beszédmegértés 
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csak közvetve tapasztalható, közvetlenül nem 
megítélhető, nem minősíthető. A beszédész-
lelés az elhangzott beszédhangok, hangkap-
csolatok és hangsorok felismerését jelenti, a 
beszédmegértés pedig az elhangzott szavak, 
szókapcsolatok, rövidebb-hosszabb közlések 
tartalmának feldolgozását. A beszédfeldolgo-
zó mechanizmus kutatásának fő célja, hogy 
megértsük, miként képes a hallga tó az arti-
kuláció következtében létrejövő, folyamatos 
akusztikai jelből diszkrét nyelvi egységeket 
létrehozni, az ezekben kódolt jelentéstartal-
makat megérteni és azok összefüggéseit értel-
mezni. A folyamatok részben uni verzálisak, 
részben nyelv- és életkor-specifikusak.

A magyar gyermekek beszédészlelésével 
és beszédmegértésével, a tipikus és atipikus 
folyamatokkal sok kutatás foglalkozik. A már 
meglévő eredmények számos kérdésre adtak 
választ, a mechanizmus részletes és differenci-
ált tárgyalásához azonban még további vizsgá-
latok szükségesek. Nem pontosan ismert 
például, miként észleli a gyermek a fonoló-
giai szabályoknak megfelelő ejtési sajátossá-
gokat. Milyen módon alakul ki a fonológiai 
tudatosság? Hogyan történik a szegmentálás, 
a szöveg részekre, a mondatok szerkezetekre, 
a szavak szótagokra és beszédhangokra tago-
lása? Hogyan lesz képes a gyer mek a hosszabb 
közlések belső összefüggéseinek felismerésére 
és arra, hogy megfeleltesse az új információ-
kat a korábban tárolt nyelvi és nem nyelvi 
ismereteknek? A különböző el méletek (pél-
dául emergentizmus, konnek cionizmus, di-
namikusrendszer-elmélet, opti malitáselmélet, 
neurális plaszticitás biológiai modellje, kog-
nitív szemléletű nyelvfejlődési hipotézisek) az 
alapvető működésekben meg egyeznek ugyan, 
de olykor jelentősek közöttük a nézetkülönb-
ségek. A különböző életko rú gyermekek be-
szédészlelési és beszédmegértési folyamatainak 

vizsgálata iránt az utób bi évtizedekben meg-
növekedett a tudományos érdeklődés. Az 
ati pikus beszédfejlődés megismerésének fo-
kozódó igénye jobban ráirányította a figyel-
met e folyamatok jelentőségére.

A beszédpercepciós mechanizmus elsajá-
títása a születéstől folyamatosan megy végbe 
(és bizonyos tekintetben életünk végéig tart). 
Feltételezik, hogy a fejlődés során a tapasztalt 
információk sorozata tárolódik az idegrend-
szerben, és ezeket az információkat használja 
fel a gyermek a beszédpercepciós fejlődés 
kü lönböző szakaszaiban. A tanulás ennek a 
folyamatnak meghatározó része. Az anya-
nyelv elsajátítása tipikus fejlődés esetén is 
egyénenként többé-kevésbé változó módon 
megy végbe, az individuális különbségek már 
a kezdetektől kimutathatók. Egy magyar 
kutatásban például kétszáz nagycsoportos 
óvodás beszédfeldolgozási folyamatait elemez-
ték; a gyermekek nagy különbségeket mutat-
tak mind egymáshoz képest, mind pedig az 
egyes folyamatokban nyújtott teljesítményü-
ket tekintve (Gósy – Horváth, 2006a). Álta-
lánosan elfogadott nézet ugyanakkor, hogy 
a kora gyermekkori anyanyelv-elsajátítási 
különbségek tipikus fejlődés esetén iskolás-
korra nagymértékben csökkennek (például 
Grizzle – Simms, 2009). Magyar anyanyelvű 
első és második osztályosokkal végzett be-
szédészlelési és beszédmegértési vizsgálatso-
rozat eredménye nem igazolta ezt a nézetet. 
Mindkét osztályfokban igen nagyok voltak 
az egyéni különbségek, és a legtöbb folyamat-
működésben nem lehetett szignifikáns eltérést 
kimutatni az életkor függvényében. Felmerül 
a kérdés, hogy a beszédészlelési és a beszéd-
megértési teljesítményben megjelenő egyéni 
különbségek meddig fogadhatók el, és mi-
kortól tekinthetők a tanulási és a tanítási 
folyamat gátjainak.

Az olvasástanulásnak több modellje isme-
retes, a korszerűek nagy jelentőséget tulajdo-
nítanak a reprezentáció eltérő szintjeinek, 
illetve a fonológiai és más, rejtett beszédfeldol-
gozási működéseknek (Csépe, 2005; Adamik-
né Jászó, 2006 stb.). Az olvasásnak többféle 
meghatározása van (Csépe, 2005, 2008), mint 
például az írott szövegek megértésének ké-
pessége, avagy a leírt szavak transzformációja 
(kiejtett) szavakká. A PISA-felmérések defi-
níciójában az olvasás az „írott szövegek meg-
értése, felhasználása és az ezekre való reflek-
tálás annak érdekében, hogy az egyén elérje 
céljait, fejlessze tudását és képességeit, és ha-
tékonyan részt vegyen a mindennapi életben” 
(Csíkos, 2006, 178.). Egyetértés van a szakem-
berek között abban, hogy az olvasás összetett 
folyamat. Egy adott életkorra kialakul a 
megfelelő kognitív és nyelvi fejlettség, amely 
a vizuális transzformációk közbeiktatásával 
és egyfajta kódváltással lehetővé teszi a vizuá-
lis jelekkel közvetített információ feldolgozá-
sát. A kiindulás a vizuális dekódolás, a vég-
eredmény pedig az olvasottak megértése. A 
gyakorlott olvasó számára az olvasás első 
szakasza (a dekódolás) automatikus, a dekó-
dolással egyidejűleg megtörténik a jelentés 
aktiválása; a megértés elsődlegessé válik. A 
vi zuális bemenet egyre gyorsabban képes a 
szófelismerést kiváltani, valamint további 
sze mantikai és szintaktikai struktúrákat akti-
válni, majd bekövetkezik a szöveg megértése 
és értelmezése. Ez utóbbi során az adott szö-
veget az olvasó behelyezi egy tágabb ismeret-
anyagba, és/vagy összehasonlítja a korábban 
tárolt információsorozattal, ez teszi lehetővé 
a következtetések levonását. A gyakorlott ol-
vasó képes a tudatos ellenőrzésre, a visszacsa-
tolásra, vagyis a javításokra, továbbá szét 
tudja választani a fontos és nem fontos infor-
mációkat. A nyelvi tudatosság megléte vagy 

hiánya az olvasástanulás egyik kulcskérdése. 
Az a kisgyermek tanítható könnyen, akinek 
van némi fogalma a nyelv szerkezetéről, 
mondatokról, szavakról, szótagokról, beszéd-
hangokról (Adamikné Jászó, 2006).
 

A beszédfeldolgozás nehézségei, 
olvasási nehézségek

A beszédészlelés és a beszédmegértés zavarai 
a felszínen igen változatos formában öltenek 
testet, s könnyen összetéveszthetők egyéb 
problémákkal. A leggyakoribbak a reakció-
hiány, a téves reakció, a gyakori visszakérdezés, 
a figyelmetlenség, a túlzottan játékosnak tűnő 
vagy viselkedési (magatartási) zavart mutató 
gyermekek. Iskolásoknál tapasztaljuk a kö-
vetkezményes olvasás- és írástanulási nehéz-
ségeket, helyesírási problémákat, a memorite-
rek megtanulásának nehézségét, feladatértési 
problémát, az idegen nyelv tanulásának nehéz-
ségét, az olvasottak bizonytalan megértését 
és nehézkes értelmezését, a lényegkiemelés 
képtelenségét. Mindezek tekintetbe vételével 
a tanulási nehézség valóban egyfajta szin-
dróma, amely ép intellektus és segítő tanítói 
és szülői környezet esetén is kialakulhat. Meg-
győződésem, hogy az alapvető okok a beszéd-
észlelés, a beszédmegértés és az értelmezés 
nehézségei, illetve zavarai mind a verbális 
kommunikációban, mind pedig az írott anya-
nyelv használatában (ezekhez további ténye-
zők is hozzájárulhatnak). A tanulási nehézsé-
geknek különböző típusai vannak (Korhonen 
et al., 2014), amelyekben az atipikus anya-
nyelvi beszédfeldolgozás jellegzetesen megta-
lálható. Számos kutatás igazolta például az 
olvasástanulás zavarának és a fonológiai fel-
dolgozás deficitjének összefüggéseit.  

Az olvasási teljesítménnyel kapcsolatos 
kutatások döntő többsége a diszlexiával fog-
lalkozik (pl.: Bishop – Snowling, 2004; Csépe, 
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csak közvetve tapasztalható, közvetlenül nem 
megítélhető, nem minősíthető. A beszédész-
lelés az elhangzott beszédhangok, hangkap-
csolatok és hangsorok felismerését jelenti, a 
beszédmegértés pedig az elhangzott szavak, 
szókapcsolatok, rövidebb-hosszabb közlések 
tartalmának feldolgozását. A beszédfeldolgo-
zó mechanizmus kutatásának fő célja, hogy 
megértsük, miként képes a hallga tó az arti-
kuláció következtében létrejövő, folyamatos 
akusztikai jelből diszkrét nyelvi egységeket 
létrehozni, az ezekben kódolt jelentéstartal-
makat megérteni és azok összefüggéseit értel-
mezni. A folyamatok részben uni verzálisak, 
részben nyelv- és életkor-specifikusak.

A magyar gyermekek beszédészlelésével 
és beszédmegértésével, a tipikus és atipikus 
folyamatokkal sok kutatás foglalkozik. A már 
meglévő eredmények számos kérdésre adtak 
választ, a mechanizmus részletes és differenci-
ált tárgyalásához azonban még további vizsgá-
latok szükségesek. Nem pontosan ismert 
például, miként észleli a gyermek a fonoló-
giai szabályoknak megfelelő ejtési sajátossá-
gokat. Milyen módon alakul ki a fonológiai 
tudatosság? Hogyan történik a szegmentálás, 
a szöveg részekre, a mondatok szerkezetekre, 
a szavak szótagokra és beszédhangokra tago-
lása? Hogyan lesz képes a gyer mek a hosszabb 
közlések belső összefüggéseinek felismerésére 
és arra, hogy megfeleltesse az új információ-
kat a korábban tárolt nyelvi és nem nyelvi 
ismereteknek? A különböző el méletek (pél-
dául emergentizmus, konnek cionizmus, di-
namikusrendszer-elmélet, opti malitáselmélet, 
neurális plaszticitás biológiai modellje, kog-
nitív szemléletű nyelvfejlődési hipotézisek) az 
alapvető működésekben meg egyeznek ugyan, 
de olykor jelentősek közöttük a nézetkülönb-
ségek. A különböző életko rú gyermekek be-
szédészlelési és beszédmegértési folyamatainak 

vizsgálata iránt az utób bi évtizedekben meg-
növekedett a tudományos érdeklődés. Az 
ati pikus beszédfejlődés megismerésének fo-
kozódó igénye jobban ráirányította a figyel-
met e folyamatok jelentőségére.

A beszédpercepciós mechanizmus elsajá-
títása a születéstől folyamatosan megy végbe 
(és bizonyos tekintetben életünk végéig tart). 
Feltételezik, hogy a fejlődés során a tapasztalt 
információk sorozata tárolódik az idegrend-
szerben, és ezeket az információkat használja 
fel a gyermek a beszédpercepciós fejlődés 
kü lönböző szakaszaiban. A tanulás ennek a 
folyamatnak meghatározó része. Az anya-
nyelv elsajátítása tipikus fejlődés esetén is 
egyénenként többé-kevésbé változó módon 
megy végbe, az individuális különbségek már 
a kezdetektől kimutathatók. Egy magyar 
kutatásban például kétszáz nagycsoportos 
óvodás beszédfeldolgozási folyamatait elemez-
ték; a gyermekek nagy különbségeket mutat-
tak mind egymáshoz képest, mind pedig az 
egyes folyamatokban nyújtott teljesítményü-
ket tekintve (Gósy – Horváth, 2006a). Álta-
lánosan elfogadott nézet ugyanakkor, hogy 
a kora gyermekkori anyanyelv-elsajátítási 
különbségek tipikus fejlődés esetén iskolás-
korra nagymértékben csökkennek (például 
Grizzle – Simms, 2009). Magyar anyanyelvű 
első és második osztályosokkal végzett be-
szédészlelési és beszédmegértési vizsgálatso-
rozat eredménye nem igazolta ezt a nézetet. 
Mindkét osztályfokban igen nagyok voltak 
az egyéni különbségek, és a legtöbb folyamat-
működésben nem lehetett szignifikáns eltérést 
kimutatni az életkor függvényében. Felmerül 
a kérdés, hogy a beszédészlelési és a beszéd-
megértési teljesítményben megjelenő egyéni 
különbségek meddig fogadhatók el, és mi-
kortól tekinthetők a tanulási és a tanítási 
folyamat gátjainak.

Az olvasástanulásnak több modellje isme-
retes, a korszerűek nagy jelentőséget tulajdo-
nítanak a reprezentáció eltérő szintjeinek, 
illetve a fonológiai és más, rejtett beszédfeldol-
gozási működéseknek (Csépe, 2005; Adamik-
né Jászó, 2006 stb.). Az olvasásnak többféle 
meghatározása van (Csépe, 2005, 2008), mint 
például az írott szövegek megértésének ké-
pessége, avagy a leírt szavak transzformációja 
(kiejtett) szavakká. A PISA-felmérések defi-
níciójában az olvasás az „írott szövegek meg-
értése, felhasználása és az ezekre való reflek-
tálás annak érdekében, hogy az egyén elérje 
céljait, fejlessze tudását és képességeit, és ha-
tékonyan részt vegyen a mindennapi életben” 
(Csíkos, 2006, 178.). Egyetértés van a szakem-
berek között abban, hogy az olvasás összetett 
folyamat. Egy adott életkorra kialakul a 
megfelelő kognitív és nyelvi fejlettség, amely 
a vizuális transzformációk közbeiktatásával 
és egyfajta kódváltással lehetővé teszi a vizuá-
lis jelekkel közvetített információ feldolgozá-
sát. A kiindulás a vizuális dekódolás, a vég-
eredmény pedig az olvasottak megértése. A 
gyakorlott olvasó számára az olvasás első 
szakasza (a dekódolás) automatikus, a dekó-
dolással egyidejűleg megtörténik a jelentés 
aktiválása; a megértés elsődlegessé válik. A 
vi zuális bemenet egyre gyorsabban képes a 
szófelismerést kiváltani, valamint további 
sze mantikai és szintaktikai struktúrákat akti-
válni, majd bekövetkezik a szöveg megértése 
és értelmezése. Ez utóbbi során az adott szö-
veget az olvasó behelyezi egy tágabb ismeret-
anyagba, és/vagy összehasonlítja a korábban 
tárolt információsorozattal, ez teszi lehetővé 
a következtetések levonását. A gyakorlott ol-
vasó képes a tudatos ellenőrzésre, a visszacsa-
tolásra, vagyis a javításokra, továbbá szét 
tudja választani a fontos és nem fontos infor-
mációkat. A nyelvi tudatosság megléte vagy 

hiánya az olvasástanulás egyik kulcskérdése. 
Az a kisgyermek tanítható könnyen, akinek 
van némi fogalma a nyelv szerkezetéről, 
mondatokról, szavakról, szótagokról, beszéd-
hangokról (Adamikné Jászó, 2006).
 

A beszédfeldolgozás nehézségei, 
olvasási nehézségek

A beszédészlelés és a beszédmegértés zavarai 
a felszínen igen változatos formában öltenek 
testet, s könnyen összetéveszthetők egyéb 
problémákkal. A leggyakoribbak a reakció-
hiány, a téves reakció, a gyakori visszakérdezés, 
a figyelmetlenség, a túlzottan játékosnak tűnő 
vagy viselkedési (magatartási) zavart mutató 
gyermekek. Iskolásoknál tapasztaljuk a kö-
vetkezményes olvasás- és írástanulási nehéz-
ségeket, helyesírási problémákat, a memorite-
rek megtanulásának nehézségét, feladatértési 
problémát, az idegen nyelv tanulásának nehéz-
ségét, az olvasottak bizonytalan megértését 
és nehézkes értelmezését, a lényegkiemelés 
képtelenségét. Mindezek tekintetbe vételével 
a tanulási nehézség valóban egyfajta szin-
dróma, amely ép intellektus és segítő tanítói 
és szülői környezet esetén is kialakulhat. Meg-
győződésem, hogy az alapvető okok a beszéd-
észlelés, a beszédmegértés és az értelmezés 
nehézségei, illetve zavarai mind a verbális 
kommunikációban, mind pedig az írott anya-
nyelv használatában (ezekhez további ténye-
zők is hozzájárulhatnak). A tanulási nehézsé-
geknek különböző típusai vannak (Korhonen 
et al., 2014), amelyekben az atipikus anya-
nyelvi beszédfeldolgozás jellegzetesen megta-
lálható. Számos kutatás igazolta például az 
olvasástanulás zavarának és a fonológiai fel-
dolgozás deficitjének összefüggéseit.  

Az olvasási teljesítménnyel kapcsolatos 
kutatások döntő többsége a diszlexiával fog-
lalkozik (pl.: Bishop – Snowling, 2004; Csépe, 
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2006). Jóval kevesebb az olvasási nehézséggel 
küzdő, de nem diszlexiás gyermekek vizsgá-
latával kapcsolatos tanulmány (például 
Chiappe et al., 2004). Mind a diszlexiás, mind 
az olvasási nehézséggel küzdő tanulók beszéd-
feldolgozási mechanizmusa érintett, néhány 
vagy több folyamat életkorukhoz képest elma-
radottan vagy atipikusan működik. Az olva-
sási nehézség és a disz lexia elkülönítése azon-
ban igen sok esetben nem egyszerű feladat. 
A diszlexia (pontosabban fejlődési diszlexia) 
ép intellektus mellett tapasztalható fejlődési, 
illetve specifikus tanulási zavar (Csépe, 2005). 
Az olvasási nehézség rendszerint átmeneti, 
különféle okokra vezethető vissza (ezek kö-
zött vannak nyelviek és környezetiek is), és 
általában jól fejleszthető. A diszlexiásokban 
és az olvasási nehézséggel küzdőkben közös, 
hogy nem tudnak megfelelően, az életkoruk-
ban elvárt szinten olvasni. Érintett lehet az 
olvasási technika alacsony szintje, avagy az 
olvasottak megértésének nehézsége; de nem-
egyszer mindkettő együttesen jelentkezik. 
Sem az olvasási nehézséggel küzdők, sem a 
diszlexiások nem jelentenek homogén cso-
portokat, és minden tekintetben nagyok a 
gyermekek között az egyéni különbségek. 

Beszédfeldolgozás tipikus fejlődésűeknél 
és olvasási nehézséggel küzdőknél 

Az elmúlt évtizedekben több mint 1700 ma-
gyar anyanyelvű, tipikus fejlődésű két- és ti-
zenkét éves kor közötti gyermeket vizsgáltak, 
és publikálták a beszédészlelési és beszédmeg-
értési teljesítményük mutatóit. Atipikus 
anya nyelv-elsajátítást mutató, illetve rizikó 
gyermekek beszédfeldolgozási folyamatait is 
elemezték; közöttük több mint hatszáz olva-
sási nehézséggel küzdő, ötszázharminc be-
szédhibás, illetve későn beszélni kezdő gyer-
mek, továbbá mintegy háromszáz tanulásban 

akadályozott tanuló volt. A kutatásokban a 
GMP beszédészlelési és beszédmegértési telje-
sítményt vizsgáló, sztenderdizált tesztsoroza-
tot használták (Gósy, 1995/2006), amelynek 
tesztjei az egyes folyamatokat kvázi-elkülöní-
tetten vizsgálják, és lehetővé teszik az össze-
hasonlítást az életkor-specifikus értékekkel.

A beszédészlelés és a beszédmegértés tipi-
kus fejlődését vizsgáló kutatásban két- és 
négyéves kor között négy korcsoportban 
negyvennyolc gyermek, négy- és kilencéves 
kortól hat korcsoportban hatszáz gyermek 
vett részt (Gósy – Horváth, 2006b). A három-
évesnél fiatalabbak – várhatóan – kevesebb 
jó megoldást produkáltak a beszédészlelési 
tesztekben, mint a három és négy év közötti-
ek. Az utóbbiak teljesítménye között azonban 
nem volt matematikailag igazolható különb-
ség az életkor függvényében egyik beszédész-
lelési folyamatban sem. Úgy tűnik, ebben az 
időszakban stabilizálódás következik be, de 
minőségi változás nem tapasztalható. A mon-
dat- és a szövegértés fejlődésében mint egy 
három és fél éves korig nincs jelentős kü lönb-
ség a gyermekek teljesítményében, ezt követő-
en azonban egyre pontosabban értik az el-
hangzottakat, a különbség statisztikailag is 
igazolható. A beszédészlelési folyamatok fej-
lődése tehát nem egyenletes, de gyorsabb, mint 
a beszédmegértési mechanizmusé. A beszéd-
észlelés stabilizálódásának feltételezett idősza-
kában indul nagymértékű fejlődésnek a be-
szédmegértés. Az egyéni különbségek minden 
folyamatot tekintve, minden életkori szakasz-
ban nagyok voltak a gyermekek között. 

Négyéves kor után a legnagyobb változás 
a négy- és ötévesek teljesítményében követ-
kezik be. Az öt- és hat-, valamint a hét- és 
nyolcévesek között csupán egyes folyamatok-
ban látható változás. A hat- és hét-, illetve a 
nyolc- és kilencévesek között pedig gyakorla-

tilag nincs különbség, minden vizsgált folya-
matban stagnálás látható (1. ábra). A bal ol-
dali ábra dobozdiagramjai különféleképpen 
torzított mondatok észlelését (ZM, MM) és 
értelmetlen hangsorok (ÉH) helyes felisme-

rését, a jobb oldaliak pedig a mondat- és a 
szövegértési (MÉ, SzÉ) eredményeket szem-
léltetik életkoronként. Az egyes gyermekekre 
jellemző beszédfeldolgozási mintázat nagyon 
különböző; az adott életkorban elvárt hibát-

1. ábra • Tipikus fejlődésű gyermekek beszédfeldolgozási folyamatokban nyújtott teljesítménye 
az életkor függvényében (ZM=zajos mondatok felismerése, MM=morfológiailag komplex mon-
datok felismerése, ÉH=értelmetlen hangsorok felismerése, MÉ=mondatértés, SzÉ=szövegértés)

2. ábra • Olvasási nehézséggel küzdő tanulók beszédfeldolgozási folyamatokban nyújtott telje-
sítménye a bal oldalon (ZM=zajos mondatok felismerése, MM=morfológiailag komplex 
mon datok felismerése, ÉH=értelmetlen hangsorok felismerése), valamint olvasási nehézséggel 
küzdő (ON) és tanulásban akadályozott tanulók (TA) mondatértési és szövegértési teljesítménye 

a jobb oldalon (MÉ=mondatértés, SzÉ=szövegértés).
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2006). Jóval kevesebb az olvasási nehézséggel 
küzdő, de nem diszlexiás gyermekek vizsgá-
latával kapcsolatos tanulmány (például 
Chiappe et al., 2004). Mind a diszlexiás, mind 
az olvasási nehézséggel küzdő tanulók beszéd-
feldolgozási mechanizmusa érintett, néhány 
vagy több folyamat életkorukhoz képest elma-
radottan vagy atipikusan működik. Az olva-
sási nehézség és a disz lexia elkülönítése azon-
ban igen sok esetben nem egyszerű feladat. 
A diszlexia (pontosabban fejlődési diszlexia) 
ép intellektus mellett tapasztalható fejlődési, 
illetve specifikus tanulási zavar (Csépe, 2005). 
Az olvasási nehézség rendszerint átmeneti, 
különféle okokra vezethető vissza (ezek kö-
zött vannak nyelviek és környezetiek is), és 
általában jól fejleszthető. A diszlexiásokban 
és az olvasási nehézséggel küzdőkben közös, 
hogy nem tudnak megfelelően, az életkoruk-
ban elvárt szinten olvasni. Érintett lehet az 
olvasási technika alacsony szintje, avagy az 
olvasottak megértésének nehézsége; de nem-
egyszer mindkettő együttesen jelentkezik. 
Sem az olvasási nehézséggel küzdők, sem a 
diszlexiások nem jelentenek homogén cso-
portokat, és minden tekintetben nagyok a 
gyermekek között az egyéni különbségek. 

Beszédfeldolgozás tipikus fejlődésűeknél 
és olvasási nehézséggel küzdőknél 

Az elmúlt évtizedekben több mint 1700 ma-
gyar anyanyelvű, tipikus fejlődésű két- és ti-
zenkét éves kor közötti gyermeket vizsgáltak, 
és publikálták a beszédészlelési és beszédmeg-
értési teljesítményük mutatóit. Atipikus 
anya nyelv-elsajátítást mutató, illetve rizikó 
gyermekek beszédfeldolgozási folyamatait is 
elemezték; közöttük több mint hatszáz olva-
sási nehézséggel küzdő, ötszázharminc be-
szédhibás, illetve későn beszélni kezdő gyer-
mek, továbbá mintegy háromszáz tanulásban 

akadályozott tanuló volt. A kutatásokban a 
GMP beszédészlelési és beszédmegértési telje-
sítményt vizsgáló, sztenderdizált tesztsoroza-
tot használták (Gósy, 1995/2006), amelynek 
tesztjei az egyes folyamatokat kvázi-elkülöní-
tetten vizsgálják, és lehetővé teszik az össze-
hasonlítást az életkor-specifikus értékekkel.

A beszédészlelés és a beszédmegértés tipi-
kus fejlődését vizsgáló kutatásban két- és 
négyéves kor között négy korcsoportban 
negyvennyolc gyermek, négy- és kilencéves 
kortól hat korcsoportban hatszáz gyermek 
vett részt (Gósy – Horváth, 2006b). A három-
évesnél fiatalabbak – várhatóan – kevesebb 
jó megoldást produkáltak a beszédészlelési 
tesztekben, mint a három és négy év közötti-
ek. Az utóbbiak teljesítménye között azonban 
nem volt matematikailag igazolható különb-
ség az életkor függvényében egyik beszédész-
lelési folyamatban sem. Úgy tűnik, ebben az 
időszakban stabilizálódás következik be, de 
minőségi változás nem tapasztalható. A mon-
dat- és a szövegértés fejlődésében mint egy 
három és fél éves korig nincs jelentős kü lönb-
ség a gyermekek teljesítményében, ezt követő-
en azonban egyre pontosabban értik az el-
hangzottakat, a különbség statisztikailag is 
igazolható. A beszédészlelési folyamatok fej-
lődése tehát nem egyenletes, de gyorsabb, mint 
a beszédmegértési mechanizmusé. A beszéd-
észlelés stabilizálódásának feltételezett idősza-
kában indul nagymértékű fejlődésnek a be-
szédmegértés. Az egyéni különbségek minden 
folyamatot tekintve, minden életkori szakasz-
ban nagyok voltak a gyermekek között. 

Négyéves kor után a legnagyobb változás 
a négy- és ötévesek teljesítményében követ-
kezik be. Az öt- és hat-, valamint a hét- és 
nyolcévesek között csupán egyes folyamatok-
ban látható változás. A hat- és hét-, illetve a 
nyolc- és kilencévesek között pedig gyakorla-

tilag nincs különbség, minden vizsgált folya-
matban stagnálás látható (1. ábra). A bal ol-
dali ábra dobozdiagramjai különféleképpen 
torzított mondatok észlelését (ZM, MM) és 
értelmetlen hangsorok (ÉH) helyes felisme-

rését, a jobb oldaliak pedig a mondat- és a 
szövegértési (MÉ, SzÉ) eredményeket szem-
léltetik életkoronként. Az egyes gyermekekre 
jellemző beszédfeldolgozási mintázat nagyon 
különböző; az adott életkorban elvárt hibát-

1. ábra • Tipikus fejlődésű gyermekek beszédfeldolgozási folyamatokban nyújtott teljesítménye 
az életkor függvényében (ZM=zajos mondatok felismerése, MM=morfológiailag komplex mon-
datok felismerése, ÉH=értelmetlen hangsorok felismerése, MÉ=mondatértés, SzÉ=szövegértés)

2. ábra • Olvasási nehézséggel küzdő tanulók beszédfeldolgozási folyamatokban nyújtott telje-
sítménye a bal oldalon (ZM=zajos mondatok felismerése, MM=morfológiailag komplex 
mon datok felismerése, ÉH=értelmetlen hangsorok felismerése), valamint olvasási nehézséggel 
küzdő (ON) és tanulásban akadályozott tanulók (TA) mondatértési és szövegértési teljesítménye 

a jobb oldalon (MÉ=mondatértés, SzÉ=szövegértés).
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lan megoldások mellett nemegyszer teljesen 
értékelhetetlen válaszokat is kaptak. 

 150 olvasási nehézséggel küzdő (de nem 
diszlexiás) és 150 tanulásban aka dályozott első, 
második és harmadik osztályos tanuló teljesít-
ményét vizsgálva azt tapasztalták, hogy a 
beszédészlelési és a beszédmegértési teljesítmé-
nyük (2. ábra) a legtöbb folyamatban alul 
ma rad a tipikus fejlődésűekéhez képest (vö. 
1. ábra). A fejlődés hét- és kilencéves kor 
között az adott folyamattól függően változó, 
számos tesztben azonban nem volt matema-
tikailag igazolható eltérés a tanulók között az 
életkor tekintetében. A morfológiai lag komp-
lex mondatok (MM) észlelése és az értelmet-
len hangsorok (ÉH) azonosítása mind három 
osztályfokban gyenge volt, a tanulók többsé-
génél messze elmaradt az életkorukban elvárt 
megoldástól (2. ábra, baloldal). A mondat- és 
a szövegértés (MÉ, SzÉ) sem mutatott jelen-
tős teljesítmény javulást nyolc- és kilencéves 
kor között (a hétéveseknél is jóval gyengébb 
volt az elvártnál), vö. 2. ábra, jobb oldal. A 2. 
ábra jobb ol dali képe a tanulásban akadályo-
zottnak diagnosztizált, alsó tagozatos tanulók 
beszédmegértési adatait is tartalmazza. Ered-
ményeik még az olvasási nehézséggel küzdő-
kénél is jóval gyengébbek; a szövegértésük 
feltűnően nagymértékben marad el a tipikus 
fejlődésűek, sőt az olvasási nehézséggel küz-
dők teljesítményétől is. Az egyéni különbsé-
gek mindenütt nagymértékűek voltak.

Következtetések és gyakorlati vonatkozások

A kutatási eredmények különféle alkalmazá-
sokban használhatók fel, és ezen a módon 
közvetlenül kapcsolhatók a mindennapi 
gyakorlathoz. A nyelvhasználat mindebben 
alapvető, és meghatározza a nélküle nem, vagy 
csak korlátozottan működtethető kognitív 
folyamatokat. A beszédfeldolgozási folyama-

tok kísérletes vizsgálatának eredményei arról 
tanúskodnak, hogy a fejlődés nem feltétlenül 
folyamatos, nem minden esetben fokozatos 
és a feltételezettnél nagyobbak az individuá-
lis különbségek. Az adatok igazolták továbbá, 
hogy a gyermekek egy részénél tipikus fejlő-
dés esetén is tapasztalható elmaradás vagy 
zavar. Ezek a problémák súlyosbodhatnak 
iskoláskorban, némely folyamat működésé-
ben még a harmadik osztályosok egy része 
sem éri el a szükséges teljesítményt. Az elma-
radások és zavarok hátráltatják, korlátozzák 
az olvasás és írás megtanulását és készségszin-
tű alkalmazását, ezáltal nemkívánatosan be-
folyásolják a tanulási folyamatokat. A negatív 
következmények hosszú távúak lehetnek, 
számos következményes problémát vonva 
maguk után még felnőttkorban is. 

A kutatási eredmények üzenete a közvet-
len gyakorlatnak, hogy az anyanyelvi beszéd-
észlelési és beszédmegértési folyamatok ellen-
őrzése hatéves korban és a kisiskolásoknál is 
nagy jelentőségű. A szövegértés tesztelése 
későbbi életkorokban is időről időre elvég-
zendő a tanulás eredményességének érdeké-
ben. Rendelkezésre állnak olyan fejlesztő 
mód szerek és anyagok, amelyek mind egyé-
nileg, mind csoportban vagy osztályban ki-
válóan, jó eredménnyel alkalmazhatók. Ezek-
nek a beillesztése a mindennapi iskolai mun-
kába elengedhetetlen. Átgondolandók a ta-
nítási vonatkozások, és még erőteljesebben 
figyelembe veendők a nagy egyéni különbsé-
gek. Az olvasástanítás módszere meghatározó 
(Adamikné Jászó 2006); a különféle tanköny-
vek szövegeinek sajátosságai pedig illeszten-
dők a tanulók életkorához, megértési szint-
jükhöz és értelmezési teljesítményükhöz.
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lan megoldások mellett nemegyszer teljesen 
értékelhetetlen válaszokat is kaptak. 

 150 olvasási nehézséggel küzdő (de nem 
diszlexiás) és 150 tanulásban aka dályozott első, 
második és harmadik osztályos tanuló teljesít-
ményét vizsgálva azt tapasztalták, hogy a 
beszédészlelési és a beszédmegértési teljesítmé-
nyük (2. ábra) a legtöbb folyamatban alul 
ma rad a tipikus fejlődésűekéhez képest (vö. 
1. ábra). A fejlődés hét- és kilencéves kor 
között az adott folyamattól függően változó, 
számos tesztben azonban nem volt matema-
tikailag igazolható eltérés a tanulók között az 
életkor tekintetében. A morfológiai lag komp-
lex mondatok (MM) észlelése és az értelmet-
len hangsorok (ÉH) azonosítása mind három 
osztályfokban gyenge volt, a tanulók többsé-
génél messze elmaradt az életkorukban elvárt 
megoldástól (2. ábra, baloldal). A mondat- és 
a szövegértés (MÉ, SzÉ) sem mutatott jelen-
tős teljesítmény javulást nyolc- és kilencéves 
kor között (a hétéveseknél is jóval gyengébb 
volt az elvártnál), vö. 2. ábra, jobb oldal. A 2. 
ábra jobb ol dali képe a tanulásban akadályo-
zottnak diagnosztizált, alsó tagozatos tanulók 
beszédmegértési adatait is tartalmazza. Ered-
ményeik még az olvasási nehézséggel küzdő-
kénél is jóval gyengébbek; a szövegértésük 
feltűnően nagymértékben marad el a tipikus 
fejlődésűek, sőt az olvasási nehézséggel küz-
dők teljesítményétől is. Az egyéni különbsé-
gek mindenütt nagymértékűek voltak.
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