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ABSZTRAKT 

Háttér és célok: Számos empirikus adattal bizonyított tény, hogy az emberi kogníció gyorsabban és hatékonyabban dolgozza 

fel a konkrét szemantikai tartalmú kifejezéseket, mint az absztraktakat. Tanulmányunkban az e jelenség magyarázatát célzó 

legelterjedtebb elméleteket és az autizmusra vonatkozó predikcióikat tekintjük át. 

Módszer: Kutatásunk során 57 gyermek bevonásával alakítottunk ki csoportokat (22 autizmussal élő és 22 neurotipikus 

résztvevővel), melyeket nem, kor és fonológiai hurokterjedelem mentén illesztettük. Felmértük a gyerekek fonológiai 

hurokkapacitását, központi végrehajtó működését, a konkrét és absztrakt kifejezések feldolgozásának különbségeit, valamint a 

csoportokra jellemző hibázási mintázatokat a szabad felidézés során. 

Eredmények: Az eredmények alapján a csoportok között szignifikáns különbség mutatkozott az összes megjegyzett szó 

számában (p=.00018; AS<TD). Nem találtunk statisztikailag kimutatható különbséget a csoportok között a központi végrehajtó 

mérése során, valamint a konkrétsági hatás mérése során sem volt szignifikáns interakció a csoportba tartozás (autizmussal 

élő/neurotipikus) és a kondíció (konkrét/absztrakt) között. A hibázási mintázatok vizsgálata során szignifikáns különbség volt 

tapasztalható a fonológiai tévesztések (p=.029) tekintetében, valamint egy tendenciaszintű különbséget mértünk a morfológiai 

tévesztések (p=.066) esetében. 

Következtetések: Ez az eredmény közelebb visz minket az autizmusra jellemző nyelvi és kognitív folyamatok mélyebb 

megértése felé, valamint egy lehetséges magyarázat gondolatát veti fel arra a gyakorlati tapasztalatra, miszerint az autizmussal 

élő személyek megsegítésében nagy szerepet játszanak a vizuális eszközök. 

Kulcsszavak: autizmus spektrumzavar, konkrétsági hatás, mentális reprezentáció, rövid távú emlékezet 
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HÁTTÉR ÉS CÉLOK 

Az autizmus spektrumzavar 

 

 

Az autizmus spektrumzavar egy sajátos neurokognitív fejlődési variáció, aminek átfogó 

magyarázatát a komplexitásából adódóan nem tudjuk egy szinten megragadni, így a teljes 

leírásának 4+1 szintet kell magában foglalnia: genetikai és környezeti, neurális, kognitív, 

viselkedéses, valamint evolúciós magyarázatot (Győri, 2005, 2012). Ezek mindegyike 

egyformán jelentős, azonban jelen tanulmányban a témából adódóan csupán a kognitív 

magyarázatra térünk ki részletesebben. 

Napjainkban a tudományos diskurzus három olyan kognitív funkciót emel ki, melyek 

működésében autizmus spektrumzavar esetén a tipikustól minőségi eltérés tapasztalható, 

és amelyek vélhetően kapcsolatban állnak mind a viselkedéses, mind a neurális szinten 

tapasztalt eltérésekkel. 

A naiv tudatelmélet egy alapjaiban veleszületett, komplexitásában humánspecifikus 

képesség, mely lehetővé teszi, hogy a cselekvő ágenseknek mentális állapotokat (például 

érzéseket, vágyakat, szándékokat és hiedelmeket) tulajdonítsunk, s ezáltal értelmezzük, 

magyarázzuk és bejósoljuk viselkedésüket (Győri, 2009). A tudatelméleti képesség tehát 

csaknem minden szociális tevékenység lényeges eleme, ennél fogva szelektív fejlődési 

sérülése minőségi eltérést eredményez minden olyan tanulási folyamatban is, melyben a 

tudatelméleti képesség szerepet játszik. Ilyen lehet például a nyelvelsajátítás, ezen belül 

is a mentális lexikon feltöltése, különösen az absztrakt, nehezen megfogható, gyakran 

mentális jelentéstartalommal bíró kifejezések esetében. Tomasello (2001) elméletére 

alapozva több kutatás is megerősítette már, hogy a szótanulás során a gyerekek nagyban 

támaszkodnak a már kialakult intencionális képességeikre, vagyis a hallott szót 

igyekeznek egy olyan jelenséghez társítani, ami vélhetően megegyezik a beszélő 

szándékával, és ebben a folyamatban aktívan keresik a szándék kifejezésére vonatkozó 

kommunikációs jeleket (Baldwin, 1991, 1993; id Lukács 2014). A mentális 

jelentéstartalommal bíró kifejezések esetében nehezíti a gyerekek dolgát, hogy itt egy 

mentális állapotra vonatkozó intenciót kell megérteniük, tehát ezen kifejezések 

elsajátításához a vélekedéstulajdonítás egy magasabb szintjére kell eljutniuk. 

A végrehajtó funkciók fogalma egy többkomponensű képességcsoportra utal, melyek 

elsősorban a viselkedésszervezésben játszanak szerepet. Lurija (1966) első leírásában a 

tervezés, a kivitelezés és a monitorozás képességét sorolta ide, de napjainkra számos 

további elemmel bővült a végrehajtó funkciók listája (például kognitív flexibilitás, gátlás, 

impulzuskontroll, figyelemirányítás), habár máig nincs konszenzuális lista az ide tartozó 

képességekről, és ezek egymáshoz való viszonyáról, szerveződésükről (Győri, 2008). 

Több modell is született, amely a végrehajtó funkciók működését írja le, jelen 

tanulmányban azonban csak egy, ma már klasszikusnak számító modellre térünk ki, mely 

jól ragadja meg a végrehajtó működések szerepét, és amely az autizmus spektrumzavarról 

alkotott képünkhöz is jól igazodik. 

Norman és Shallice (1986) SAS (Supervisory Attentional System) modellje két 

hierarchikus rendszer független, egymást kiegészítő működését feltételezi. Az egyik, 



az alacsonyabb rendű rendszer felelős az automatikus, készségszintű viselkedések 

vezérléséért, mint amilyen az autóvezetés egy rutinos sofőrnek. Az ilyen rutinszerű 

viselkedések során az egyes viselkedéselemek sémái részben egymással versengenek 

a vezérlésért, részben pedig egymást aktiválják. A másik rendszer – amely már jóval 

szorosabb kapcsolatban áll a végrehajtó funkciókkal – folyamatosan monitorozza a 

cselekvést és a környezetet, s beavatkozik, ha olyasmit észlel, ami szükségessé teszi az 

automatizmusok megszakítását. Ez a folyamat már tudatos figyelmi kontrollt, az első 

rendszer működtetésénél lényegesen nagyobb figyelmi erőfeszítést igényel. 

A modell jól szemlélteti, hogy a rutinjellegű tevékenységek elkülönülnek a 

szándékos, célorientált, tudatosan végzett cselekvésektől, habár a köztük lévő határt 

nem mindig könnyű meghúzni. 

Frith (1989, 1994, id Győri, 2006) gyenge centrális koherencia, vagy más néven 

részletfókuszált kognitív stílus elmélete egy kontinuumot feltételez, melyen kognitív 

stílusa alapján minden ember elhelyezhető valahol a két képzeletbéli végpont (a teljes 

mértékig holisztikus, illetve a tökéletesen részletfókuszált feldolgozási stílus) közt. Ezen a 

kontinuumon mindenki máshol helyezkedik el, és a skálán bármely irányba történő 

extrém elmozdulás atipikusnak tekinthető (Győri, 2006). Autizmus spektrumzavarban 

általában egy inkább részletfókuszált stílus jellemzi az érintett személyeket, vagyis 

gyakran nehézséget jelent számukra az elemek koherens egésszé szervezése, ám ez 

személyen belül is a modalitás függvényében variálhat, illetve az életkor előrehaladtával 

változhat. 

 

A konkrétsági hatás 

Konkrétsági hatás alatt azt a jelenséget értjük, miszerint a tipikus feldolgozórendszer 

hajlamos a konkrét szemantikai tartalmú szavakat gyorsabban és hatékonyabban 

feldolgozni, mint az absztrakt kifejezéseket, így például a Kroll és Merves (1986) által 

alkalmazott lexikális döntési paradigmában a résztvevők kisebb reakcióidővel hoztak 

döntést a konkrét kifejezésekről, mint az absztraktakról. A neurotipikus populáció 

esetében tanulmányok sora számol be a konkrétság feldolgozórendszerre gyakorolt 

hatásáról (Paivio, 1971, 1986; Vellutino & Scalnon, 1985; Christian, Bickuy, Tarka & 

Clayton, 1978; James, 1975), és bizonyos neurokognitív rendellenességek, például afázia 

(Sandberg & Kiran, 2014), szemantikus demencia (Jefferies, 2009) és mély diszlexia 

(Nolan & Caramazza, 1982) mellett is kimutatták már. 

Mindemellett azonban máig nincs konszenzus a jelenség kognitív hátterét illetően. A 

különböző reprezentációs modellek különböző mechanizmusokat feltételeznek a 

konkrétság, illetve a magas képkiváltó érték
2
 facilitáló hatása mögött. A két legelterjedtebb 

elmélet Paivio (1986) kettős kódolási modellje (Dual Coding Theory), és a kontextus 

elérhetőség elmélet (Context Availability Theory; Schwanenflugel, Carolyn & Luh, 1992), 
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kifejezéseket. 



de számos egyéb magyarázó elmélettel találkozhatunk, melyek közül jelen tanulmányban 

egyre térünk ki. 

A kettős kódolás elmélet két modalitásspecifikus, egymástól független reprezentációs 

alrendszer (verbális és szimbolikus) működését feltételezi, melyek elemei intermodális 

referenciális kapcsolatokat létesíthetnek egymás közt, így a két alrendszer 

összeköttetésben álló elemeinek szimultán aktivációja által egy kettős kód keletkezik, ami 

hatékonyabbá teszi a feldolgozást. Ez a nyelvi feldolgozás során azoknak a kifejezéseknek 

a feldolgozását könnyíti, melyek magas képkiváltó értékkel bírnak, vagyis jelentésük 

viszonylag jól megfogható, konkrét tartalomra utal. Ez az elmélet egy olyan flexibilitást 

feltételez az elmében, mely lehetővé teszi a reprezentációs rendszerek közti rugalmas 

váltást, vagyis magában hordozza azt a predikciót, hogy kevésbé rugalmas mentális 

működés mellett a kettős kódolási folyamat kisebb eséllyel mehet végbe. Az a számos 

evidenciával alátámasztott tény, miszerint az autizmus spektrumzavar rendszerint a 

végrehajtó funkciók eltérő, gyakran kifejezetten gyenge működésével jár együtt, arra 

enged következtetni, hogy az érintett személyek esetében a verbális és szimbolikus 

rendszerek közti rugalmas váltás nehezebben valósulhat meg, tehát a konkrétsági hatás 

gyengül. 

A kontextus elérhetőség elmélet egyetlen, amodális reprezentációs rendszert feltételez 

az emberi elmében, mely rendszer elemei egymással asszociációs kapcsolatokat létesítve 

szerveződnek komplex hálózattá. Minél gazdagabb asszociációs kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik egy adott elem, annál gyorsabban és hatékonyabban megy végbe az 

aktiválódása, vagyis az ezt aktiváló inger feldolgozása. A modell azzal magyarázza a 

konkrét jelentésű szavak könnyebb elérését, hogy ezek több asszociációs kapcsolattal 

rendelkeznek, mint az absztrakt kifejezések (Schwanenflugel és mtsai, 1992; van Schie, 

Wijers, Mars, Benjamins & Stowe, 2014). Az autizmus spektrumzavar kognitív hátterének 

magyarázatára szolgáló egyik nagy elmélet, a gyenge centrális koherencia elmélete egy 

olyan részletfókuszált észlelést ír le, mely hajlamossá teszi az egyént a kontextus 

ignorálására. Számos kísérlet igazolta már az elmélet érvényességét, például Hermelin és 

O’Connor (1967) verbális ingeranyaggal végzett vizsgálatai. Ezekben a kísérletekben 

azonban rendszerint közös az, hogy csupán a külső kontextust vizsgálják, vagyis a külső 

reprezentációk, illetve a résztvevő személy környezetét. A kontextus elérhetőség elmélet 

ezzel szemben a mentális reprezentációk kontextusának a gondolkodásra gyakorolt 

hatását írja le. Az autizmus spektrumzavarra jellemző részletfókuszált kognitív stílusból 

(Frith & Happé, 1994) kiindulva (mely hajlamossá teszi az egyént a kontextus 

ignorálására) azt feltételezhetjük, hogy a reprezentációs tevékenységet kisebb mértékben 

befolyásolják az asszociációk, vagyis a belső reprezentációk kontextusa, így autizmusra 

nézve ez a modell szintén a hatás gyengülését jósolja. 

A fent leírt modellek tehát az autizmusra nézve ugyanazt a predikciót hordozzák 

magukban, így ezen elméletek ütköztetésére aligha nyújt terepet az autizmuskutatás, 

továbbá mivel számos empirikus érv szól mindkét elmélet érvényessége mellett, 

miközben egyszerre nem lehet igaz az a modell, amely szerint két modalitásspecifikus 

reprezentációs rendszerünk van és az, amely szerint egy amodális. Éppen ezért egy olyan 

modell megalkotása tűnik szükségesnek, mely ezeket az elméleteket integráltan 

tartalmazza. Ehhez az első lépéseket tette meg Holcomb, Anderson, Kounius és West 



(1999), a kontextusra terjedő kettős kódolás hipotézis (context extended dual-coding 

hypothesis) leírásával, mely szerint a kettős kódolás elmélet megalapozott és érvényes 

modellnek tekinthető, ugyanakkor a kontextus hatása sem hagyható figyelmen kívül, ami 

facilitálhatja, de akár ki is szoríthatja a képkiváltó érték hatását (Stanowich és West, 1983). 

Holcombék tehát egy olyan alternatív elképzelést támogatnak, miszerint a reprezentációk 

strukturális és kontextuális sajátosságainak interakciója eredményezi a feldolgozás kisebb 

vagy nagyobb mértékű hatékonyságát. 

Az autizmus spektrumzavar kapcsán fontos megemlíteni a konkrétsági hatást 

magyarázó kevésbé elterjedt elméletek sorából egyet, mely lényegesen más 

perspektívából közelíti meg a kérdést. Juhasz (2005) feltevése szerint a jelenség 

magyarázata nem a reprezentációs rendszer szerveződésében keresendő, hanem az 

elsajátítási életkor a döntő tényező. Így mivel az absztrakt kifejezéseket jellemzően 

idősebb életkorban sajátítjuk el, azok feldolgozása egész életünkön át nagyobb 

erőfeszítést igényel, mint a konkrét kifejezéseké. 

Az autizmus spektrumzavarral élő személyek esetében az absztrakt kifejezések 

elsajátítása jellemzően a tipikushoz képest elmaradást mutat olyan esetekben is, mikor 

nem áll fenn nyelvi zavar vagy nyelvfejlődési késés az adott személynél, és ez azokra az 

absztrakt kifejezésekre is igaz, melyek nem hordoznak magukban valamiféle, a társas 

világgal összefüggő jelentéstartalmat (Hobson & Lee, 1989). Tehát az elmélet értelmében 

a konkrét és absztrakt szavak feldolgozása közti különbség az autizmussal élő populáció 

esetében erőteljesebben jelen kell hogy legyen. 

Ennek oka részben egy általános absztrakciós nehézség, mely a tanulás számos 

területén jelentkezik, így gyakran jelenik meg például a nyelvelsajátítás során 

túldiszkrimináció formájában. Ilyenkor az autizmussal élő gyermek a lexikális címkézést 

a tipikusnál szűkebb kategóriák mentén végzi (Győri, 2014). Ismert példa erre a jelenségre 

annak a kisfiúnak az esete (Peeters, 1997), aki öt különböző kifejezést használt a kerékpár 

megnevezésére attól függően, hogy éppen milyen kontextusban jelent meg, és ezeknek 

a különböző kontextusokban megjelenő bicikliknek az általánosítása komoly nehézséget 

jelentett neki. Az absztrakt kifejezések elsajátítása során azonban egy ennél is 

komplexebb feladattal szembesülnek a gyermekek, hiszen ebben az absztrakt 

jelrendszerben (a nyelvben) kell bizonyos elemeknek olyan jelentést tulajdonítaniuk, 

melyek viszonylag kevés perceptuális tapasztalathoz társulnak. 

 

A kutatás célja 

Jelen kutatás célja azt vizsgálni, hogy autizmus spektrumzavar esetén egy rövidtávú 

verbális emlékezeti feladatban a neurotipikus populációhoz hasonlóan megjelenik-e a 

konkrétsági hatás, illetve, hogy tapasztalható-e eltérés annak mértékében. 

Véleményünk szerint az autizmus különösen érdekes terepet nyújt a konkrétsági hatás 

vizsgálatára, hiszen az azt magyarázó legelterjedtebb elméletek (a kettős kódolás és a 

kontextus elérhetőség elmélete) olyan magasabb rendű kognitív folyamatok 

eredményeként írják le a szójelentés absztraktságának hatását, melyek működése 

autizmusban az esetek többségében minőségi eltérést mutat. 



Hasonló kérdésekkel foglalkozó kutatások eddig csupán kis számban valósultak meg. 

Eskes, Bryson és McCormick (1990) amellett érvelnek, hogy az autizmus 

spektrumzavarral élő személyek absztrakciós képességük zavarából adódóan 

nehezebben dolgozzák fel az absztrakt kifejezéseket a konkrétaknál, amit arra a klinikai 

tapasztalatra alapozva feltételeznek, miszerint az érintett személyek spontán beszédében 

a konkrét szemantikai tartalmú kifejezések dominálnak. A Stroop-paradigmára épülő 

vizsgálatukban azonban nem sikerült szignifikáns csoportkülönbséget kimutatniuk. 

Korábbi, az itt bemutatotthoz hasonló kutatások (pl. Bennetto, Pennington, & Rogers, 

1996) alapján azt feltételezhetjük, hogy az életkorban és a fonológiai hurok terjedelmében 

illesztett kontrollcsoportba tartozó tipikus fejlődésű gyermekek jobb teljesítményt 

mutatnak a teszt egészében, ami annak tudható be, hogy a hasonló feladatok ismétlődése 

során egyre hatékonyabb szótanulási stratégiákat alkalmaznak. Az autizmus 

spektrumzavarral élő gyerekek a végrehajtó funkciók gyengébb működése miatt 

feltehetően nehezebben alakítanak ki efféle stratégiákat, így a feladatsor egészében 

gyengébb emlékezeti teljesítményről adnak számot. 

Ennek vizsgálatára egy olyan viselkedéses mérési paradigmát alakítottunk ki, melyben 

a résztvevő gyerekek teljesítményét három tekintetben mértük fel. A rövid távú verbális 

emlékezeti kapacitásukat számterjedelem teszttel (Jacobs, 1887) vizsgáltuk, a központi 

végrehajtó működését a számsorok fordított számterjedelem teszttel (Gathercole, 1999), 

a konkrétsági hatás megjelenésének mértékét pedig egy szabad felidézéses feladattal, 

mely során a konkrét és absztrakt szavak megismétlésének számát hasonlítottuk össze, 

illetve ugyanezen szemantikai kategóriák arányát a résztvevő gyerekek hibázási 

mintázataiban.  

 

Hipotézisek 

1) Az autizmus spektrumzavarban érintett (továbbiakban: AS) csoport kevesebb 

szót ismétel meg a teljes tesztfelvétel során, mint a kontrollcsoport (továbbiakban: TD). 

2) Az AS csoport emlékezeti teljesítményében kisebb különbség lesz a konkrét és 

az absztrakt kifejezések felidézése közt, mint a kontrollcsoportéban. 

3) A két csoport a konkrétsági hatás gyengülésének eredményeképp a konkrét és 

absztrakt kifejezések tekintetében eltérő hibázási mintázatot produkál a szóismétléses 

feladatban. 

 

MÓDSZER 

A kutatás során egy három részből álló rövidtávú verbális emlékezet tesztet kellett a 

gyerekeknek teljesíteniük. A vizsgálatban autizmus spektrumzavarral élő gyerek, 

valamint egy nem, kor és fonológiai hurokterjedelem mentén illesztett kontrollcsoport 

vett részt. A tesztfelvétel előtt a gyerekek szóbeli, szüleik pedig írásbeli hozzájárulásukat 

adták a vizsgálat elvégzéséhez és a hanganyag rögzítéséhez. 

  



Vizsgálati személyek 

A kutatásban összesen 57 gyermek vett részt. A vizsgálati csoportot jó értelmi és nyelvi 

képességekkel rendelkező, autizmus spektrumzavar diagnózist kapott fiú gyerekek 

alkották, akik budapesti és pécsi gyógypedagógiai intézmények diákjai közül kerültek ki. 

A tanulók nyelvi és értelmi képességeinek megítélését részben az őket oktató 

gyógypedagógus véleményére alapoztuk, majd a fonológiai hurok kapacitását mérő 

vizsgálatunk alátámasztotta, hogy a vizsgálati és kontrollcsoport között nincs jelentős 

eltérés a munkamemória kapacitásában, ami jellemzően erős együttjárást mutat a verbális 

intelligenciával mind tipikus, mind atipikus fejlődés esetén. A résztvevők az iskolának 

küldött tájékoztató elolvasása után döntöttek róla, hogy részt kívánnak-e venni a 

kutatásban, és erről szüleik írásban, a gyermekek maguk pedig szóban nyilatkozatot 

tettek. A tesztfelvételre 26 autizmusban érintett gyermek vállalkozott, ebből kettővel nem 

sikerült a feladatok végére jutni, ketten pedig a csoportillesztésnél estek ki a mintából, 

így a végleges csoportlétszám: n=22 fő. 

A kontrollcsoportba tartozó gyerekek többségi általános iskolák diákjai, akik 

ugyancsak a tájékoztató elolvasása után önként jelentkeztek a kutatásban való 

részvételre. Összesen 31 tipikus fejlődésű gyermek vett részt a vizsgálatban, közülük 

eggyel nem sikerült befejezni a tesztfelvételt, nyolcan pedig a csoportillesztés során estek 

ki a mintából, így a végleges létszám: n=22 fő. 

Az adatgyűjtés az iskola épületében, egy csendes teremben, illetve néhány esetben a 

gyermekek otthonában zajlott. 

Az illesztés három változó mentén történt: a nem (a vizsgálatban kizárólag fiúk vettek 

részt), az életkor, valamint a fonológiai hurok terjedelme. Utóbbit az indokolja, hogy a 

résztvevők körében nem került sor intelligenciamérésre, a munkamemória azonban jó 

prediktora az intellektuális képességeknek, s egyben kiküszöböli a munkamemória-

terjedelem, mint esetleges moderátor változó hatását is. A csoportok adatai az említett 

változók mentén leolvashatók az 1. táblázatról. 

 

 Életkor (év) Fonológiai hurok 

 AS TD AS TD 

Min. 8;0 8;3 3 3 

Max. 13;3 13;8 7 7 

Átlag 10;3 10;4 4,5 4,9 

Szórás 1;8 1;4 0,9 1 

1. táblázat: Az illesztés során kontrollált változók leíró statisztikai adatai 

 

Az életkor tekintetében a Levene-féle F-próba alapján a szóráshomogenitás feltétele 

teljesül (p=.985), a normál eloszlás a Shapiro-Wilk próba alapján az AS csoportban teljesül 

(p=.163), a TD csoportban viszont nem (p=.049), így a csoportok összehasonlítására a 

Welch-féle d (az angol nyelvű szakirodalomban: Welch’s t) próbát alkalmaztuk. Ez 

alapján nincs szignifikáns különbség a csoportok átlaga között (t(39,39)=.197, p=.845). 



A fonológiai hurok terjedelmét a számsor ismétléses feladat alapján határoztuk meg. 

A Levene-féle F-próba alapján a két minta eleget tesz a szóráshomogenitás feltételének 

(p=.06). A Shapiro-Wilk próba szerint a normalitás feltétele egyik csoportban sem teljesül 

(AS: p=.003; TD: p=.009), így itt is a Welch-féle d próbát alkalmaztuk, mely alapján nincs 

szignifikáns különbség a csoportok átlaga között (t(41,48)=-1.56, p=.13). 

 

Előkutatások 

A szavak szemantikai kategóriájának megállapítása Paivio (1986) módszeréből kiindulva 

egy szemantikai differenciálskála segítségével történt, mely során 17 adatközlő egy 7 fokú 

skálán 238 szó esetében hozott döntést arról, hogy az adott kifejezés hol helyezkedik el a 

végpontok (konkrét/absztrakt) között. Az adatközlők által megadott értékek átlaga 

alapján 3 kategóriába soroltuk a szavakat: absztrakt (átlag pontszáma: X<3), határeset 

(átlag pontszáma: 3<X<5) és konkrét (átlag pontszáma: X>5). A kutatás további részében 

a két szélső kategóriába eső fogalmakat használtuk fel. 

Ugyancsak egy 7 fokú szemantikai differenciálskála segítségével vizsgáltuk az 

ingeranyagban szereplő absztrakt kifejezés mentális jelentéstartalmát. Ez azért volt 

szükséges, mert az absztrakt kifejezések egy jelentős része olyan szemantikai tartalmat 

hordoz magában, melyek megértése összefüggésben állhat a tudatelméleti képességgel. 

A szavak pontozását 12 adatközlő végezte (gyógypedagógia és pszichológia szakos 

hallgatók), így minden szó esetében az átlagpontszám alapján egy „mentális” érték lett 

megállapítható, mely értékek a mentális jelentéstartalom hatásának post hoc kontrolljára 

adtak lehetőséget. 

 

Ingeranyag 

A vizsgálat a gyakran használt számterjedelmi teszttel (Gathercole, 1999) kezdődött, mely 

célja a fonológiai hurok terjedelmének felmérése. Az első sor két elemet tartalmazott, ezt 

követően kétsoronként nőtt egy elemmel a megismétlendő számsor hossza. A gyermek 

akkor mehetett tovább az egyel hosszabb számsorra, ha legalább az egyiket hibátlanul 

meg tudta ismételni a két azonos hosszúságú számsorból. A fonológiai hurok terjedelmét 

a leghosszabb megismételt számsor által tartalmazott elemek számával egyenlőnek 

tekintettük. 

A továbbiakban a résztvevő gyerekeknek egy szabad felidézési paradigmában kellett 

szósorok elemeit felidézniük, ami arról nyújtott információt, hogy a hallott szavak közül 

melyeket sikerült a személynek hatékonyan feldolgoznia és eltárolnia. Az első sor négy 

szót tartalmazott, majd minden második sor elemszáma gyarapodott kettővel. A 

leghosszabb lista tizennégy szóból állt, így a teljes feladat 112 szót foglalt magában. Az 

egyes sorok azonos arányban tartalmazták a konkrét, illetve absztrakt csoportokba 

tartozó elemeket, amik kiegyenlítetten helyezkedtek el a sorok elején, illetve végén, 

annak érdekében, hogy az elemek elhelyezkedési sorrendjének a feldolgozásra gyakorolt 

hatása ne torzítsa az eredményeket. A szóhosszúsági hatás (Baddeley, 2005) kontrollálása 

érdekében a sorokban azonos arányban szerepeltek 2-4 szótag hosszúságú kifejezések. 



Tehát például a nyolc elemet tartalmazó sorok a következőképpen rendeződtek: típus 

(szótagszám) 

1. absztrakt (3), konkrét (2), absztrakt (3), konkrét (3), konkrét (3), absztrakt (3) 

2. konkrét (3), absztrakt (2), konkrét (3), absztrakt (3), absztrakt (3), konkrét (3) 

Figyelembe véve, hogy a kutatási eredmények szerint a nyelvi morfológiai 

komplexitás, ezen belül is az inflexiós toldalékok (jelek és ragok) jelenléte hatással van a 

neurotipikus személyek rövidtávú verbális emlékezetére (Németh, Ivády, Miháltz, Krajcsi, 

& Pléh, 2006) valamint, hogy ez a hatás autizmus spektrumzavarban érintett személyeknél 

kisebb mértékben érvényesül (Hermelin & O’Connor, 1967), az ingeranyag csupán 

tőmorfémákat és derivációs toldalékkal (képzőkkel) ellátott alakokat tartalmazott. A 

gyakorisági hatás kontrollálása érdekében a listában szereplő kifejezések az Újságnyelvi 

gyakorisági szótár (Csirikné Czachesz & Csirik, 1986) 1-es és 2-es gyakorisági mutatóval 

ellátott szavai közül kerültek ki. A szótár kifejezetten pedagógiai célú kutatások 

előremozdítása érdekében íródott, így a korpuszát gyerekeknek és családos felnőtteknek 

szóló újságok adják. A szógyűjtemény absztrakt kifejezései közt olyan szavak is 

szerepelnek, amelyek jelentése ágensek mentális állapotaival szoros összefüggést mutat 

(például hazugság, töprengés), azaz teljes megértésük feltételezi a mentális állapotok 

megfelelő megértését is. Ezen kifejezések hatását a későbbiekben leírt post hoc 

vizsgálattal ellenőriztük, mely eredménye szerint a mentális tartalom nem befolyásolta a 

szavak felidézését. 

 

A tesztfelvétel körülményei 

A tesztfelvétel minden esetben kétszemélyes helyzetben történt, egy – az iskolai 

környezethez mérten – csöndes szobában. Az előzetesen rögzített ingeranyagot a 

gyerekek egy számítógépről hallgatták, és a vizsgálatokról hangfelvétel készült. Az 

instrukciók a lehető legérthetőbb módon voltak megfogalmazva, hogy a beszédértési 

nehézségekkel küzdő gyerekek is be tudják fogadni. Abban az esetben, ha az adott 

gyermek első válaszából az derült ki, hogy rosszul értelmezte a feladatot, újabb 

magyarázatot kapott, hogy a feladat félreértelmezése ne torzítsa a kutatás eredményeit. 

A szabad felidézési helyzetben alkalmazott konkrét és absztrakt szavak esetében 

különösen lényeges módszertani problémákat vet fel az instrukció kérdése. A konkrétsági 

hatás erősebben tetten érhető ugyanis olyan kísérleti helyzetekben, melyben az instrukció 

magában foglalja a képzeleti tevékenységre vonatkozó utasítást. Jelen vizsgálatban mégis 

célszerűnek tűnt ennek a mozzanatnak az elhagyása, mivel feltételezhető, hogy az 

autizmus spektrumzavarral élő gyerekek esetében kisebb mértékben valósult volna meg, 

mint a kontrollcsoportnál, ami nagyban megnehezítené a csoportok közti 

teljesítménykülönbségek vagy hasonlóságok értelmezését. 

A neurotipikus gyermekek esetében kizárólag szociális jutalommal (dicséret, mosoly) 

biztosítottuk a motiváció fenntartását. Mivel ezen a téren az autizmussal élő személyeknek 

rendkívül eltérő igényeik és preferenciáik vannak, az egységes jutalmazás bevezetésénél 

optimálisabb megoldásnak ítéltük meg, hogy a motiválás megvalósításáról minden 

esetben a gyermeket jól ismerő gyógypedagógus döntsön. Ennek fényébent tehát az 



érintett gyerekeknél a szociális jutalmakat szükség esetén a gyerekeket oktató 

szakemberek egészítették ki az egyéni preferenciákhoz illeszkedő jutalmakkal, amiket a 

napirendben jeleztek azon gyermek számára, akiknél ez szükséges.  

 

Az adatelemzés módja 

Az adatelemzést az R szoftver segítségével végeztük. Az első hipotézis vizsgálatához 

összehasonlítottuk a két csoport tagjai által a szabad felidézési helyzetben megismételt 

szavak számát. A Shapiro-Wilk próba alapján a normál eloszlás mindkét csoport esetében 

teljesült (TD: p=0,89, AS: p=0,97), a szóráshomogenitás azonban a Levene-féle F próba 

szerint nem valósult meg (p<0,01), így a csoportok összehasonlítására a Welch-féle d 

próbát alkalmaztuk. 

A második hipotézis vizsgálatához többváltozós, kevert mintás varianciaanalízist 

alkalmaztunk, melyben a függő változó a megismételt szavak darabszáma volt, a függet-

len változók közül a független minta a csoportba tartozás (AS/TD), az összetartozó minta 

pedig a kondíció (absztrakt/konkrét) volt. A recenciahatás kiküszöbölése érdekében a 

próbát úgy is megismételtük, hogy a szósorok utolsó kifejezéseit nem vettük figyelembe. 

Minden résztvevő esetében a számismétléses feladat során megállapított fonológiai hurok 

terjedelemmel azonos számú szót hagytunk el az egyes szósorok végéről. 

A harmadik hipotézis ellenőrzéséhez a gyerekek hibázási mintázatát vizsgáltuk. Négy 

hibatípust határoztunk meg, továbbá külön kezeltük az absztrakt és konkrét, valamint az 

AS és TD csoport tagjait, így összesen 16 kategóriát különítettünk el egymástól, melyeket 

a 2. táblázat szemléltet. 

 

 konkrét absztrakt 

1. Fonológiai jellegű tévesztés (pl. szigor - szigony) x x 

2. Morfológiai jellegű tévesztés (pl. versengés – verseny) x x 

3. Szemantikai jellegű tévesztés (pl. ormány – elefánt) x x 

4. Egy korábbi listán elhangzott szó megismétlése x x 

2. táblázat: Az elemzés során meghatározott hibatípusok 

 

A hibák elemzése során nem vettük figyelembe azokat a kifejezéseket, amelyek 

semmilyen tekintetben nem kapcsolódtak sem az aktuális, sem a korábban elhangzott 

listák szavaihoz, valamint nem számítottuk hibának a perszeverációt, vagyis egy 

kifejezésnek ugyanazon listán belüli többszörös megismétlését. Olyan esetekben, amikor 

egy hibás szó két kategória elemeként is értelmezhető volt, mindkettőbe beleszámoltuk 

(pl. inger: cseresznye – előhívott szó: csemege), hiszen az ilyen esetekben feltételezhető, 

hogy több hatás összegződésének eredményeként jött létre az adott hiba (a fenti példa 

tehát egyszerre fonológiai és szemantikai tévesztésnek is minősül). A fonológiai 

tévesztéseknek egy gyakori altípusa a kontamináció, vagyis két kifejezés összeolvadása. 

Ezeket a tévesztéseket két fonológiai jellegű hibának vettük (például az ártalom és a 

nagyító összeolvadásából létrejövő ártalmatlanító egyszerre minősült egyrészt egy 

konkrét, másrészt egy absztrakt jelentésű szó fonológiai jellegű tévesztésének. 



EREDMÉNYEK 

A szóismétléses feladat során nyújtott összesített eredmények a 3. táblázaton láthatók. 

 

 AS TD 

Össz. 606 866 

Min. 9 21 

Max. 48 63 

Medián 27 39 

Átlag 27,55 39,36 

Szórás 8,71 10,23 

3. táblázat: A csoportok összes ismétlése 

 

Welch-féle d próba szignifikáns különbséget mutatott a csoportok teljesítménye között 

(t(40.948)=-4.126, p=.00018), a csoportátlagokat és a szórást az 1. grafikon szemlélteti. 

 

 

1. grafikon: A szabad felidézési feladatban megismételt szavak átlaga 

 

A szóismétléses feladat esetében a teljes lista figyelembevételével szignifikáns főhatás 

mutatkozott a csoportba tartozás (F(41)=24.33, p=.00001) és a kondíció (F(41)=70.13, 

p<.00001) tekintetében is, azonban itt sem volt statisztikailag kimutatható interakció a 

változók között (F(41)=0.07, p=.797). Az eredményeket a 2. grafikon szemlélteti. 

 



 

2. grafikon: Az absztrakt és konkrét kifejezések felidézési aránya 

 

A recenciahatás kontrollálása mellett a csoportba tartozás főhatása megszűnt 

(F(41)=1.02, p=0.319), a kondíció főhatása azonban itt is kimutatható volt (F(41)=69.17, 

p<.00001). Ahogy a 3. grafikon is mutatja, a két változó közt tapasztalható volt interakció, 

ez azonban itt sem hozott szignifikáns eredményt (F(41)=2.66; p=.111). 

 

 

3. grafikon Az absztrakt és konkrét kifejezések felidézési aránya a recenciahatás figyelembevétele 

mellett 

 



A tévesztések vizsgálata során összesen 286 hibát adatoltunk, ebből 149-et a vizsgálati 

csoportnál és 137-et a kontrollcsoport válaszaiban. A hibák kategóriák közötti 

megoszlását a 4. táblázat szemlélteti. 

 

 Autizmus spektrum Kontroll csoport 

Absztrakt Konkrét Absztrakt Konkrét 

Fonológiai tévesztés 51 25 58 12 

Morfológiai tévesztés 17 2 15 8 

Szemantikai tévesztés 7 5 4 7 

Korábbi sorban szerepelt 20 22 17 16 

4. táblázat: A tévesztések csoportok közötti eloszlása 

 

A fonológiai tévesztések tekintetében a Khí-négyzet próba alapján szignifikáns eltérés 

mutatkozott a csoportok hibázási mintázata közt (χ²(1, N=146)=4.78, p=.029). A 

morfológiai tévesztések esetében a Khí-négyzet próba tendenciaszintű eredményt hozott 

(χ²(1, N=42)=3.37, p=.066). A szemantikai jellegű tévesztések (χ²(1, N=23)=1.11, p=.292) 

valamint a korábbi listák szavainak újbóli ismétlése (χ²(1, N=75)=0.11, p=.738) 

tekintetében nem mutatkozott szignifikáns eredmény. 

 

 

Post hoc elemzés 

 

Az absztrakt kifejezések mentális töltetének hatását lineáris regressziós elemzéssel 

végeztük, melyben a változókat a következő értékek adták: 

− Független változó: az adott szó mentális jelentéssel való töltöttségének értéke 

− Függő változó: azon gyermekek létszáma, akik megismételték a kifejezést. 

A próbát a vizsgálati csoport és a kontrollcsoport eredményein külön végeztük el. 

Mindkét csoport esetében egyenes irányú összefüggés volt tapasztalható az adott 

kifejezés mentális értéke, valamint a felidézések száma között, ami ellentmond az 

autizmus spektrumzavar kognitív markereiből adódó feltételezéseknek, azonban a 

determinációs együttható mindkét csoport esetében kifejezetten alacsony, így az 

eredmények alapján a vizsgált változó nem befolyásolta a felidézés valószínűségét: az AS 

csoportban R=0,06, F(54)=4,64, p=0,036, a TD csoportban pedig R=0,03, F(54)=2,85, 

p=0,097. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Diszkusszió 

Az autizmus spektrumzavarral élő gyerekek összességében szignifikánsan kevesebb szót 

hívtak elő, mint az illesztett kontrollcsoportba tartozó gyerekek, vagyis az 1. hipotézis 



igazolást nyert. Ez a különbség már korábbi, hasonló kutatások (Bennetto és mtsai, 1996) 

alkalmával is megmutatkozott, amit a kutatók azzal magyaráztak, hogy míg a tipikus 

fejlődésű gyermekek „rátanulnak” a feladatra és egy megoldási stratégiát dolgoznak rá ki, 

ami a teljesítményük folyamatos javulását eredményezi, az autizmusban érintett 

személyek kevésbé hajlamosak új stratégiák kialakítására és alkalmazására. Továbbá a 

teljesítménykülönbségekben valószínűleg a figyelem tudatos kontrollálásának nehézsége 

is szerepet játszik, mely probléma gyakori kísérője az autizmus spektrumzavarnak. 

A konkrét és absztrakt szavak felidézésének csoportkülönbségeit vizsgáló 

varianciaanalízis során a változók közt nem mutatkozott meg szignifikáns interakció, 

vagyis bár az autizmusban érintett gyerekeknél a konkrétsági hatás gyengülése volt 

tapasztalható, ez nem hozott statisztikailag kimutatható eredményt, így a második 

hipotézis nem igazolódott be. 

A tévesztési mintázatok vizsgálata során a csoportok között szignifikáns különbség 

mutatkozott a fonológiai tévesztések tekintetében. A neurotipikus gyerekek esetében az 

efféle hibázások túlnyomórészt az absztrakt kifejezések kapcsán fordultak elő, a konkrét 

szavakat csupán az esetek egy töredék részében érintették. Ezzel szemben az autizmus 

spektrumzavarral élő gyerekeknél jóval kiegyenlítettebb volt az arány, vagyis itt is a 

konkrétsági hatás csökkenése volt tapasztalható. A morfológiai tévesztések vizsgálata 

során a Khí-négyzet próba egy tendenciaszintű különbséget mutatott, ennek azonban 

több tényező is megnehezíti az értelmezését. Egyrészt ennek a hibatípusnak az esetében 

a tévesztéseket a célszó és a kiejtett szó közti szemantikai, illetve fonológiai kapcsolat 

egyaránt indukálhatta, másrészt pedig a szignifikancia szint csupán a tendencia szintet éri 

el, így ez az eredmény mindössze egy jelzésként értelmezhető. Úgy tűnik tehát, hogy 

érdemes ebben az irányban további kutatásokat folytatni, melyek az itt bemutatott 

eredményekkel egymást kiegészítve segíthetik elő a vizsgált jelenség leírását. 

Összességében tehát afelé mutatnak az eredmények, miszerint a konkrétsági hatás 

némiképp csökken autizmusban. Ez összhangban áll a kettős kódolás elmélet és a 

kontextus elérhetőség elmélet által prediktált képpel, de ellentmond annak a feltevésnek, 

miszerint kizárólag az elsajátítási életkor eredményezné a konkrét kifejezések 

hatékonyabb feldolgozását. Valószínűnek tűnik tehát, hogy a reprezentációs rendszer 

strukturális sajátosságai befolyásolják a lexikai feldolgozást, ugyanakkor a vizsgálat 

eredményei bár nem támasztják alá, de nem is zárják ki az elsajátítás korának hatását sem, 

ami egy gyengébb hatóerővel megjelenhet a reprezentációs rendszer sajátosságaival 

versengve. 

A továbbiakban célszerűnek tűnik az itt tárgyalt tényezők további vizsgálata. Kérdéses, 

hogy azok a kognitív funkciók, melyek a reprezentációs rendszer működését 

feltételezhetően befolyásolják, valóban összefüggésbe hozhatók-e a konkrétsági hatással. 

Így a jövőben érdemes lehet a kognitív flexibilitás, illetve a részletfókuszált kognitív stílus 

mértékét a konkrétsági hatás gyengülésének mértékével korreláltatva vizsgálni, a tárgyalt 

funkciók lexikai feldolgozásra gyakorolt ilyen jellegű hatására vonatkozóan. Az ilyen 

irányú kutatások megtervezését nehezíti, hogy ezek a képességek a vizsgált modalitás 

függvényében egyénen belül is eltérő képet mutathatnak (Hoy, Hatton & Hare, 2004), így 



mérésük során szem előtt kell tartani, hogy kifejezetten a reprezentációk közti váltás, 

illetve a reprezentációk kontextuális feldolgozása az, aminek a mérése megfelelő 

evidenciát nyújthat a konkrétsági hatás magyarázatához.  

Ugyancsak releváns kérdések megválaszolását szolgálnák az elsajátítás korának a 

feldolgozásra, illetve a konkrétsági hatás mértékére gyakorolt hatását vizsgáló kutatások, 

azonban jelenleg nem állnak rendelkezésünkre az elsajátítás életkorára vonatkozó átfogó 

adatok, vagy olyan módszerek, melyek efféle adatok szisztematikus gyűjtésére adnának 

lehetőséget. 

A vizsgálatban természetesen jelen voltak olyan módszertani korlátok, melyek esetleg 

torzíthatták az eredményeket. Ide tartoznak egyrészt a lehetséges járulékos nehézségek 

és zavarok (például ADHD, epilepszia), amiket a kutatás során nem kontrolláltunk. A 

második kérdéses pont a gyakorisági szótár kiválasztása volt, hiszen az alkalmazott szótár 

30 évvel ezelőtt készült, így erősen megkérdőjelezhető az érvényessége. A választást az 

indokolta, hogy a felhasznált szótár kifejezetten gyermekeket vizsgáló kutatások számára 

íródott, a korpuszát olyan szövegek adják, melyekkel a gyerekek gyakran találkozhatnak 

mindennapjaik során. A harmadik problémát a tesztben szereplő feladatok sorrendje adja, 

melyek lineárisan nehezednek. A tesztfelvétel elején a gyerekek indokolatlanul 

könnyűnek, egy ponton túl pedig gyakran megterhelőnek érezték a válaszadást, így 

sokaknak csökkent a motiváltsága a feladatsor végére. 

Mindezek figyelembevételével a reprezentációs rendszer sajátosságaira vonatkozó 

eredmények megerősítik és részben magyarázzák azt a gyakori tapasztalatot, miszerint az 

érintett személyek hétköznapokban történő boldogulását nagymértékben támogatják a 

vizuális segédeszközök. Ez újabb érvként szól a TEACCH program (Mesibov, Shea & 

Schopler, 2008), a Cat-kit (Atwood, Callesen & Nielsen, 2008), a videó technika, a 

képregény technika (Gray, 2015) és egyéb olyan módszerek alkalmazása mellett, melyek 

a verbális közléseket a perceptuális élményekhez direkt módon kötődő jelekkel (például 

képekkel, hangokkal, illatokkal) is kiegészítik. A reprezentációs rendszer strukturális 

eltérései továbbá összefüggésben állhatnak azzal a tapasztalattal, miszerint az autizmus 

spektrumzavarban érintett személyek számára gyakran kiváló graféma-fonéma 

megfeleltetés mellett is nehézséget jelent az olvasott szövegek megértése (McIntyre és 

mtsai, 2017; Davidson és Weismar, 2014). Eredményeink alapján ennek a hátránynak a 

kompenzálása érdekében indokoltnak tűnik, hogy az autizmussal élő gyermekek 

olvasástanítása során a tipikusnál is nagyobb hangsúllyal jelenjenek meg az írott tartalmak 

mellett a képi ábrázolások, melyek segítik az olvasott szövegek tartalmi feldolgozását. 
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Sindelar–Zsoldos program 1. – Fejlesztő program tanulási- és 

magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és 

iskolakezdéskor (30 óra) 

 

A továbbképzés az 5–7 éves óvodás és iskolát kezdő gyermekek számára 

kidolgozott Sindelar-féle komplex képességfejlesztő-program alkalmazására készít 

fel, melynek célja a neurogén tanulási zavarok kialakulásának megelőzése. A Sindelar-

féle kognitív fejlesztő módszer az iskolai tanulást megalapozó, gyengén funkcionáló 

részképességek szisztematikus gyakorlását biztosítja. A fejlesztés területei: a figyelem, 

illetve az észlelés, az emlékezet, az intermodális integráció, a szerialitás és a téri 

orientáció. A továbbképzés időtartama 30 óra, mely három egymás követő napon 8-8 

kontakt tanórából és - másfél hónapot követően - egy 6 tanórás záró alkalomból 

(konzultáció) áll. A három egymást követő napon kerül sor az ismeretközlő tematikus 

egységekre, a záró alkalom során pedig az esetismertető hallgatói záródolgozatok 

értékelése történik a fejlesztő program használatára vonatkozó tanácsadás 

kíséretében. A továbbképzés teljesítésének feltétele a foglalkozások 90%-os 

látogatásán túl a két részből álló hallgatói projektmunka elkészítése és elfogadása.  

A jelentkezés feltétele egyetemi és/vagy főiskolai szintű óvodapedagógus vagy 

tanító vagy tanár vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy pszichológus 

vagy konduktori végzettség, valamint legalább 1 év igazolt pedagógiai gyakorlat.  

 

Részvételi díj: 65 000 Ft 

A képzés időpontja: 2018. szeptember 6-7-8., záró alkalom október 

hó 2. felében 

Helyszín: ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Kar, Budapest 

Jelentkezési határidő: 2018. június 30. 

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul. Részletesebb információk az 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központ 

honlapján, a Képzési kínálat menüpont alatt az alábbi elérhetőségen találhatók: 

https://goo.gl/qMHiY8   
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