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Elméleti áttekintés és kutatási program 

 

A nyelvi fejlődés specifikus zavarában a központi deficit a nyelvi vagy nyelvtani 

tartományban jelentkezik. A specifikus nyelvfejlődési zavarral (*) élő gyerekek 

jelentős elmaradást mutatnak a nyelvi képességek területén, és ez az elmaradás 

általában iskoláskorig fennmarad. A SNYZ kifejezés olyan gyerekekre utal, akik nem 

képesek tipikusan fejlődő társaikhoz hasonló tempóban és minőségben elsajátítani az 

anyanyelvüket annak ellenére, hogy átlagos beszédkörnyezetben nevelkednek, 

érzékszerveik épek, értelmi képességük legalább átlagos, és neurológiai károsodás, 

pszichiátriai vagy szociális zavarok sem mutathatók ki náluk; olyan mértékben 

legalábbis nem, ami megmagyarázhatná a nyelvi sérülés mértékét. Nyelvi fejlődésük 

tehát a tipikusnál lassabb ütemű, gyakran csak 2-3 éves korukban kezdenek szavakat 

használni és azokból többszavas mondatokat alkotni. A beszédhangokat rendszerint a 

normálistól eltérően ejtik, így beszédük sokáig csak az ismerősök számára érthető. 

Egyszerű, gyakran nyelvtanilag hibás mondatokban beszélnek, szókincsük, illetve 

mondatalkotási és mondatmegértési készségük korlátozottsága óvodás- és 

kisiskoláskorban is kimutatható. Ez rendszerint az írott nyelv elsajátításának 

nehézségeit vonja maga után. 

A SNYZ a nemzetközi kognitív pszichológia nyelvi kutatásaiban már több 

mint 20 éve izgalmas és sokat vizsgált téma, magyar nyelvterületen azonban eddig 

kevés szisztematikus és elméletileg motivált kutatás történt. Kutatásaink során számos 

nyelvi tesztet kidolgoztunk, amelyek lehetővé teszik a specifikus nyelvfejlődési 

zavarral élő gyerekek specifikus nyelvi problémáinak feltárását és a zavarral 

kapcsolatban kidolgozott versengő elméletek tesztelését magyar nyelven is. A magyar 

nyelv nyelvtana fontos pontokon különbözik az angoltól, ezért az eredmények 
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világosabb képet adhatnak arról, hogy azok a nyelvi tényezők, amelyek az angolban 

nehezebben vizsgálhatók, vagy nem szétválaszthatók más elemektől, hogyan járulnak 

hozzá a nyelvi zavarhoz, ami megkönnyítheti az angol nyelvi SNYZ adatok 

értelmezését is. Az eddigi kutatások szerint jelentős nyelvközi eltérés figyelhető meg 

a nehézséget jelentő nyelvtani területekben. Az angol adatok szerint az igeidő és az 

egyeztetés jelölése különösen sérülékeny. A svédben és a németben gyakoriak a 

szórendi hibák, míg az angolban ezek nem jelentkeznek. Az olaszban nem 

különösebben problémás az alany-ige egyeztetés. A magyar vizsgálatok lehetővé 

teszik annak kiderítését is, hogy azok a problémák, amelyeket az időjelölés és 

egyeztetés nyelvtani jellemzőinek tulajdonítanak, együtt járnak-e az aspektus 

jelölésének a nehézségeivel is.  

A kizárólagos nyelvtani deficitet feltételező elméletek ugyanakkor az 

egyetemes nyelvtan szintén egyetemesnek feltételezett sérülésével magyarázzák a 

SNYZ nyelvi tüneteit. Ezen belül azonban az egyes megközelítések több jelenséget is 

kijelölnek a deficit meghatározó tartományaként. Az alaktan a legtöbb elméletben a 

legsérülékenyebb területe a nyelvtannak. Gopnik és Crago (1991) a híres KE család 

első részletes vizsgálata alapján szelektív deficitet talált az időt és egyeztetést jelölő 

ragok használatában mind a produkció (spontán beszéd és álszótesztek), mind a 

feldolgozás (megértés és grammatikalitási ítéletek) terén. Az egyeztetési deficitet 

azóta is több elképzelés központi problémának tekinti. Clahsen egyik korai 

elképzelése (1991) szerint SNYZ-ban elsősorban a szemantikai interpretáció nélküli 

egyeztetési jegyek elsajátítása okoz nehézséget. Rice és Wexler (1995) szintén az 

egyeztetésre és időjelölésre vonatkozó nyelvtani tudás elhúzódó éretlenségét 

hangsúlyozza: szerintük SNYZ-ban a nyelvi viselkedés megrekedt a szerzők által 

„opcionális infinitívuszi szakasz”-nak nevezett fejlődési szinten. Ez az az időszak, 
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amikor a tipikus fejlődésben a gyerekek (2-3 éves kor körül) választhatónak tekintik a 

nemfinit igealakok használatát olyan kontextusokban, amelyek egyébként kötelezően 

finit igéket kívánnak meg, amint azt az angolban az E/3 –s és a múlt idő –ed ragjának 

gyakori elhagyása mutatja.  

Az egyeztetés nehézsége mellett esetjelölési problémákat is jósol van der Lely 

elképzelése (van der Lely, 1994; van der Lely & Stollwerck, 1997), amelyben a 

SNYZ nyelvtani problémái a függőségi viszonyok reprezentációs deficitjéből 

erednek: a tisztán grammatikai zavart mutató (gSLI, grammatikai SNYZ) gyerekek a 

távoli függőségek jegyellenőrzési műveleteivel küzdenek a szintaktikai faszerkezet 

felépítése során. Ennek következtében nehézségeik vannak a mondattani függőségi 

viszonyok kiépítésében, nem sikerül mindig ellenőrizni a főnév vagy az ige nyelvtani 

jegyeit a szintaktikai szerkezeten belül, ami elmaradáshoz vezet az 1) egyeztetés 

különböző formái 2) esetjelölés és 3 az anaforák referenshez kötésének területén. 

Más megközelítések a nyelvtan és a lexikon funkcionális és neurokognitív 

disszociációjának modelljéből kiindulva az elülső (Broca régió) agyi területekhez 

kapcsolódó nyelvtan szelektív sérülését és a hátsó nyelvi területekhez (Wernicke 

régió) kötődő lexikon érintetlenségét hirdetik SNYZ-ban. Pinker (1991, 1999) és 

Clahsen (1999) feltételezik, hogy a produktív algoritmusszerű nyelvtani szabályok 

kiemelésének és alkalmazásának nehézségével állunk szemben SNYZ-ban, míg a 

szókincs és a lexikális előhívás területén nem találunk problémákat.  

A nyelvet és a nyelvtant nem elszigeteltnek tekintő elméletek általánosabb 

feldolgozási problémát feltételeznek. A tézisek szempontjából 3 ilyen megközelítés 

érdemel figyelmet. Az első Leonard Morfológiai Gazdagság elképzelése. (Leonard, 

1998, pp. 255-257; Leonard, Sabbadini, Leonard, & Volterra, 1987; Dromi, Leonard, 

Adam, & Zadunaisky-Ehrlich, 1999), amely szerint a SNYZ-ra csökkent nyelvi 



 4 

feldolgozási kapacitás jellemző. A rendelkezésre álló erőforrásokat a gyerekek az 

anyanyelvük domináns nyelvtani jelölésmódjainak elsajátítására és feldolgozására 

fordítják: az angolban a szórendre, így kevesebb kapacitás marad a morfológiára, 

ezért van az, hogy az angolban itt jelentkeznek a problémák. A gazdag morfológiájú 

nyelvekben a morfológia kapja a legnagyobb figyelmet, így ezen a területen kevésbé 

várunk elmaradást például az olasz vagy magyar SNYZ-vel élő gyerekeknél. Itt is 

jelentkezhet elmaradás a morfológiai jelölésekben, de a szelektív nyelvtani sérülések 

helyett a feldolgozás szempontjából nehéz esetekben: hosszú, ritka, komplex, nem 

transzparens funkciójú toldalékoknál várunk nagyobb nehézséget. 

A csökkent feldolgozási kapacitás egy másik megfogalmazása Baddeley, 

Gathercole és Papagno (1998) munkamemória-deficit hipotézise, amely szerint a 

nyelvtani és szókincsproblémák hátterében is a csökkent munkamemória terjedelem 

áll (vagyis SNYZ-ban kevesebb nyelvi információt tudnak a gyerekek megtartani és 

manipulálni a rövid távú emlékezetükben). A munkamemória kapacitásának mérésére 

általánosan használt álszóismétlési teszten mutatott deficit SNYZ-ban annyira 

általános, hogy a nyelvi zavar egyik markerének tekintik (bár diszlexiában is gyakran 

jellemző).  

Említést érdemel Bates és kollégáinak hipotézise is (Marchman és Bates 

1994). Nyelvmodelljükben a nyelvtan és a lexikon nem különül el élesen egymástól: a 

nyelvtani tudás a lexikonra épül, a nyelvtan megjelenése a fejlődés során egy kritikus 

szókincsméret eléréséhez kötött. Az általános feldolgozási probléma miatt lassabb 

tempóban halad a szótanulás, a szótanulási deficitnek köszönhetően a lexikon jóval 

lassabban éri el azt a kritikus szókincsméretet, ami a nyelvtan általánosításaihoz elég, 

illetve SNYZ-ban ez a kritikus méret a tipikusnál nagyobb is lehet. Vagyis itt a 

nyelvtani deficit a feldolgozási nehézségből adódó lexikális deficit következménye. 
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Ullman és Pierpont (2005) elmélete nem specifikus nyelvtani sérülést, de nem 

is általános feldolgozási deficitet feltételez. A nyelvi zavarban megfigyelhető nyelvi 

és nemnyelvi tüneteket megpróbálja egy egységes elméletbe és neurobiológiai 

modellbe ötvözni. Ullman procedurális/deklaratív modellje szerint nyilvánvaló 

disszociáció figyelhető meg a nyelvtan és a lexikon működése között, mivel ezek 

eltérő emlékezeti rendszerek funkciói. A nyelvtan a procedurális emlékezet 

működése, a lexikon pedig a deklaratív emlékezeti rendszerekre épül. Ez a két 

emlékezeti rendszer nemcsak funkcionálisan, hanem anatómiailag is elkülönül 

egymástól. A modellnek a nyelvi zavar természetét tekintve speciális predikciója van, 

ami Ullman és Pierpont-nál a specifikus nyelvfejlődési zavar Procedurális Deficit 

Hipotézise formájában ölt testet. E nézet szerint a nyelvi zavar a kognitív és mozgásos 

képességek (például szekvencia és szabálytanulás; ide tartozik a nyelvtan is) 

tanulásáért felelős procedurális emlékezeti rendszert támogató agyi struktúrák 

sérüléséből ered. Egy ilyen rendszer fejlődési zavarai olyan képességek deficitjéhez 

kellene, hogy vezessenek, amelyek procedurális tanulásra épülnek, a nyelvi és a 

nemnyelvi tartományban is.  

A nyelvek közötti tipológiai eltérések az elsajátító- és feldolgozó 

mechanizmusok hangsúlyainak eltéréseivel járhatnak együtt; az elsajátításban 

nehézséget jelentő szerkezetek és a sérülékenység területei is nyelvenként, de 

legalábbis nyelvtípusonként változhatnak. Ezért kulcsfontosságú minden nyelven az 

adott nyelvre jellemző fejlődési útvonalak részletes feltárása, és a nyelvfejlődési 

zavarok részletes nyelvspecifikus leírása, amire a magyar nyelv esetében is nagy 

szükség van, mivel a pontos és megbízható diagnózisnak is elengedhetetlen feltétele 

lenne. Magyarországon eddig a SNYZ rendszeres, elmélet-orientált kísérleti 

vizsgálata hiányzott. Az alább bemutatásra kerülő tézispontokban összefoglalt 
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vizsgálatok remélhetőleg ledolgoznak valamennyit a magyar nyelvfejlődés-kutatás 

elméleti és gyakorlati tartozásaiból l ezen a területen.  

A vizsgálatok során specifikus nyelvfejlődési zavarral élő gyerekektől 

gyűjtöttünk adatokat (8-11 éves iskolás, és 5-7 éves óvodás; az egyes vizsgálatokban 

a csoportméretek kb. 15-25 között változnak), és nyelvi viselkedésüket 

szókincsméretben (Peabody receptívszókincs-teszt, PPVT alapján) illesztett fiatalabb 

tipikus fejlődésű gyerekekével hasonlítottuk össze (szókincs kontroll, SZK). A nyelvi 

zavart mutató gyerekeket speciális beszédjavító iskolákban és óvodákban 

logopédusok segítségével válogattuk ki; ebbe a csoportba olyan gyerekek kerültek be, 

akik a fenti kizáró kritériumokon kívül négy általunk kiválasztott nyelvi teszt közül 

legalább kettőn legalább 1,5 szórással elmaradnak az életkori normától. A tesztek a 

következők: a Peabody receptívszókincs-teszt (Csányi, 1974), az egyre bonyolultabb 

nyelvtani szerkezetek megértését vizsgáló TROG (Test for the Reception of 

Grammar, Bishop, 1983) sztenderdizált magyar változata (Lukács és mtsai. 2012), a 

verbális rövidtávú emlékezeti terjedelmet mérő Álszóismétlési teszt (Racsmány és 

mtsai., 2005) és a szerkezeti bonyolultságukban különböző mondatok ismétlését 

vizsgáló MAMUT (Magyar Mondatutánmondási Teszt, Kas és Lukács, 

előkészületben) szerepel. 

 

A tézisekhez vezető kutatásokban a fenti elméletek alábbi predikcióit jártuk körül.  

A nyelvtani elméletek szerint SNYZ-ban: 

a) szelektív sérülést találunk a nyelvtanban, miközben a lexikon ép 

b) szelektív sérülést találunk a nyelvtanon belül egy vagy több területen az alábbiak 

közül: egyeztetés/időjelölés/esetjelölés 
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A feldolgozási elméletek jóslatai 

a) A feldolgozási problémák a szókincset és a nyelvtant egyaránt befolyásolják, 

mindkét területen elmaradást tapasztalunk.  

b. Az egyes nyelvtani funkciókban és reprezentációkban nem találunk szelektív 

sérülést. Az érzékeny pontokat a feldolgozási nehézséget meghatározó tényezők 

befolyásolják.  

c A nyelvtani funkciókat vizsgáló teljesítmény együttjárást mutat a feldolgozási 

képességek mutatóival. 

d. A nyelven kívül is sérülések is kimutathatók a megismerő képességekben.  

 

Tézisek 

 

1. tézis. A nyelvtani deficit mellett lexikális elmaradás is kimutatható specifikus 

nyelvfejlődési zavarban, ami a nyelvtan szelektív sérülése ellen szól (1-2, 4-6.)1 

A nyelvi vizsgálataink mindegyikében szókincsméretben illesztett kontrollcsoporthoz 

hasonlítottuk a SNYZ csoportok teljesítményét. Ha a lexikon mechanizmusait és 

reprezentációit nem érintené a sérülés, ezek a kontrollcsoportok egyben életkori 

kontrollcsoportok lennének. Ahogy azt a cikkek adatai mutatják, a 

szókincskontrollcsoport mindig jelentősen fiatalabb (az óvodás csoportokban 1 év 

körüli, az iskolásoknál 2-3 év az elmaradás) gyerekekből állt, ami arra utal, hogy a 

SNYZ csoport szókincse fiatalabb tipikus fejlődésű gyerekek szókincsméretének felel 

meg. Minél nagyobb az életkori különbség, annál jelentősebb az elmaradás. A SNYZ 

teljesítmény a nyelvtant vizsgáló feladatokban több esetben is szoros együttjárást 

mutatott a szókincsmérettel. Lexikális deficitekre utal az az eredmény is, hogy az 

                                                
1 A zárójelben megadott számot a tézisekhez kapcsolódó publikációk számát jelölik. 
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esetjelölés vizsgálatában különös nehézséget figyeltünk meg az nem transzparens 

jelentésű, lexikálisan meghatározott nemtéri jelentésükben nemtéri jelentésű ragok 

használatában. 

 

2. tézis. Az egyeztetési zavar hátterében szelektív nyelvtani sérülés helyett 

feldolgozási nehézségek állnak specifikus nyelvfejlődési zavarban (1, 4) 

Ahogy azt fentebb áttekintettük, általános megfigyelés, hogy a Specifikus 

Nyelvfejlődési Zavarban szenvedő gyerekeknek több nyelven is az egyik legnagyobb 

nehézséget a finit igemorfológia (az egyeztetés és az időjelölés) jelenti. A magyar 

azért különleges tesztelési terepe ezeknek az elméleteknek, mert az egyeztetésnek és 

az igeidőnek is gazdag morfológiája van, ugyanazokon az igealakokon vizsgálható 

mindkét jelenség, továbbá az alannyal való szám- és személybeli egyezésen túl egy 

korábban még nem vizsgált ritkább egyezéstípust, a tárgy definitségével való egyezést 

is vizsgálhatjuk. Az általunk összeállított teszt tehát az igeragozást vizsgálja az 

egyeztetés különböző fajtái és igeidő szerint. Az ige egyezik az alannyal számban és 

személyben, a tárggyal pedig határozottságban (alanyi-tárgyas ragozás.) Ezeket a 

dimenziókat jelen- és múltidőben is teszteltük.  

Az alany-ige és az ige-tárgy egyeztetést iskoláskorú nyelvi zavarral élő 

gyerekeknél vizsgáltuk. A spontán beszédben a SNYZ és a SZK csoport is 

plafonhatást mutatott, a mondataikban elvétve találtunk csak egyeztetéses hibákat. A 

maszkolt igeragok helyreállítását igénylő mondatismétlési feladatban a SNYZ csoport 

jelentős elmaradást mutatott a szókincsméretben illesztett kontrollcsoporthoz képest. 

A csoportok közötti különbség jelentősen nagyobb volt többes szám második 

személyű (T/2) alakokra, mint más szám-személy kombinációkra. Az alacsonyabb 

pontossági mutatók mellett azonban a SNYZ csoport ugyanazt a 



 9 

teljesítménymintázatot mutatta, mint a tipikus fejlődésű társaik. A pontosság 

szintjének mindkét csoportban szignifikáns bejóslója volt a rag előfordulási 

gyakorisága. Hasonlóak voltak a hibamintázatok is a két csoportban. A hibás 

válaszokban a ragok általában csak egy dimenzióban (például az idő vagy a definitség 

tekintetében) tértek el a célformától, bár egyik dimenzió sem volt szisztematikusan 

problémás.  

A grammatikalitási ítéletek feladatban nem volt a csoportok között különbség. 

Mindkét csoport számára az időhibák felismerése okozta a legnagyobb problémát, 

míg a személy, szám, és határozottságbeli hibákat könnyebben felismerték. A 

legjobban mindkét csoport a jólformált mondatokkal teljesített. Bár a két csoport 

között pontosságban és hibatípusok szerinti teljesítményben sem volt különbség, a 

különböző performancia tényezők grammatikalitási ítéletekre gyakorolt hatásában 

találtunk csoportközi eltéréseket. A specifikus nyelvfejlődési zavart mutató 

csoportban a teljesítményt az egyéni teljesítménymutatók közül a legjobban a verbális 

rövidtávú emlékezeti mutatóként használt álszóismétlési terjedelem modellálta, a 

szókincskontrollcsoportban ennek a tényezőnek nem volt jelentős hatása, a különböző 

mondatszerkezetek megértését vizsgáló TROG pontszámnak volt, de jóval kisebb 

mértékű. A három feladatból származó eredményeket összehasonlítva nem találtunk 

bizonyítékot egy általános, nyelvtanspecifikus deficit mellett iskoláskorú SNYZ 

gyerekek egyeztetési teljesítményében. Az eredmények inkább a feldolgozási 

nehézségeket feltételező elméletekkel, például a Morfológiai Gazdagság elméletével 

összeegyeztethetők. Az egyéni teljesítmény legjelentősebb meghatározójának nem a 

nyelvtani megértés szintje bizonyult, hanem a verbális rövid távú emlékezet 

terjedelme. 
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A SNYZ csoport gyengébb teljesítménye a toldalék-helyreállítási feladatban 

produkciós problémára utal; ebben a feladatban nem alkalmazhatták a spontán 

beszédben a nehézségeket elrejtő elkerülő stratégiákat. A T/2 alakok rendkívüli 

nehézségét a produkciós nehézséget befolyásoló specifikus felszíni tulajdonságok 

határozhatják meg (alacsony gyakoriság, bonyolult fonotaktika és viszonylagos 

hosszúság).  

 

3. A többszörös toldalékolású és a morfofonológiailag kivételes alakok 

produkciós nehézsége lexikális és feldolgozási problémákra utal (2) 

A magyar nyelv különlegesen jó terepet biztosít a főnévi morfológia vizsgálatára 

nyelvi zavarban (is), mivel gazdag a főnévi ragozórendszer, és több toldalék is 

követheti egymást. Bizonyos toldalékok megjelenése tőváltozással jár együtt, ami 

lehetővé teszi a nyelvtani funkciók (például a tárgy vagy a többes szám) jelölésének, 

valamint a morfofonológiai mintázatok kiemelésének tanulmányozását is. Vizsgáltuk 

a szabályos és kivételes ragozású főnévek többes számának, tárgyesetének és többes 

tárgyesetének kiváltott produkcióját is 8-10 éves és 4-7 éves SNYZ-t mutató 

gyerekeknél. A válaszok pontosságát elemeztük morfoszintaktikai (megfelelően 

jelölték-e a többes számot és a tárgyesetet) és morfofonológiai szempontból is (a 

megfelelő allomorfot alkalmazták-e). A fiatalabb SNYZ csoport a szabályos főnevek 

ragozásában mutatott elmaradást a szókincsben illesztett kontroll csoporttól, azokon a 

formákon, ahol két rag együttes produkciójára volt szükség. Az idősebb SNYZ 

csoport a kivételes ragozású főnevek tárgyeseténél mutatott jelentős elmaradást, de ez 

morfofonológiai, túláltalánosítási hibáktól eltekintő, morfoszintaktikai elemzésben 

megszűnt. Mindez ismét a nyelvtan szelektív sérülése ellen szól, és arra utal, hogy a 

nyelvtani nehézség akkor jelentkezik, ha több műveletet kell végrehajtani, vagy 
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lexikálisan komplexebb reprezentációkkal kell dolgozni. A hasonló 

teljesítményszintek mellett találtunk arra utaló bizonyítékokat, hogy a két csoport 

eltérő tanulási stratégiát alkalmaz: úgy tűnt, hogy a SNYZ csoport erősebben 

támaszkodik (bár nem kizárólagosan) az egyes szóalakok memorizálására, és kevésbé 

hatékonyan alkalmazza a mintázatkiemelést és az analógiás kiterjesztést, ahogy arra 

az ebben a csoportban megfigyelt erős szógyakorisági hatások is utalnak.  

 

4. Múlt idejű alakoknál az aspektus megragadása nehézséget jelent a 

produkcióban, de a megértésben nem (5) 

A SNYZ-t mutató angol gyerekek korábbi vizsgálata arra utalt, hogy a az aspektusra 

való érzékenység hiánya egyrészt megzavarhatja ebben a csoportban az igeidő 

elsajátítását, másrészt önmagában is deficitet jelenthet. A magyarban az igeidő és az 

aspektus egymástól függetlenül is vizsgálható. Az igeidő és aspektus megértését és 

produkcióját imperfektív és perfektív igealakokkal vizsgáltuk múltidejű 

kontextusokban 21 NYZ-t mutató gyereknél (életkor: 4;10-7;2), 21 tipikus fejlődésű 

életkorban illesztett gyereknél (életkor: 4;8-7;3), és 21 tipikus fejlődésű szókincsben 

illesztett gyereknél (életkor: 3;3-6;6). A három csoport egyforma megértési 

teljesítményt mutatott, azonban a NYZ csoport mindkét kontrollcsoporttól elmaradt az 

imperfektív (A szamár itta a tejet) és a perfektív (A szarvas megitta a kólát) igealakok 

produkciójában is. A csoportkülönbségek hiánya a megértésben, valamint a 

produkciós hibák természete arra utal, hogy a nehézségek mögött feldolgozási 

probléma, nem pedig az aspektusjelölés általános deficitje áll. A gyerekek mindkét 

irányban hibáztak: perfektív kontextusban használták az imperfektív formát és 

fordítva is, vagyis nem egy alapértelmezéshez nyúltak vissza. A hibás alakok 

leggyakrabban az időt vagy az aspektust helyesen megragadták, ritka volt a mindkét 
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dimenziót érintő tévesztés. A feldolgozási nehézséget támogatja az a megfigyelés is, 

hogy a megfelelő időhatározók használata jelentősen javította a teljesítményt. 

Ugyanakkor az a tény, hogy imperfektív kontextusban is produkálták a bonyolultabb, 

perfektív formát, arra utal, hogy az aspektus megragadása is nehézséget jelentett 

számukra, legalábbis múltidejű kontextusokban.  

 

5. Az esetjelölés sérülése nem általános: lexikális-feldolgozási deficitre utal a 

szelektív esetjelölési sérülés helyett (6) 

Kutatásaikban vizsgáltuk azt is, hogy egy gazdag morfológiájú nyelvben nehézséget 

jelent-e az esetjelölés SNYZ-ban, és van-e különbség az esetragok között aszerint, 

hogy szisztematikus téri jelentésükben, vagy lexikálisan meghatározott nemtéri 

jelentésükben szerepelnek a mondatban. Az esetjelölést spontánbeszéd-mintákban és 

kiváltott produkciós kísérletekben vizsgálták. A narratív spontánbeszéd-minták 

tanúsága szerint a SNYZ-t mutató gyerekek szignifikánsan rövidebb mondatokban 

beszéltek és kevesebb főnévi tövet, kevesebb esetraggal ellátott főnevet és 

esetragtípust használtak, mint tipikusan fejlődő társaik. Az esetragozási hibák száma 

azonban igen alacsony volt mindkét csoportban, ami a morfológia szegényesebb, de 

alapvetően helyes spontán alkalmazását mutatja. Az esetjelölést mondatismétléses 

feladatban kísérletesen is vizsgáltuk a megismétlendő digitalizált mondatban a 

mondatvégi főnév esetragja köhögéssel volt maszkolva. 9 esetrag szerepelt a 

mondatanyagban, téri (a) és nem téri (b) tematikus szerepben egyaránt: 

 

a) Az oroszlán megszökött a ketrecből. 

b) Pisti tanult a balesetből 
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Két életkori csoportot vizsgáltunk a SNYZ gyerekek körében: az idősebb csoportba 

29 nyelvi zavart mutató gyerek tartozott (7;11 és 11;4 között), a fiatalabb csoportba 

17 gyerek került, (4;10-7;2). A SNYZ csoportok teljesítményét két szókincsméretben 

illesztett kontrollcsoportéhoz hasonlították.  

A SNYZ csoportok jelentősen elmaradtak a SZK kontrollcsoportoktól az 

esetragok pótlásában, de a teljesítménymintázat nagyon hasonló volt mindegyik 

csoportban. Nyelvi zavarban különösen a nem téri szerepű ragok pótlása jelentett 

nagy nehézséget (bár ezek a ragok a SZK gyerekeknek is nehezebbek voltak, mint a 

téri jelentésűek), ami inkább lexikális, mint nyelvtani deficitre utal, és az általános 

esetjelölési deficit, és így a nyelvtan egyes elemeinek vagy feltételezett 

mechanizmusainak reprezentációs sérülése ellen szól. A ritka és nem transzparens 

jelentésű ragok nehézsége a feldolgozási magyarázatok jóslatait igazolja.  

 

6. A SNYZ nyelvi specificitása megkérdőjelezhető, mivel a nyelvi tartományon 

kívül is sérüléseket figyelhetünk meg. (3) 

Bár egyes javaslatok szerint SNYZ-ban a nyelv vagy a nyelvtan szelektíven sérül az 

egyébként érintetlen kognitív rendszerben, számos eredmény azt mutatja, hogy 

gyakran nemnyelvi területeken is deficitek figyelhetők meg, de ezeknek a természete, 

mértéke és általánossága még nem tisztázott, mint ahogy az sem, hogy milyen 

kapcsolatban állnak a nyelvi képességekkel. A nyelvi zavar Procedurális Deficit 

Hipotézise azonban megkérdőjelezi ezt a szelektivitást (Ullman & Pierpont, 2005), és 

azt feltételezi, hogy a nyelvi zavar egy általánosabb, az implicit/procedurális rendszert 

érintő problémának a következménye. Eddigi eredményeink szerint a nyelvi zavart 

mutató gyerekek, ellentétben az azonos életkorú tipikus fejlődésű gyerekekkel, 

véletlen szinten teljesítenek, vagyis nem tanulnak az Időjós feladatban, amely a 
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valószínűségi kategorizációs képességeket vizsgáló implicit tanulási feladat. Mivel az 

általunk használt valószínűségi kategorizációs feladat kapcsolata a procedurális 

rendszerrel ellentmondásos, és a deklaratív emlékezeti rendszert közvetlenül még nem 

vizsgáltuk, egyelőre nem vonhatunk le erős következtetéseket a SNYZ Procedurális 

Deficit Hipotézisére nézve. Ez az eredmény azonban arra rámutat, hogy a nyelvi 

rendszeren kívüli és a szekvenciális szerveződésen is túlmutató, alapvető tanulási 

képességeket érintő problémákkal is számolnunk kell specifikus nyelvfejlődési 

zavarban. Fontos kérdés, hogy ezeknek a megléte mennyire magyarázza a nyelvi 

tüneteket.  

 

 

Összegzés 

 

A nyelvtan egyik fentebb vizsgált területén, és a nyelvtan egészében sem figyelhető 

meg szelektív sérülés SNYZ-ban. Az eredmények lexikális és nyelvtani problémákat 

egyaránt eredményező feldolgozási nehézségre utalnak, amely a nyelven kívüli 

képességeket is érintheti. Vizsgálataink mindegyike azt mutatja, hogy a nyelvtani 

kompetencia távolról sem az egyetlen tényező, amely befolyásolhatja a nyelvi 

feladatokon nyújtott teljesítményt. Az egyeztetési és esetjelölési hibák csak kiváltott 

produkciós helyzetben jelentkeztek, a gyerekek spontán beszédben elkerülik a 

bonyolultabb szerkezetek használatát, és alig hibáznak. A hibázások nyilvánvalóbban 

jelentkeznek a produkcióban, mint a megértésben. Egyik általunk vizsgált nyelvtani 

szerkezetben sem találtunk általános deficitet: a feldolgozás szempontjából nehéz 

(ritka, hosszú, nem transzparens jelentésű, több nyelvtani funkciót kódoló) formák 

okoztak problémát SNYZ-ban (és tipikus fejlődésben is, csak kisebb mértékben). A 
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teljesítménymintázatok a SNYZ és tipikus fejlődésű csoportban minden feladatban 

hasonlóak voltak, ami szintén a szelektív sérülés ellen, és a feldolgozási 

magyarázatok mellett szól. A nyelvtani feladatokban a válaszok pontossága egyéni 

kapacitásmutatóktól és az elemek feldolgozási nehézségétől is függ, és ezeknek a 

hatása nyelvfejlődési zavarban különösen erős. Eredményeink arra is felhívják a 

figyelmet, hogy ugyanannak a teljesítményszintnek és mintázatnak eltérő 

mechanizmusok állhatnak a hátterében tipikus és atipikus fejlődés esetén.  
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