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Nyelvhasználat: beszéd és írás 
 
 
A beszédprodukció 

A nyelvi, illetve a beszédprodukció célirányos tevékenység, a kommunikáció egy 
formájának tekinthetjük. Hogy a kommunikáció sikeres legyen, bizonyos szabályokat 
tiszteletben kell tartanunk. A beszélőknek és a hallgatóknak együttműködésre kell 
törekedniük. Grice négy társalgási maximát fogalmazott meg, melyekhez a beszélőnek 
tartania kell magát: 

1. A mennyiség maximája: a beszélőnek csak olyan mértékben kell informatívnak lennie, 
amennyire szükséges, se jobban, se kevésbé. 

2. A minőség maximája: a beszélőnek igazat kell mondania. 
3. A relevancia maximája: a beszélő csak olyan dolgokat mondjon, melyek relevánsak a 

társalgás szempontjából. 
4. A mód maximája: a beszélő hozzájárulásának világosnak és könnyen érthetőnek kell 

lennie. 
A mennyiség maximája esetében a beszélőknek figyelembe kell venniük például a „közös 
alapot", mely a beszélők és a hallgatók közös ismereteit, hiedelmeit stb. foglalja magába.  

A beszéd egy nagyon összetett tevékenység, és számos különböző készséget foglal 
magába. Ezek közé tartozik a gondolkodás képessége, hogy gondolni tudunk arra, amit 
mondani akarunk, hogy ki tudjuk választani a megfelelő szavakat gondolataink kifejezésére, 
hogy nyelvtanilag helyesen tudjuk a szavakat rendezni, és hogy az eltervezett mondatokat 
tényleges beszédbe tudjuk önteni. A beszéd egyik kulcsfontosságú tulajdonsága, hogy 
rendszerint tekintélyes mennyiségű tervezés előzi meg a beszédprodukciót.  

Dell elmélete szerint a beszédhibák azért fordulnak elő, mert egy adott pillanatban egy 
helytelen elem aktivációs szintje magasabb, mint a helyes elemé. Az aktiváció terjedése azt 
jelenti, hogy sok csomópont aktiválódik ugyanabban az időben, és ez megnöveli a hibázás 
lehetőségét. Hibafajták: 

1. Kategoriális szabályok működéséből adódó hibák (pl. helytelen főnév a helyes helyett)  
2. Anticipációs hiba (egy, a mondatban korábban mondott elem a helyes, pl. Az ég az 

égben van.) 
3. Szófelcseréléses hibák, vagyis a mondatban két szó felcserélődik (pl. Ki kell 

engednem a házat a macskából.) 
4. „A nyelvem hegyén van” jelenség (Az a frusztrációt okozó állapot, amikor valami 

fogalmat vagy dolgot ki akarunk mondani, de hiába keressük rá a helyes szót.)  
5. Morfémafelcseréléses hibák, amikor két tőmorféma cserél helyet a mondatban (pl. A 

várost hegyes lankák veszik körül.) 
6. Spoonerizmus, amikor két vagy több szó kezdőbetűjét vagy kezdőbetűit felcseréljük. 

Az elmélet azt jósolja, hogy a hibázásokban általában tényleges szavak vagy morfémák 
szerepelnek, ez a jelenség a lexikaitorzítás-hatás néven ismeretes. Ez azért van, mert az 
aktiváció a morfémák és a szavak szintjén hatással van az alacsonyabb szinteken lezajló 
feldolgozásra. A tétovázások és szünetek nem beszédhibázások, de sok információt 
szolgáltatnak a beszédprodukció során lejátszódó folyamatokról.  A spontán beszédben 
rendszerint nyelvtani határokon fordulnak elő szünetek. Az ilyen szünetek átlagosan 
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hosszabbak, mint a más helyeken előforduló megállások. A szószerkezeti határokra eső 
szüneteket általában olyan hangokkal töltjük ki, mint um, ö és ah, míg a szószerkezeten belüli 
szünetek rendszerint némák. 

Az agysérült betegektől nyert kognitív neuropszichológiai bizonyítékok megmutatták, 
hogy a beszédben és az írásban szerepet játszó folyamatok nagyon különbözőek. Vannak 
olyan betegek, akik jól tudnak beszélni, de komoly problémáik vannak az írással, és vannak 
olyanok, akik jól írnak, de nem tudnak beszélni. Garrett azon nézetét, hogy a beszéd 
tervezésében több szakasz van, és egyik sem mentes a hibázás lehetőségétől, igazolják az 
agysérült betegek adatai, akik nagyon különböző károsodásokban szenvednek: 

1. Anómia: nehézséget okok a szavak előhívása és kimondása. 
2. Agrammatizmus: megfelelő nyelvtani szerkezet hiánya. (Nincsenek inflexiók és 

funkciószavak, a szavak helytelen sorrendben szerepelnek a mondatokban.) 
 
Az írás 

Az írás abban hasonlít a beszédre, hogy sok különböző folyamat játszik benne 
szerepet. Az írás célvezérelt tevékenység, és az írásban megjelenő célok hierarchikusan 
szerveződnek. Az írás fő szakaszai: 

1. A tervezés során gondolatokat, ötleteket gyártunk, melyek megfelelnek az írásmű 
általános céljainak, és koherens szerkezetbe rendezzük őket. 

2. A mondatgenerálás során a tervezési szakasz eredményeit konkrét mondatok 
formájába öntjük. 

3. A revíziós folyamatban a korábban leírtak érékelése történik meg, azonosítjuk a 
leírtakban található hiányosságokat.  

A szakaszok általában egymás után következnek a következő sorrendben: tervezés, 
mondatgenerálás és végezetül módosítás; ám az írás gyakran eltér ettől a rendtől.  

A gyakorlott írók rendszerint nagyobb részmondatokat készítenek, mint az átlagos 
íráskészséggel rendelkező emberek. A gyakorlott írók általában az egész szöveg 
koherenciájára fordítanak több figyelmet, míg az átlagos írók inkább az egyes szavakra és 
kifejezésekre összpontosítanak. Az íróknak gyakran van olyan érzésük, hogy kimondják a 
szavakat és a mondattöredékeket, mielőtt leírnák őket.  

A kognitív neuropszichológusok megfigyelték, hogy bizonyos agysérült betegek a belső 
beszéd hiánya ellenére is tökéletesen tudnak írni. Ez azt bizonyítja, hogy az írás nem függ 
szükségszerűen a belső beszédtől. Azt is megfigyelték, hogy az írás és a helyesírás sokféle 
módon változhat, olyan tényezőktől függően, hogy a leírandó szó ismert-e vagy nem.  

 
A nyelv és a gondolkodás 

A beszéd és az írás olyan tevékenység, melyben a mondanivalóval kapcsolatos 
gondolatok nyelvi formában fordítódnak le. A nyelvi relativizmus hipotézise szerint a nyelv 
meghatározza vagy erősen befolyásolja a gondolkodást. Igaz jelentős különbségek vannak a 
világ nyelvei között, de nem valószínű, hogy ezek a különbségek befolyásolják a 
gondolkodást. Ésszerűbb az a magyarázat, hogy az eltérő környezeti körülmények hatással 
vannak azokra a dolgokra, melyekről az emberek gondolkoznak, valamint az emberek 
nyelvhasználatára. A kísérleti eredmények azt jelezték, hogy a nyelv hatással van az 
emlékezetre, de az újabb vizsgálatok kétségessé tették ezt a következtetést. Mások 



3 

 

kutatásainak eredményei azt mutatják, hogy a gondolkodás gyakorol hatást a nyelvre. Azt 
mondhatjuk, hogy a nyelv hatást gyakorol bizonyos gondolkozási szokásokra, még akkor is, 
ha jelentősen nem szűkíti le a kognitív működést. Piaget nézetei szerint a nyelv a 
gyermekeknél azokra a kognitív képességekre épít, melyek a nyelvet megelőző szenzoros-
motoros szakaszban kifejlődtek. Eszerint a nyelvet – legalábbis részben – azok a gondolatok 
alakítják, amelyek közlésére a nyelvet használják. Ésszerűnek látszik azt feltételezni, hogy a 
nyelv a gondolkodás szolgája, és nem a mestere. Fodor álláspontja szerint létezik egy külön 
modul vagy kognitív feldolgozó, mely a nyelvfeldolgozásért felelős. Mivel mindegyik modul 
a többitől függetlenül működik, a nyelvi megértésre nincsenek hatással a nem nyelvi 
információk, pl. a gondolkodás. Ebből következően azt várnánk, hogy a nyelvi megértés teljes 
mértékben alulról felfelé, az ingerektől vezérelve megy végbe. Valójában komoly 
bizonyítékok vannak arra, hogy felülről lefelé irányuló folyamatok is hatással vannak a 
beszéd megértésére. Bár Fodor álláspontja szélsőségesnek mutatkozik, feltételezhető, hogy a 
nyelvfeldolgozás számos aspektusa viszonylag független a nem nyelvi folyamatoktól. Harris 
rámutatott: „A nyelvfeldolgozásnak függetlennek kell lennie más kognitív tevékenységektől. 
Ha ez nem így lenne, akkor csak azt hallanánk meg, amit meg akarunk hallani, és csak azt 
olvasnánk, amit olvasni akarunk.” 
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