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Írott nyelv – képírás vs. valódi írás



Valódi írás felbukkanása

Legkorábbi valódi írásrendszerek elve:
egy jel – egy szó (logosz: gör. ‘szó’)
- logografikus rendszer 
- az egyes jelek: logogramok
- pl. sumér ékírás (a  mai Dél-Irak területén): i. e. IV-III. sz., 

- élő logografikus írások: kínai, kandzsi (az egyik japán írásrendszer)

Föníciaiak: i.e. 1500 körül
- logografikus írásrendszer szótagalapú hangjelölő rendszerré alakítása

Ókori görögök: i.e. 1000 körül
- föníciai szótagírás átvétele, alkalmazása a görög nyelvre:

minden egyes magánhangzó és mássalhangzó külön írásjeggyel jelölése

Modern ábécék: görög ábécé leszármazottai



Sumér és akkád ékírás



Föníciai írás





Ortográfia és fonológia

• hangok és betűk

• nyelv írásrendszere: ortográfia

• nyelv hangszerkezete: fonológia

• az írás használatának szükségessége és előnyei



Az olvasás közbeni szófelismerés

Szemmozgások olvasás közben:
kísérlet – szemmozgás megfigyelése mozgó tárgy 

követése közben – szabályos mintázat 
vs.

szemmozgás követése szabad mozgás 
közben – szabálytalan mintázat

Olvasás: „lódulás-szünet” mozgásminta
lódulások: szakkádok
szünetek: fixáció

- szakkádok: 10-15% regresszív (visszafelé irányuló szemmozgás)
- fixációs pontok: a szó eleje és közepe között
- észlelési tér (perceptual span): a fixációs pont körüli terület, 

ahonnan az információ észlelhető;
kb. 15 betűnyi a fixációs ponttól jobbra,
balra 3-4 betű



(20-50 ms)



Szófelismerést befolyásoló tényezők

• Ismerősség (kísérlet: szavak és álszavak)
– a vizuális forma belső reprezentációja

• Gyakoriság 
– gyakoribb szavak gyorsabb reakcióidejű felismerése

• Ismétlődés
- egy helyzeten belül (mondat, szöveg, lexikális döntési feladat) gyorsabb 
felismerés

• Jelentés és kontextus
- gyorsabb a szót kontextusban felismerni, mint szeparáltan
- gyorsabb a szófelismerés szemantikailag adekvát kontextusban, mint nem 
adekvátban

• Hang-betű megfelelés szabályossága
- következetes hang-betű megfeleléseket tartalmazó szavak gyorsabb 

felolvasása, mint a nem következeteseké

• Interakciók: 
- szemantikai előfeszítési hatás







Vizuális elemző rendszer

• Feladatai:

– szegmentálás és konvertálás: a lapon fekvő ábrának az ábécé
különböző betűikét való azonosítása

– a betűk szóbeli pozícióinak meghatározása

PÉK vs. KÉP
P1É2K3 vs. K1É2P3

betűidentitás és pozíció meghatározása, mielőtt az olvasó
eldöntené, hogy a fixált szó ismert-e vagy sem



Vizuális bemeneti lexikon (kétirányú)

• Feladata:
– a betűsorok ismert szóként való azonosítása

Egyfajta mentális szótár: 
- az összes, az egyén által ismert szó grafikus alakjának reprezentációja 

van itt, 
- ezek a reprezentációk szófelismerési egységek
MÉZ – van szófelismerési egysége
MÖZ – nincsen szófelismerési egysége

A vizuális bemeneti lexikonból elérhetőek a szavak jelentései és kiejtési 
mintái, de maga nem tartalmaz jelentéseket és kiejtési mintákat.

Az írott szavak elsajátítása magában foglalja a szavaknak megfelelő új 
szófelismerési egységeknek a létrejöttét a vizuális bemeneti lexikonban, 
illetve ezek asszociatív összekapcsolását a jelentések és a kiejtési 
minták reprezentációival. Ez az olvasástanulás fontos lépése. 



Szemantikai rendszer

• A vizuális bemeneti lexikon egyik kimenete, kétirányú a kapcsolatuk

• Az ismert szavak jelentésével összefüggő tudás raktára, minden 
benne van, amit az adott, olvasott szóról tudunk

• Elengedhetetlen a megértéshez

• Nincsen benne tudás arról, hogyan kell kiejteni a szót



Beszédkimeneti lexikon

• Az olvasás általában szemantikus jellegű

• A felolvasás magában foglalja: 
az értésnek megfelelő intonációt, intonáció változásait

szemantikus olvasás

• Tudás arról, hogyan kell kiejteni az olvasott szót
- kiejtési minták tárolása

• Vizuális bemeneti lexikon és beszédkimeneti lexikon közötti 
közvetlen kapcsolat – nem szemantikus olvasás: 
- direkt asszociációs lehetőség az ismert szavak nyomtatott és 
kiejtett alakjai között, megkerülve a szemantikai rendszerben tárolt 
jelentés-reprezentációkat 



Fonémaszint és beszéd/meghangosítás

• Feltételezünk: rövid távú emlékezeti tár létrejöttét, amelyben a 
kimondandó szó fonémái megőrződnek a felidézés és a kiejtés 
közötti időszakaszban ez a fonémaszint

• Folyamatos olvasás során: 
- egyidejűleg több szó tárolódik a fonémaszinten 
- tipikusan néhány szónyi eltérés választja el a fixált és az éppen 
kimondott részeket


