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HARDI JUDIT

Hibaüzenetek kezelése az idegen 
nyelvi olvasás folyamatában

1. Bevezetés
Annak ellenére, hogy a számítógépes adatfeldolgozás korszakát éljük és korszerű 
hibakereső programok segítségével győzzük le a gépelésből adódó hibákat, mindig 
van arra példa, hogy mind a technika e vívmányát, mind pedig a hibák után kutató 
olvasó figyelmét kijátsszák a szavakban megbújó elírások. A jelenség oka az olvasás 
folyamatában keresendő, mely két fő részre osztható. Az első fázisban a vizuális él-
mény alapján a betűsorok dekódolása, a betűknek a hozzájuk tartozó beszédhangokkal 
való megfeleltetése történik, míg a második szakaszban a szegmentált szó morfológiai 
struktúrájának felismerése és a jelentés azonosítása, azaz a megértés következik be. 
A két szakaszban jól modellálható a kezdő és gyakorlott olvasó közötti különbség is 
(Gósy 1999b). Az olvasást a szerális működés szerint szintén két részre lehet osztani, 
melyek párhuzamba vonhatók az olvasási folyamat modelljével. Az egyik megkö-
zelítés a füllel való olvasás technikáját támogatja, melynek során a szavak és betűk 
„meghango síttatnak”, azaz a szimbólumok fónikus közvetítéssel mintegy hallhatóvá 
válnak az olvasás során. Némely olyan szót, melyek viszonylag ritkán fordulnak elő a 
szövegben hosszú periódus alatt, és emiatt az olvasó elvárása csekély velük kapcsolat-
ban, fonológiailag dekódolni szükséges. Ez a folyamat figyelhető meg a gyakorlatlan 
olvasók technikájában is, illetve azokéban, akik egy idegen nyelvet még nem ismernek 
megfelelően. A másik álláspont a szemmel olvasás technikájának tulajdonít fontosságot. 
Ezen álláspont szerint a fonológiai kapocs szükségtelen, mivel közvetlen kapcsolat van 
a szó grafológiája és szemantikája között, a szavakat egészként értelmezzük, anélkül, 
hogy lineáris betűsorokra bontva meghangosítanánk azokat. A sokszor előforduló, 
ismerős szavaknál így nincs szükség a fonológiai reprezentációra, a dekódolás szóegy-
ségként, a megjelenítő kép alapján történik. A teljes szóegységekre való támaszkodás 
a folyamatos felnőtt olvasás sajátossága (Crystal 1987).

Ezt a teóriát támasztja alá az angol nyelvnek az a sajátossága, hogy bár különböző 
hangok képi megjelenítése egyforma lehet, illetve különböző betűknek a kiejtése 
megegyezhet, ez a gyakorlott olvasónak a dekódolásban mégsem okoz nehézséget. 
A korrektúraolvasók problémájára is ezen a téren keresendő megoldás, így az angol 
nyelvi mintákon elvégzett vizsgálat közelebb vihet a jelenség megértéséhez. A hiba-
kereső olvasás során az elsődlegesen működő dekódolási folyamatokat felülbírálják 
a megértési részfolyamatok, azaz a dekódolásra épülő szemantikai tényezőkkel ön-
kéntelen korrekció történik. A gyakorlott olvasónál a megértés elsődlegessé válik, a 
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szem átfogása viszonylag széles, a szövegkörnyezet hatása elősegíti a mentális lexikon 
aktiválását (Gósy 1999a).

Az olvasás céljának tekintetében a gyorsolvasás a korrektúraolvasás ellentétes 
pólusának tekinthető. Gyorsolvasásnál az a cél, hogy minél rövidebb idő alatt minél 
hosszabb szöveget olvassunk el a szem átfogási képességét növelve, szubvokalizáció 
nélkül (Buzan 1991). Ez a folyamat éppen ellentétes, amikor a hibakeresés a cél. 
Ilyenkor az olvasás tempója lassul, a dekódolási műveletek automatikussága csökken. 
Mindkét folyamat technikája gyakorlással fejleszthető, de a kívánt cél elérése érdekében 
a gyakorlásnak ellentétes irányúnak kell lennie. A különböző céllal történő olvasási 
feladatok mindkét esetben eltérnek a normál olvasástól, így kedvezőtlen irányban 
befolyásolhatják a szöveg megértését.

Az idegen nyelven olvasók esetében az olvasás minőségét és az olvasási cél 
elérését nagymértékben befolyásolja a nyelvtudás szintje. Mivel az éppen aktuális 
szint leginkább a szövegmegértésben realizálódik, fontos annak kutatása, hogy a 
különböző céllal történő olvasási folyamat milyen hatással van a tartalmi monda-
nivaló befogadására. A folyamat több szinten is vizsgálandó: szavak és mondatok 
szintjén, valamint szövegszinten (Gósy 1991). A szófelismerés két fontos feltétele a 
kontextus és a szójelentés relatív gyakorisága. A mondatok feldolgozásával kapcso-
latban szintén érvényesül a gyakorisági tényező, és fontosak a tartalmi, szemantikai 
vonatkozások is. Kétségtelen, hogy a mondatmegértést jelentős mértékben befo-
lyásolja a szintaktikai szerkezetek bonyolultsága is. Az asszociációk, az értelmezés 
szintjének szerepe rendkívül fontos a mondatok szintjén és szövegszinten egyaránt. 
Az elhangzott, illetve elolvasott szöveget a már meglévő ismereteinkkel kiegészítjük, 
mintegy újraértelmezzük. Ugyanez a jelenség figyelhető meg az idegen nyelvi olvasás 
folyamatában is. Amikor a szöveg tartalma közvetlenül, elemzés és fordítás nélkül, 
a már elsajátított nyelvi ismeretek alapján jut el az olvasóhoz, szintetikus olvasásról 
beszélhetünk (Benczik 1990). A szöveg megértésének foka és minősége azonban 
nemcsak a nyelvtudás mértékének a függvénye, hanem függ az olvasó háttértudásától, 
következtető és asszociációs készségétől is.

2. a vizsgálat lebonyolítása
Vizsgálatomban a szintetikus, szövegértő olvasást veszem alapul a korrektúraolvasás 
és szövegértés kapcsolatának megfigyeléséhez, melyeket két különböző nehézségi 
fokú és struktúrájú szövegen kívánok tesztelni. Abból a feltevésből indulok ki, hogy 
a „füllel” és „szemmel” olvasók technikája különböző olvasási fázisokra vezethető 
vissza, melyek összhangban vannak a nyelvtanulás, illetve nyelvtudás szintjeivel is. 
Ezek a technikák egymást kiegészítve és felváltva kerülnek alkalmazásra az olvasó 
gyakorlottságának függvényében, az olvasás céljának megfelelően. Azok az idegen 
nyelven olvasók, akik alacsonyabb nyelvtudási szinten állnak, valószínűleg öntudat-
lanul a füllel való olvasás technikáját részesítik előnyben. Ezáltal az olvasási tempó 
lassabb lesz ugyan, de az analizáló tudatossággal egyenes arányban növekedhet a 
hiba-felismerési arány. A magasabb szintű nyelvtudással rendelkező és gyakorlot-
tabb olvasók a szemmel való olvasás technikáját alkalmazzák, mely ugyan gyorsabb 
olvasást és jobb szövegértést eredményez, a hiba-felismerési mutató viszont ala-
csonyabb marad, mivel a nyelvtani hibák korrekciója automatikusan bekövetkezik. 
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A szem, gyakorlottságának megfelelően, nagyobb nyelvi egységet képes befogni a 
szubvokalizáció teljes mellőzésével. Fontos megjegyezni, hogy ezt a két ellentétes 
pólusú megközelítést csupán a gyakorlottság és a nyelvtudás szintjein lehet alkal-
mazni, míg szövegszinten – beleértve a mondat és szó szinteket is – a két technika 
nem kirekeszti, hanem kiegészíti egymást.

Figyelembe kell venni a szöveg nehézségi fokát, tartalmi egységét és szintaktikai 
felépítését (Pearson–Camperell 1994), illetve az előforduló szókincs relatív gyakoriságát 
és nehézségét, valamint az olvasási gyakorlottságot és nyelvtudási szintet is (Samuels 
1994). A nyelveket tanulók számára ismeretes tény, hogy a hosszabb szavak nehezebben 
megjegyezhetők, helyesírásukkal több probléma merül fel, mint a rövidebb, többször 
előforduló társaikkal kapcsolatban.

A fenti gondolatoknak megfelelően két különböző nehézségi fokú, eltérő szö-
vegstruktúrájú és műfajú angol nyelvű szöveget tesztelek ugyanazoknak a kísérleti 
személyeknek a bevonásával. A könnyebb és nehezebb idegen nyelvű szöveg korrek-
túraolvasása és szövegértési feladata során kapott eredmények várhatóan kiegészítik 
az olvasási folyamatokról alkotott képet, összhangban a magyar szövegű hibakereső 
olvasás eredményeivel.

2.1. Anyag és módszer
A kísérlet modelljének Gósy Mária (1999a) tanulmányát tekintettem, mely a hibaüze-
net kezelését vizsgálja a magyar nyelvű olvasás folyamatában harminc magyar szakos 
tanár bevonásával, akik egy 42 soros politikai tartalmú szöveget olvastak el, miközben 
a hibákat aláhúzással jelölték. A hibakeresést követően a kísérleti személyek a tartalmat 
vizsgáló kérdésekre adtak választ (Gósy 1999a).

A jelen kísérlet egyik szövege egy rövid, meseszerű történet, mely logikusan bon-
takozik ki az olvasó előtt, a másik pedig egy szobrászatról szóló szöveg. A történetet 
középszintű, a művészetről szóló szöveget pedig felsőfokú nyelvtudással rendelkező, 
angol nyelvet tanulók részére készített tankönyvsorozat köteteiből választottam ki, a 
szövegeket számítógép segítségével átírtam és kinyomtattam. A számítógépre vitel 
közben szándékosan 30 különféle hibát tettem mindkét szövegbe, melyek az alább 
leírtak alapján 6 csoportba sorolhatók. A gépelés során véletlenszerűen elkövetett 
hibákat kijavítottam, mivel ügyeltem arra, hogy a kettős hibatípusokat a hibaüzenet 
könnyebb azonosíthatósága miatt kiküszöböljem. Ilyen hibák lettek volna például, 
a tree-ből a three (tartalmi hiba és betűbetoldás), a know-ból a now (tartalmi hiba és 
betűhiány). Azért nem tettem ilyen komplex hibákat a szövegbe, mert nehéz lett volna 
megválaszolni, hogy melyik hibatípusból adódott a hibaüzenet észlelése, illetve annak 
figyelmen kívül hagyása. Vizsgáltam azonban olyan hibákat, amelyek betűcseréből, 
illetve az aposztróf helytelen használatából fakadnak. A szövegeket úgy formáztam, 
hogy 1 bekezdésből és 15, illetve 22 sorból álljanak (ahogyan a függelékben megje-
lennek), így a hibák gyakorisága átlagosan 2, illetve 1,4 hiba soronként. Ügyeltem arra 
is, hogy a hibák eloszlása szöveg-, illetve mondatszinten is egyenletes legyen. Hibák 
egyaránt találhatók a szöveg és a mondatok elején, közepén és végén. Az objektívabban 
kezelhető adathalmaz szempontjából fontosnak tartottam azt is, hogy a 6 különböző 
hibatípus nagyjából egyenletes elosztásban forduljon elő a szövegekben. A gépelést 
12 pontos, homogén álló betűkkel végeztem.
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A szövegek utáni hibafelsorolásból látszik (lásd a függelékben), hogy a hibákat 
arányosan tettem a szövegbe, azzal a céllal, hogy a kapott eredmények egymáshoz 
viszonyítva karakterisztikusabbak legyenek. Mivel az angol nyelvben a helyesírási 
hiba leginkább egy betű cseréjéből, betoldásából, hiányából és a betűk felcseréléséből 
adódik, külön vizsgáltam a nyelvtani és tartalmi hibákat, melyek komplex módon 
fordulnak elő, és ezáltal minőségi változást eredményeznek a szövegben. A vizsgált 
nyelvtani hibákat betűcsere és az aposztróf nem megfelelő használata okozza, ezek 
következtében ugyanannak a szónak és szerkezetnek egy ugyancsak értelmes változa-
ta jön létre, ami azonban nyelvtanilag helytelenül illeszkedik a szövegbe. A vizsgált 
tartalmi hibák szintén betűcseréből adódnak, melyek kapcsán értelmes, de a szövegbe 
tartalmilag egyáltalán nem illeszkedő szó jön létre.

A szövegértést mindkét szövegben öt röviden megválaszolható, de a globális meg-
értést ellenőrző kérdés alapján vizsgáltam, melyeket a szövegek elolvasása után tettem 
fel szóban, magyar nyelven. A kísérleti személyeknek gondolkodási idő nélkül kellett 
a kérdéseket megválaszolniuk. Az első két kérdés specifikus információra kérdezett 
rá, mely a recepció során fennálló, aktuális figyelemre enged következtetni. A további 
kérdések a szövegek tartalmára összpontosítottak. Megválaszolásuk a szövegek tartal-
mának teljes megértésével volt csak lehetséges (lásd a függelékben).

A kísérleti személyek (4 fiú és 26 lány) 1. és 2. évfolyamokon tanuló, középfokú 
nyelvtudással rendelkező, angol műveltségterületi képzésben részt vevő főiskolai 
hallgatók voltak. A kísérlet lebonyolítására két különböző alkalommal került sor. A 
szövegeket az előzetes utasítás alapján egyszer kellett elolvasniuk, miközben a hibákat 
aláhúzással megjelölték. Figyelmet kellett fordítaniuk a szövegek tartalmára is, hogy a 
szövegértést ellenőrző kérdésekre felelni tudjanak a korrektúraolvasás befejezése után. A 
hibák típusáról és számáról nem kaptak felvilágosítást. A szövegek egyszeri elolvasása 
után a lapot meg kellett fordítaniuk. Az 1. szöveg korrektúraolvasását átlagosan 4 és 
7 perc között, a 2. szövegét pedig 5 és 8 perc között sikerült a kísérleti személyeknek 
megoldaniuk. Miután mindenki elkészült a hibajavítással, a szóban feltett kérdéseket 
kellett megválaszolniuk, amire annyi idő állt rendelkezésükre, amennyi a válaszok 
leíráshoz kellett.

3. Eredmények
3.1. A korrektúraolvasás eredményei
Az általam kapott eredmények részben megegyeznek az anyanyelven végzett kísérlet 
eredményeivel. Ezúttal sem volt olyan kísérleti személy, aki az összes hibát azonosí-
totta volna. A legjobb hibatalálati arány 80, illetve 77%-os volt. Ez a magyar kísérleti 
eredménytől mintegy 10%-kal maradt el. Ez az eltérés korántsem meglepő, hiszen a 
kapott adatok vizsgálatánál messzemenően figyelembe kell venni azt, hogy a kísérlet 
anyagát nem anyanyelvi szöveg képezte. Éppen ezért fontos megemlíteni, hogy ennek 
ellenére az 1. szövegben volt olyan szó, a tru, amelynek szóvégi betűhiányból adódó 
hibaüzenetét mindenki megtalálta. A második leggyakrabban megtalált szó, a whit 
hibaüzenete is ugyanezt a típusú hibát hordozta. Ezt a 30 főből 29-en azonosították. 
Ugyancsak érdekes, hogy az Its szerkezetbeli hibáját (aposztróf-hiány) senki sem vet-
te észre az 1. szövegben, és csak 3 személy a másodikban. A leggyengébb eredmény 
30, illetve 23%-os volt. Az összes személy hiba-felismerési átlaga mindössze 55% az 
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első szövegben, 47% a másodikban. Ezek az értékek jelentős mértékben, 18,9 illetve 
26,9%-kal maradnak el az anyanyelvi vizsgálat eredményétől.

A szövegben előforduló hibák felismerési arányát az 1. táblázat foglalja össze, amely 
a hibatípusoknak megfelelően szemlélteti a kapott eredményeket:

1. táblázat. a hibák felismerése típusok szerint

Mint a táblázatból kitűnik, a legnagyobb és a legkisebb arányban megtalált hibák 
között az 1. szövegben igen jelentős (63%) az eltérés, mely 12,7%-kal haladja meg a 
magyar nyelvű kísérletben jelentkező különbséget. A 2. szövegben ez az eltérés 55%, 
ez az érték 3,7%-kal magasabb a magyar tanulmány eredményénél.

Várakozásomnak megfelelően leginkább a nyelvtani és tartalmi hibák megtalálása 
okozott nehézséget, mivel az idegen nyelv használata során ezek kiküszöbölése je-
lenti az egyik legnehezebb feladatot. A magyar tanulmány eredményéből arra lehet 
következtetni, hogy ha az olvasó a hibaüzenetre koncentrál, akkor a tartalmi hibák 
egyre kevésbé lesznek feltűnőek. Az angol szövegekbe tett nyelvtani hibák ugyancsak 
befolyásolhatják a tartalmat, de a magyar szöveg tartalmi hibáitól eltérően nem olyan 
mértékben, hogy az a szövegértés szempontjából zavaró lenne. Ez magyarázhatja meg 
azt, hogy az olvasóknak csupán 20, illetve 23%-a találta meg őket. Ezáltal a magyar 
és angol nyelvű felmérésből ugyanaz a következtetés vonható le: ha az elírással ke-
letkezett szó értelmes marad és jelentése nem tér el nagymértékben az alapszóétól, a 
hibaazonosítás során jelentős mértékben észrevétlen marad.

A betűcseréből adódó érték az 1. szövegben (83%) megközelíti a magyar nyelvű 
tanulmányban kapott értéket (90,7%), mely a jelen felmérésben is a legnagyobb hiba-
típus-felismerési arány. A 2. szövegben ez az érték mindössze 50%. A betű hiányából 
adódó hibaüzenet-felismerési arány 0,3%-kal tér el a magyar felmérés eredményétől az 
1. szövegben, ugyanakkor ez az eltérés a 2. szövegben jelentős (25,3%); a legnagyobb 
eltérést (41,5%) a betű betoldása mutatja az 1. szövegben és a magyar szövegben egy-
aránt. A 2. szövegben ez az érték 10,5%-kal marad alul.

Megvizsgáltam a hibafelismerést aszerint is, hogy a hiba a szónak mely részén for-
dult elő. Az eltérések jelentősek, de a magyar és az első angol szövegben ugyanazt a 
helyet foglalják el a megtalált hibák. A kísérleti személyek a szó közepén előforduló 
hibákat találták meg leginkább (72,9%). Legkevésbé a szó elején levő hibákat sikerült 
azonosítaniuk (39%), majd a szóvégieket (53%). Ezzel szemben a 2. szövegben a szó 
közepén levő hibák felismerése jelentette a legnagyobb gondot, a szó elején levőké pedig 
a legkisebbet (63%). Az eredmények összevetéséből arra lehet következtetni, hogy az 
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anyanyelvi szöveg és az alacsony nehézségi fokú idegen nyelvi szöveg esetében a szó 
középpontjára, a magas nehézségi fokú idegen nyelvi szöveg esetében viszont a szó 
elejére összpontosul a korrektúraolvasó figyelme.

Az olvasás irányának hatását a hibafelismerésre megvizsgáltam horizontálisan és ver-
tikálisan egyaránt. A vízszintes (balról jobbra történő) olvasási adatok kiszámításához a 
szöveget három egyforma oszlopra tagoltam. Az 1. szövegben kapott eredmények, noha 
arányaikban eltérést mutatnak a magyar szöveg olvasásának értékeitől, lényegében meg-
egyeznek velük: a szöveg közepén előforduló hibák a legkevésbé azonosíthatók (53%), a 
szöveg bal oldalán levők kicsivel jobban (55%), legnagyobb arányban pedig a szöveg jobb 
oldalán (56%) előfordulók. Az eltérések nem jelentősek. A 2. szövegben is a jobb oldali 
hibákat azonosították be a legnagyobb arányban a kísérleti személyek, viszont felcserélődnek 
az értékek a szöveg bal oldalát (44%) és közepét (46%) tekintve.

A függőleges irányú olvasási értékek kiszámításához az 1. szöveget 3x5, a 2. szöveget 
a szógyakoriság függvényében 1x9 és 2x7 soros részekre tagoltam. A kapott értékek a 
függőleges adatokkal ellentétes értékűek. A legjobban (64, illetve 48%) mindkét angol 
szövegben a középen előforduló hibák azonosíthatók, majd az 1. szövegben az elején 
levők (61%), a másodikban viszont a végén levők (47%). Ez a jelenség magyarázható 
az olvasási folyamat során fennálló aktuális figyelemmel. Az első szakasz egyfajta 
ráhangolódási szakasz, amikor az olvasó ismerkedik a szöveggel. A középső szakasz 
az aktív olvasási szakasz, melynek során a kapott adatoknak megfelelően a legaktí-
vabb a figyelem. Az utolsó szakaszban levő beazonosítatlan hibák gyakorisága pedig 
utalhat egyrészt a korrektúraolvasásra irányuló figyelem lanyhulására (1. szöveg), 
vagy éppen ezzel ellentétben, a figyelem összpontosítására (2. szöveg). Az 1. szöveg 
kibontakozó szerkezetéből adódóan a hibák felismerésére irányuló figyelem a történet 
előrehaladásával egyenes arányban csökken, az olvasó a végkifejletre, azaz a tartalomra 
összpontosít. A 2. szöveg egynemű, azaz nem kibontakozó szerkezetéből adódóan a 
figyelem a korrektúraolvasásra összpontosul, nem pedig az azt követő másodlagos, 
szövegértési feladatra. Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy a hibaüzenet 
kezelése a szöveg függőleges irányú olvasása során változik jelentősebb mértékben. 
Ez a feltételezés még további vizsgálatot igényel. Amennyiben további kutatások alá-
támasztanák ezt az eredményt, egy lehetséges javaslat lehetne a szövegben rejlő hibák 
biztosabb megtalálására annak a technikának az alkalmazása, melynek során különböző 
alkalmakkal a szöveg különböző részeiről kezdjük a korrekciót.

Az adatok értékelése közben egy igen különös jelenségre lettem figyelmes, melynek 
megemlítését fontosnak tartom. A kísérleti személyek rendkívül nagy számban találtak 
olyan „hibákat”, melyek valójában helyesen leírt szavaknak tulajdonított hibákból 
adódtak. Az 1. szöveg olvasásakor 24-en (80%) találtak nem létező hibákat, a 2. szö-
veg olvasása közben pedig csak egy személy nem azonosított vélt hibát. Összesen 34 
ilyen hibát találtam az 1. szövegben és majdnem a dupláját, 60-at a másodikban. Az 1. 
szövegben a hibásnak vélt szavak közül a legtöbbször (6 alkalommal) az apologized 
szó fordult elő. Ezt követte az angrily és az at once szavaknak a megjelölése (5-5 
alkalommal). A 2. szövegben az its szerkezet hibásnak vélése megelőzte a spatial 
szóét. Ebből az adatból arra lehet következtetni, hogy bizonyos szavak és szerkezetek 
relatív gyakoriságukat tekintve kevésbé ismertek, így ezek hordozzák a potenciális 
hibaüzeneteket angol nyelven. Ezek például az s és z betűk közötti jelentésből fakadó 
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választási különbség, az y-ra vonatkozó helyesírási szabályok, a prepozíciók és az 
aposztróf használatából adódó nehézségek.

Az 1. szövegen belül előforduló vélt hibák felső határa 7, a 2. szövegen belül 15 szó 
volt. Az 1. szövegben a 7 vélt hibát azonosító személy 53%-ban találta meg a létező 
hibákat, szövegértése mégis igen jó, 80%-os volt. A 2. szövegben fordított az eredmény, 
a kísérleti személy a létező hibák 77%-át megtalálta, de szövegértése csak 20%-osra 
sikerült. Ez az eredmény is alátámasztja a függőleges olvasás és a szövegszerkezet 
között fennálló feltételezést.

Volt olyan személy, aki a thief szót is hibásnak vélte, és éppúgy megjelölte, mint a 
valóban hibás thieft szót. Az összes hibához viszonyítva a helyesen írt szavak hibásnak 
vélése 8%-os volt az első, 20%-os a 2. szövegben. Ez az érték, habár említésre méltó, 
a kapott eredményeket nem módosítja olyan mértékben, hogy azok ne lennének meg-
bízhatók. A jelenség pusztán arra enged következtetni, hogy a középfokú nyelvtudással 
rendelkező tanulók nem biztosak tudásukban, de mivel a feladatot maradéktalanul végre 
szerették volna hajtani, ott is találtak hibákat, ahol nem voltak.

3.2. A szövegértési feladatok eredményei
A viszonylag gyenge hiba-felismerési átlagnak látszólag ellentmond a szövegértés 
79%-os eredménye. Ez a jelenség azonban csak az 1. szövegben tapasztalható, az egy-
szerű történet kibontakozó szerkezetéből és kiszámíthatóságából adódóan. Az alábbi 
ábra szemlélteti a hibafelismerés és a szövegértés százalékos összefüggését, melyet az 
adatok átlagértékének kiszámításával kaptam.

1. ábra. a hibafelismerés és a szövegéréts aránya

Amint azt a grafikon szemlélteti, a hibafelismerési és a szövegértési átlagok közel 
járnak egymáshoz. Míg a hibafelismerési értékek 30%-tól 80%-ig terjednek, a szö-
vegértési átlag szóródása jelentősen nagyobb, 80%-os. A középértékek viszont jól 
látszanak, 55%-os hibafelismerés, közel 3 kérdés helyes megválaszolásával. Ez az 
eredmény arra engedhetne következtetni, hogy a magyar nyelvű szöveg olvasásától 
eltérően a hibakeresés nem vonja el, illetve nem a hibakeresés vonja el a figyelmet a 
tartalomra koncentrálástól. Tehát az a magyar tanulmányban kapott eredmény, mely 
szerint „minél több hibát azonosít a kísérleti személy, annál kevésbé tudja a szöveg 
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tartalmát követni (Gósy 1999a: 32)”, esetünkben nem áll fenn. Ennek az eltérésnek az 
oka, mint már említettem, sokkal inkább az olvasott szöveg szerkezeti felépítéséből 
ered, mintsem a hibakeresés mivoltából.

Mint ismeretes, a magyar nyelvű szöveg anyagát egy politikai tartalmú újságcikk 
adta, míg az 1. angol szöveg egy meseszerű történetet mond el, melynek kimenetelére a 
szöveg felépítéséből biztonsággal lehet következtetni. A szélső értékek megvizsgálása 
érdekes dologra hívja fel a figyelmet: az a kísérleti személy, aki a legjobb hiba-felisme-
rési eredményt érte el (80%), és az, aki a legrosszabbat (30%), egyaránt 60%-ban tudta 
megválaszolni a tartalmi kérdéseket. Ezek az adatok is azt tükrözik, hogy esetünkben 
nem a hibaüzenet keresése vonja el a figyelmet a tartalomról. A 2. angol szöveg olva-
sásánál kapott eredmények, szintén a szöveg műfajából, szerkezetéből és nehézségi 
fokából adódóan, az 1. szövegétől jelentősen eltérő hiba-felismerési és szövegértési 
összefüggéseket mutatnak. A legtöbb hibát felismerő személy 1, a legkevesebbet fel-
ismerő 2 kérdésre tudott válaszolni. Ezek az adatok alátámasztják a hibafelismerésre, 
illetve tartalomra összpontosított figyelem teóriáját. Az olyan közbülső értékek figye-
lembe vétele, mint például a 70%-os hibafelismerés 3 kérdés helyes megválaszolásával, 
illetve 57%-os hibafelismerés egyetlen kérdés megválaszolása nélkül arra engednek 
következtetni, hogy a középfokú nyelvtudással rendelkező vizsgálati személyek tudá-
sában elég nagy a szóródás.

A szövegértést ellenőrző kérdéseket két csoportra bontva vizsgáltam. Külön érté-
keltem a konkrét információra és a szöveg megértéséhez szükséges információra utaló 
kérdéseket. A kapott eredmények meglepetéssel szolgáltak. Elvárásommal ellentétben 
a két érték csupán 2%-os eltérést mutat az 1. szövegben a konkrét információt vizsgáló 
javára. Meglepő, hogy a kérdezett személyek 80%-a emlékszik olyan információra, 
amely sem a szövegértés, sem pedig a hibakeresés szempontjából nem volt fontos. Ez 
az adat már nemcsak a figyelem, hanem a rövid távú memória működésére is utal, mely 
jelenség további vizsgálatra ugyancsak érdemes lenne. A szövegértési eredményeket a 
rövid és hosszú távú emlékezőképesség függvényében vizsgálva fény derülhetne arra, 
hogy milyen természetűek azok a mentális kapcsolószavak, amelyek a szövegtartalmat 
aktiválják. A 2. szövegben is a konkrét kérdések megválaszolása volt jellemző (65%), 
de a szöveg tartalma lényegében teljesen ismeretlen maradt, amire a 2%-os szövegértést 
vizsgáló mutató egyértelműen rávilágít.

4. Következtetések
A két tanulmány eredményeinek összevetéséből kitűnik, hogy az angol nyelvi korrek-
túraolvasás folyamata nem tér el jelentős mértékben a magyarétól. A kapott adatokat 
három csoportra bontva az alábbi megállapításokat tehetjük:

1. A vizsgálati eredmények egybeesnek a következő esetekben: legnehezebb az olyan 
hibákat észrevenni, amelyek során a kapott szó értelmes marad (ilyenek a tartalmi 
hibák, valamint a tartalmi és nyelvtani hibák angol nyelven); a szöveg jobb oldalán 
könnyebben felismerjük a hibákat, mint a szöveg közepén vagy bal oldalán.

2. Akkor marad legészrevétlenebb a hibaüzenet, ha a kapott szó értelmes marad, 
és jelentése nem tér el lényegesen az eredetiétől, azaz angol nyelven a nyelvtani és 
tartalmi hibák azonosítása a legnehezebb. Az eredmények kis mértékben eltérnek a 
magyar korrektúraolvasásnál kapottaktól, így azzal a következtetéssel egészülhetnek 
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ki, hogy a helyes és hibás szónak közel azonos jelentésűnek kell lennie ahhoz, hogy 
nagy valószínűséggel észrevétlen maradjon.

3. A következő esetekben eltérő eredményeket láthatunk: a betű hiánya és a betű 
betoldása közötti különbség igen jelentős angol nyelven (ezek a mutatók a 2. angol 
szövegben ellentétes irányúak az 1. szöveghez képest); a szövegértési eredmények 
jelentősen jobbak az 1. angol szöveget vizsgálva, amiből arra lehet következtetni, hogy 
a szövegstruktúra és műfaj jobban befolyásolja a szövegértést, mint az anyanyelv és 
idegen nyelv olvasása közötti különbség; a hibajavításra fordított figyelem a műfaji 
sajátosságokból és a szövegszerkezetből adódóan változik.

Az, hogy a kísérleti személyek közül sokan hibásnak véltek helyesen írt szavakat, 
csak az idegen nyelven történő hibakereső olvasásnál fordult elő. Ez a jelenség a vizs-
gált személyek idegennyelv-tudásából eredő bizonytalanságra világít rá, és a kísérlet 
kapcsán arra enged következtetni, hogy az írott szöveg üzenete fogalmi síkon sokkal 
inkább realizálódik, mint a szövegképben, azaz a középfokú nyelvtudással rendelkező 
emberek nagyobb valószínűséggel értik meg a szöveget a műfaj és szövegszerkezet 
függvényében, mint amilyen mértékben azt transzformálni képesek, főként, ha ez a 
transzformáció a negatív szövegkép felismerésére irányul.

Az összehasonlító tanulmány során több olyan gondolat is felmerült, amely további 
kutatásra sarkall. Nyitott maradt az a kérdés, hogy a függőleges olvasási irányt vizsgálva 
a szöveg mely részein és milyen mértékben felelős a fáradékonyság a dekódolatlan 
hibaüzenetért. Felmerült a szöveg műfajának hatása a megértésre korrektúraolvasáskor, 
valamint érdemes lenne külön is megvizsgálni a tartalmi és a nyelvtani hibák megta-
lálásának egymáshoz való viszonyát. Az angol nyelven végzett kísérletet különböző 
szintű nyelvtudással rendelkező kísérleti személyekkel is el lehetne végeztetni, és az 
eredményeket egymáshoz hasonlítva is le lehetne vonni a következtetéseket.
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MEllÉKlET: a FElMÉrÉSHEZ HaSZNálT SZÖvEGEK

1. szöveg:
Mary had a Little Lamb

Mary and her husband Dimitri lived in a tiny villige of Perachora in southern Greece. One of 
Mary’s prize possessions was a little whit lamb which her husband had given her. She keept it 
tied to a free in a field during the day end went to fetch it every evening. One evening, 
however, the lamb was missing. The rope had been cut, so it was obivous that the lamb had 
been stolen. When Dimitri come in from the fields, his wive told him what had happend. 
Dimitri at once set out to find a thief. He know it would not prove difficult in such a smell 
village. Atfer telling several of his friends about the thieft, Dimitri found out that his 
neighbour, Aleko, had sudednly acquired a new lamb. Dimitri imediately went to Aleko’s 
hause and angrily accused him of stealing the lamb. He told him he had butter return it or he 
would call the polise. Aleko denied takeing it and led Dimitri into his back-yard. It was tru 
that he had juts bought a lamb, he explained, but his lamb was black. Ashamed of heaving 
acted so rashly, Dimitri apologized tu Aleko for having accused him. While they were talking 
it begin to rain and Dimitri stayed in Alekos house until the rain stoped. When he went outside 
half an hour later, he was astonihsed to find that the little black lamb was almost white. It’s 
whool, which had been died black, had been washed clean by the rain.

A szövegben előforduló hibák csoportosítása:

Betű betoldása: kept keept Betűmetatézis: obvious obivous
 theft thieft  After Atfer
 taking takeing  suddenly sudednly
 having heaving  just juts
 wool whool  astonished  astonihsed

Betűcsere: village villige Nyelvtani hiba: came come
 wife wive  knew know
 house house  began begin
 police polise  Aleko’s Alekos
 to tu  Its It’s

Betű hiánya: white whit Tartalmi hiba: tree free
 happened happend  and end
 immediately imediately  small smell
 true tru  better butter
 stopped stoped  dyed died

Kérdések:
1. Melyik országban élt Mary és Dimitri? (/Dél-/Görög.)
2. Kitől kapta Mary a bárányt? (A férjétől/Dimitritől.)
3. Milyen színű volt Aleko báránya? (Fekete.)
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4. Miért töltött Dimitri Aleko házában fél órát? (Mert eleredt/esett az eső.)
5. Miért lepődött meg Dimitri?
 (Mert kifehéredett a bárány/ lemosta az eső a fekete festéket a bárányról.)

2. szöveg:

Apreciation of sculpture dipends upon the ability to respond to form in three dimensions. That is 
perhaps why sculpture has been described at the most diffficult of all arts; certainly it is more 
difficult than the arts which involve appreciation of flat froms, shape in only two dimensions. Many 
more people are ‘form-blind’ than colour-blind. The child learning to see, first distinquishes only two- 
dimensional shape; it cannot judge distances, depths. Later, for its personal safety and practical 
needs, it has to develop (partly by means of touch) the ability to judge roughly three-dimensionaal 
distances. But having satisfies the requirements of practical necesity, most people go no further. 
Though they may attain considerable accuracy in the percepcion of flat form, they do not make the 
further intellectual end emotional effort needed to copmrehend form in its full spatial existence. This 
is what the sculpor must do. He must strive conntinually to think of, and use, form in it’s full spatial 
completeness. He gets the solid shape, as it were, inside his head - he thinks of it, whatever its sise, 
as if he were holding it completely ecnlosed in the hollow of his hand. He mentally visualized a 
complex form from all round itself; he knows while he looks at one side what the other side is like; 
he identifies himselfe with its centre of gravity, its mess, its weight; he realizes its volume, as the 
space that the shape displaces in the air. And the sensitiv observer of sculpture must also learn to 
feel shape simply as shape, not as description or reminiscence. He most, for example, perceive an 
egg a sipmle solid shape, quite apart from its significance as food, or from the literary idea that it 
will became a bird. And so whith solids such as a shell, a not, a plum, a pear, a tadpole, a 
mushroom, a muontain peak, a kidney, a carrot, a tree-trunk, a bird, a bud, a lark, a ledybird, a 
bulrush, a bone. From these he can go on to apprecite more complex forms or combinations of 
several form’s.

A szövegben előforduló hibák csoportosítása:

Betű betoldása: difficult diffficult Betűmetatézis: forms froms
 three-dimensional dimensionaal  comprehend copmrehend
 continually conntinually  enclosed ecnlosed
 himself himselfe  simple sipmle
 with whith  mountain muontain

Betűcsere: depends dipends Nyelvtani hiba: satisfied  satisfies
 distinguishes distinquishes  its it’s
 perception percepcion  visualizes visualized
 size sise  become became
 ladybird ledybird  forms form’s

Betű hiánya: appreciation apreciation Tartalmi hiba: at as
 necessity necesity  and end
 sculptor sculpor  mass mess
 sensitive sensitiv  must most
 appreciate apprecite  nut not
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Kérdések:
1. Miért jellemzik a szobrászatot a legbonyolultabb képzőművészetként?
 (Mert három dimenzióban reagál a formára.)
2. A formavak vagy a színvak több-e az emberek között a szöveg szerint? (A formavak.)
3. Mi az, amit a szobrásznak tennie kell?
 (A formára teljes térbeli egységében kell gondolnia, és úgy kell azt használnia.)
4. Miként azonosul a szobrász a szoborral?
 (A szobor gravitációs középpontjával, tömegével és súlyával azonosul.)
5. Milyen példát hoz a szöveg arra, hogy mit kell megtanulnia a szobrászat érzékeny megfi- 
 gyelőjének?
 (A tojást egyszerű, tömör formaként kell tekintenie, nem ételként, vagy úgy, hogy abból kel  
 ki a madár.)
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