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ÖSSZEFOGLALÓ

A ver bá lis fluencia- (vagy más né ven szó ge ne rá lá si) fel ada tok ban a sze mé lyek nek meg ha tá -
ro zott sza bá lyok sze rint, kor lá to zott id! alatt kell a le he t! leg több szót el! hív ni uk. A fel adat -
tal a sza vak gyors, ru gal mas el! hí vá sán ke resz tül a le xi kon, a sze man ti kus me mó ria és a vég -
re haj tó m" kö dés együtt m" kö dé se mér he t!, to váb bá meg is mer he t!k a sza vak el! hí vá si
stra  té  gi ái és a le xi kai-sze man ti kai fej l! dés is. A ver bá lis fluencia a kog ni tív za va rok szá mos
for má já ra ér zé keny. A kli ni kai vizs gá la tok ban ál ta lá ban a vá la szok, a hi bák és az is mét lé sek
men  nyi sé gi meg ha tá ro zá sá val fe je zik ki a tel je sít ményt. To váb bi le he t! ség a folyamatmeg kö -
ze lítést al kal ma zó mi n! sé gi elem zés, amely a meg ol dást be fo lyá so ló stra té gi ai m" ve le te ket
igyek szik meg ra gad ni. A mód szer ta ni ta nul mány be mu tat ja a ver bá lis fluenciafeladatok tí pu -
sa it és fel vé tel ét, majd is mer te ti azok kvan ti ta tív és kva li ta tív ér té ke lé si rend sze rét.
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1 A ta nul mány Az em lé ke zet egész sé ges és sé rült m! kö dé se cí m" OTKA-pályázat ke re té ben ké szült. A ku ta tás té ma -
ve ze t! je Kó nya Ani kó, nyil ván tar tá si szá ma K 81641.



ÁL TA LÁ NOS LE ÍRÁS

A kli ni kai, kí sér le ti és fej l! dés pszi cho ló gi ai vizs gá la tok ban szé les kör ben al kal ma zott ver bá -
lis fluencia- (vagy más né ven szó ge ne rá lá si) fel ada tok a sza vak gyors, ru gal mas el! hí vá sán
ke resz tül a le xi kon, a sze man ti kus me mó ria és a vég re haj tó funk ció (úgy mint stra té gi ai ke re -
sés, fris sí tés, gát lás, vál tás és el! hí vás in dí tá sa) együt tes m" kö dé sét mé rik. Az em lé ke ze ti kont -
roll funk ci ók mel lett a fel ada tok jel le gük b!l adó dó an gyer mek kor tól al kal maz ha tó ak a sza vak
el! hí vá si stra té gi á já nak és a le xi kai-sze man ti kai há ló za tok fej l! dé sé nek és m" kö dé sé nek
vizs gá la tá ra is. A vizs gá la ti sze mély nek a fluenciafeladatokban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze -
rint, kor lá to zott id! alatt kell a le he t! leg több szót el! hív nia. A fel adat ban nyúj tott tel je sít mény
a men tá lis le xi kon ban tá rolt sza vak vissza nye ré sé t!l és a fo lya mat kont roll já tól függ. Ezek 
a fel ada tok ér zé ke nyek a kog ni tív za va rok szá mos for má já ra.

A ver bá lis fluenciafeladatok kö zül leg is mer tebb a be t"- és a kategóriafluencia. A bet! -
fluencia (fonémafluencia) ese té ben adott be t" vel (itt K, T, S) kez d! d! sza va kat kell a sze mé -
lyek nek mon da ni uk. A kategóriafluencia-feladatban (sze man ti kus fluencia) olyan sza va kat kell
pro du kál ni, ame lyek egy el! re meg ha tá ro zott ka te gó ria alá tar toz nak (itt ál lat, gyü mölcs). 
A kategóriafluencia to váb bi vál to za ta a váltásfluencia, amely két ka te gó ria al ese te i nek pár hu -
za mos, vál ta ko zó el! hí vá sát vár ja el (itt egy ru ha ne m", egy hang szer, egy ru ha ne m", egy
hangszer…). Élet sze r" sé ge mi att ter jedt el az ún. ad hoc fluenciafeladat (itt szu per mar ket, ut ca),
amely kli ni kai sz" rés nél a kategóriafluenciát he lyet te sít he ti is. Újabb ke le t" fel adat tí pus az
akciófluencia, amely ben a sze mé lyek nek igé ket, em be ri cse lek vé se ket kell gyors egy más után -
ban fel so rol ni uk (Platt et al., 1996). A Woods és mun ka tár sai (2005) ál tal idé zett ku ta tá sok sze -
rint a ha gyo má nyos ver bá lis fluenciahelyzetekhez vi szo nyít va az ige ge ne rá lá si fel adat ér zé -
ke nyebb és spe ci fi ku sabb a fron tá lis rend szer ká ro so dá sá ra.   

A fluenciafeladatokban ha gyo má nyo san a sza vak szá má ban mé rik az 1 perc alatt el ért tel -
je sít ményt. Emel lett kü lön szá mol ják a sza bály sér t! meg ol dá so kat és az is mét lést, il let ve a
perszeverációt. A ha gyo má nyos és leg gyak rab ban hasz nált el já rás mel lett a ver bá lis
fluenciateszteknek szá mos fel vé te li tech ni ká ja is mert, így en nek szak iro dal má ban kü lön bö -
z! szer z!k vál to za tos hí vó in ge re ket, el té r! meg sza kí tá si kri té ri u mot (id!i kor lát [pl. 60 má -
sod perc vagy 5 perc] vagy meg ha tá ro zott szó szám hoz kö tött fel adat id!), kü lön bö z! vá lasz -
adá si mó do kat (szó ban vagy írás ban) al kal maz hat nak. A ver bá lis fluenciafeladatok kü lön bö z!
vál to za ta i ról és azok nor ma ér té ke i r!l Lezak és mun ka tár sai (2004), va la mint Mitrushina és
mun ka tár sai (2005) nyúj ta nak rend sze re z! át te kin tést. A gyer me kek nél hasz ná la tos fel adat tí -
pu sok ról és az azok ér té ke lé sé hez tám pont ként szol gá ló ada tok ról Baron (2004) mun ká já ban
ol vas ha tunk. 

A ver bá lis fluenciatesztek kö zül leg is mer tebb a Benton és Hamsher (1978) ál tal ki dol go zott
Kont rol lált Szó be li Szó as  szo ci á ci ós Teszt (Controlled Oral Word Association Test, COWA),
ame lyet ha zánk ban is al kal maz nak. A ma gyar klinikumban emel lett több olyan el já rás adap -
tá ci ó ja is is mert, ame lyek tar tal maz nak ver bá lis fluenciafeladatokat. Ezek f! ként a fron tá lis
diszfunkciók, a demencia és az afá zia di ag nosz ti ká já ra szol gál nak. Pél da ként em lít het jük a
Fron tá lis Le beny Ská lát (Dubois, Slachevsky, Litvan és Pillon, 2000), az Addenbrooke’s Kog -
ni tív Vizs gá la tot (Mathuranath et al., 2000; Stachó et al., 2003) vagy a Wes tern-afá zia tesz tet
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(Kertesz, 1982; Osmanné, 1991). A ma gyar fej lesz té s" el já rá sok kö zül ki emel jük a Pataky Ilona
ál tal ki dol go zott, kli ni kai di ag nó zis ban hasz nált Szófluenciatesztet (a szer z! sze mé lyes köz -
lé se alap ján), amely 3 rész b!l áll, és ré szen ként 3 per cen ke resz tül vizs gál ja a mo bi li zált sza -
vak szá mát. A teszt két bet"fluencia-feladattal kez d! dik („K” és „S”). A har ma dik sza kasz ban
a vizs gá la ti sze mély bár mi lyen be t" vel mond hat sza va kat, de az el s! két fel adat ban sze rep l!
vá la szo kat nem is mé tel he ti meg. A teszt e vál to za tá ban a sze mély ne ve ket is mond hat, is mé -
tel nie azon ban nem sza bad. A szak iro da lom ban ál ta lá no san el fo ga dott, hogy élet kor tól füg -
get le nül a sze mé lyek a kategóriafluenciában több szót mon da nak, mint a bet"fluenciában. Ez
alap ján a ka te gó ria ala pú szó ge ne rá lá si hely zet kön  nyebb nek te kint he t!, mint a kez d! hang sze -
rin ti el! hí vás. A kategóriafluenciához vi szo nyít va, ame lyet a szó je len tés se gít, a bet"fluencia
er! seb ben tá masz ko dik a stra té gi ai ke re sés re, na gyobb kog ni tív fle xi bi li tást igé nyel, il let ve 
a be t" ak ti vál ta ke re sé si hely zet ben a sza vak nak na gyobb hal ma zát szük sé ges a sze mé lyek nek
át vizs gál ni.

A nyel vi ké pes sé gek re épü l! vég re haj tó funk ció-fel ada tok alap ve t! en a random ge ne rá -
lást hang sú lyoz zák. Egész sé ges sze mé lyek nél is ko lás kor tól rej tet ten még is meg je le nik a stra -
té gi ák hasz ná la ta, amely két m" ve le tet fog lal ma gá ba, a cso port kép zést és a vál tást. E két m" -
ve let ha té kony sá ga ha tá roz za meg a ver bá lis fluenciafeladatban a vá la szok meny  nyi sé gét.
Neuropszichológiai vizs gá la tok ban a ver bá lis fluenciafeladatokat, a kog ni tív fle xi bi li tás és 
a ke re sé si stra té gia mé ré se ként, gyak ran al kal maz zák a kog ni tív funk ci ók ép sé gé nek fel tér -
ké pe zé sé re (Koren, Kofman és Berger, 2005).

A kli ni kai vizs gá la tok ban ál ta lá ban a vá la szok, a hi bák és az is mét lé sek men  nyi sé gi
meg ha tá ro zá sá val fe je zik ki az egyén re, il let ve cso port ra jel lem z! tel je sít mény szin tet. En nek
az ér té ke lé si mód nak az el! nye, hogy vi szony lag egy sze r" en és gyor san el vé gez he t!, s az így
nyert mu ta tók ér zé ke nyek az agy sé rü lés re. Az ered mé nyek ér té ke lé sé ben to váb bi le he t! ség a
folyamatmegközelítést al kal ma zó men  nyi sé gi elem zés, amely a meg ol dás szín vo na lát be fo -
lyá so ló stra té gi ai m" ve le te ket igyek szik meg ra gad ni. A men  nyi sé gi elem zés ön ma gá ban is
alkal maz ha tó, a mi n" sé gi ér té ke lés emel lett to váb bi tám pon to kat ad hat. A két fé le elem zést
külön rész ben is mer tet jük. Az ál ta lunk be mu ta tás ra ke rü l! ér té ke lé si rend szer át te kin té sét és
hasz ná la tát a mel lék le tek ben ta lál ha tó táb lá za tok se gí tik. 

A TESZT BE MU TA TÁ SA

A ver bá lis fluenciateszt fel vé tel éhez a vizs gá la ti "r lap, stop per óra és dik ta fon szük sé ges. A tesz -
tet egyé ni hely zet ben, egy ülés ben, csen des he lyi ség ben ves  szük fel. A vizs gá la ti sze mély nek
fel ada ton ként 60 má sod perc alatt kell a meg adott hí vó in ger nek meg fe le l! le he t! leg több szót
pro du kál nia. 

A fel ada tot az aláb bi mó don mu tat juk be a sze mé lyek nek (gyer me kek nél a meg szó lí tást
ér te lem sze r" en mó do sít juk, il let ve több meg er! sí tést al kal ma zunk): „El" ször mon dok egy bet!t
és utá na ar ra ké rem, hogy mond jon 1 perc alatt mi nél több olyan szót, amely ez zel a be t! vel
kez d" dik! So rol ja a sza va kat mi nél gyor sab ban! Ne mond jon tu laj don ne ve ket, pél dá ul sze mé -
lyek, ál la tok, föld raj zi he lyek vagy már kák ne vét, mert azok nem szá mí ta nak! Ne is mé tel jen,
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és ne mond ja több ször ugyan azt a szót más vég z" dé sek kel!” Ezt kö ve t! en egy pél da fel adat se -
gít sé gé vel de monst rál juk a teszt meg ol dá sát, to váb bá el len !riz zük a fel adat meg ér té sét. „Most
te gyünk egy pró bát! Azt mon dom »l«, ak kor er re mond hat ja pél dá ul azt, hogy »létra«, »lök«
vagy »lassú«. Most pró bál jon mon da ni né hány to váb bi »l« be t! vel kez d" d" szót! Kezd he ti!”
A teszt fel ada tok ra tör té n! to vább lé pés kri té ri u ma két önál ló an adott jó vá lasz. Amen  nyi ben
ez nem tel je sül, ak kor a fel ada tot pél dák se gít sé gé vel to vább ma gya ráz zuk. Mi u tán meg gy! z!d -
tünk ar ról, hogy a sze mély meg ér tet te a fel ada tot, az aláb bi inst ruk ci ó val kezd jük a tesz te lést:
„Kö szö nöm, lá tom, hogy ér ti a fel ada tot. Ak kor most mon dok egy má sik be t!t, és pró bál jon meg
gyor san mi nél több olyan szót mon da ni, amely ez zel a be t! vel kez d" dik! Ne fe led je, hogy ne vek
vagy ugyan az a szó több ször nem sze re pel het!” A teszt ben to váb bi se gít ség nem ad ha tó. 

A fel ada tok pon tos inst ruk ci ó ját és a fel vé tel sor rend jét a vizs gá la ti "r lap tar tal maz za,
amely nek elekt ro ni kus vál to za tát az el s! szer z! ké rés re e-mailben el kül di. Az "r lap két for -
má ban ke rült ös  sze ál lí tás ra. Az egyik vál to zat a gyer me kek ese té ben hasz ná la tos inst ruk ci ó -
kat tar tal maz za, míg a má sik ban az uta sí tá sok a fel n!t tek nek szó ló meg fo gal ma zás ban sze re -
pel nek. A két vál to zat egyéb te kin tet ben meg egye zik.

El! ször min dig a há rom bet"fluencia-feladatot ex po nál juk (K, T, S), majd ezt kö ve ti a két
kategóriafluencia (ál lat, gyü mölcs), a két ad hoc fluencia (ut ca, szu per mar ket), a váltásfluencia
(ru ha/hang szer), majd vé gül az akciófluencia (igék). 

A fel adat tel je sí té sé nek meg kez dé sét „kezd he ti!” fel szó lí tás sal (az id!t et t!l mér jük!), be -
fe je zé sét az „állj!” el hang zá sá val (60 má sod perc el tel té vel) je lez zük. A bet"fluencia-feladatban
ügyel jünk ar ra, hogy a hí vó in ge re ket izo lált ej tés ben ex po nál juk, ne pe dig szó tag ok for má já -
ban. Amen  nyi ben va la me lyik fluenciafeladatban a hí vó in ger el hang zá sát kö ve t! el s! 15 má -
sod perc le tel té vel a vizs gá la ti sze mély nem vá la szol, ak kor meg is mé tel jük az inst ruk ci ót. 
Ha a vá la szok kö zöt ti szü net meg ha lad ja a 15 má sod per cet, ak kor a sze mélyt to váb bi pró bál -
ko zás ra biz tat juk: „Pró bál jon még né há nyat mon da ni!” Mind egyik fel ada tot be mu tat juk, 
és a vá lasz adás ra ren del ke zé sé re ál ló id!t ki vár juk, még ak kor is, ha a ko ráb bi fel ada tok meg -
ol dá sa si ker te len volt. A vá la szok kö zött az ér té ke lés szem pont já ból vi tás sza vak is meg je len -
het nek (pl. „T” be t" nél a ’tata’), ame lyek ér tel mét az 1 perc le tel te után tisz táz zuk („Mit je -
lent az, hogy ’tata’?”). A mi n! sé gi elem zés cél já ból a ka te gó ria- és ad hoc fluencia ese té ben
a válasz adást a stra té gi ák ra vis  sza kér de zés is kö vet he ti.

A fluenciafeladatok meg ol dá sá ról hang fel vé telt ké szí tünk, vagy pár hu za mos jegy z! -
könyv ve ze tés sel a vizs gá la ti "r lap meg fe le l! ré szé be szó sze rint le je gyez zük. Hang rög zí tés ese -
tén te hát – amen  nyi ben az anyag utó lag le hall ga tás ra ke rül – az írá sos jegy z! könyv ve ze tés mel -
l!z he t!. A hang anyag vis  sza hall ga tá sá ra el s! sor ban az al kal ma zott stra té gi ák azo no sí tá sá hoz
le het szük ség, ami hez az id! be li üte me zés kö ve té se is tám pon tot nyújt.

A vá la szok le írá sa kor a sza vak so ro za tát ál ló egye ne sek kel 15 má sod per ces in ter val lu mok -
ra ta gol juk. Az is mé telt sza va kat szag ga tott vo nal lal, a hi bás vá la szo kat ka ri ká zás sal je löl jük
az "r la pon. A spon tán kor rek ci ót át hú zás sal je lez zük. 
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A VER BÁ LIS FLUENCIATELJESÍTMÉNY MÉ RÉ SE – MEN  NYI SÉ GI ELEM ZÉS

A verbálisfluencia-tesztben men  nyi sé gi szem pont ból az egyes té te le ket az aláb bi mu ta tók ban
fe jez zük ki:
– a he lyes vá la szok szá ma: min den jó meg ol dás 1 pon tot ér
– a hi ba szám: azo nos t! r!l tör té n! szó kép zés (ki vé ve, ha el té r! je len tés re utal nak), tu laj don -
név, ér tel met len szó, nem meg fe le l! hang gal kez d! d! szó, vagy nem a meg adott ka te gó ri á ba
tar to zó vá lasz (lásd inst ruk ció)
– az is mét lés, perszeveráció (az el s! a vá lasz ké s!b bi meg is mét lé sét, az utób bi a vá lasz meg -
ta pa dá sát je len ti)

A VÁ LA SZOK ÉR TÉ KE LÉ SÉ NEK ÁL TA LÁ NOS EL VEI

A spon tán kor rek ci ót el fo gad juk, az az a ja ví tott vá lasz nem szá mít hi bá nak. A szleng-, trá gár
és az ide gen nyelv b!l át vett, ma gyar ban is meg ho no so dott sza va kat he lyes meg ol dás nak te -
kint jük. A ma gyar nyelv sa já tos sá ga i ból ki in dul va a vá la szok ér té ke lé sé hez a kö vet ke z!
szem pont sort dol goz tuk ki.

A. 
A bet!fluencia-feladatban nem szá mít juk „kü lön” szó nak, de nem te kint jük is mét lés nek vagy
hi bá nak:
– ha egy szó t! és an nak jel vagy rag tí pu sú tol da lék kal el lá tott alak jai együt te sen el! for dul nak
(pl. em ber ~ -t, -nek, -rel, -ért, -ré, -ben, -en, -nél, -re, -r!l, -be, -b!l, -hez, -t!l, -ig, -ként, -ül) 
– az ige kö t!s igék (pl. „ki megy, ki néz, ki ug rik” egy szó nak szá mít) 
– a szó t! és an nak kép z! vel el lá tott alak ja i nak együt te se el! for du lá sa ese tén egy szó nak szá -
mí tód nak az aláb bi ese tek:

• -ka/-ke, -cska/-cske (pl. „ku tya és ku tyács ka”)
• -ás/-és (pl. „ta ka rít és ta ka rí tás”, „mos és mo sás”), ki vé ve, ha önál ló sul va, mó do sult je -

len tés sel a szó tár ban önál ló cím szó ként meg je le nik (pl. „áll és ál lás”)
• -ó/-! (pl. „fut és fu tó”, „l! és lö v!”), ki vé ve, ha az ese ti cse lek v! vagy esz köz je lö lé se

in téz mé nye sült for má ban a szó tár ban önál ló cím szó ként meg je le nik (pl. „ta nít és ta ní -
tó”, „f"t és f" t!”, „ás és ásó”, „vés és vé s!”)

• -i (pl. „egye tem és egye te mi”)
• -beli (pl. „faj ta és faj ta be li”)
• -s kép z! ese té ben a mel lék név ala pú kép zé sek (pl. „kék és ké kes”, „an gol és an go los”),

ugyan ak kor a f! név ala pú kép zé se ket kü lön szó nak te kint jük (pl. „dob és do bos”, „ének
és éne kes”)

• -hat/-het (meg en ge d!, min den igé nél azo nos je len tés vál to zást okoz, pl. „kap és kap hat”,
„lép és lép het”)

• -gat/-get (gya ko rí tó, min den igé nél azo nos je len tés vál to zást okoz, pl. „néz és né ze get”),
de a lexikalizált for má kat kü lön szó nak ves  szük (pl. „te re get”, „mo so gat”, „lá to gat”)
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• -(t)at/-(t)et (m" vel te t!, min den igé nél azo nos je len tés vál to zást okoz, pl. „ol vas és ol vas tat”),
de a lexikalizált for má kat kü lön szó nak ves  szük (pl. „itat”, „szop tat”)

• -en/-an (pl. „szép és szé pen”)
• -ül/-ul (csak ha tá ro zó szó kép zé se ese tén, pl. „olasz és ola szul”, „pi masz és pi ma szul”,

„meg gon do lat lan és meg gon do lat la nul”)
• -lag/-leg (pl. „lo gi ka és lo gi ka i lag”, „ze ne és ze ne i leg”)
• -kor (pl. „ér ke zés és ér ke zés kor”, „le fek vés és le fek vés kor”)
• -ként/-képpen, -stul/-stül
Az ilyen tí pu sú vá la szok együt tes el! for du lá sa ese tén az érin tett sza vak ra ös  sze sen egy

pon tot adunk. Így pél dá ul a „ta nít, ta nít gat” 1 pon tot ér.

B. 
A bet!fluencia-feladatban „kü lön” szó nak te kint jük és kü lön pon toz zuk az aláb bi kép z!k el! for -
du lá sát:
– -ság/-ség (pl. „pi ros és pi ros ság”, „zöld és zöld ség”, „hegy és hegy ség”)
– itás (pl. „na iv és na i vi tás”, „ba ná lis és ba na li tás”)
– s kép z!t f! név ala pú kép zés ese tén (pl. „ku ka és ku kás”, „óra és órás”)
– atlan/-etlen, -talan/-telen (pl. „hely és hely te len”, „jár és já rat lan”, „gond, gon dat lan és
gond ta lan”)
– nyi (pl. „po hár és po hár nyi”)
– zik (pl. „internet és internetezik”)
– l (pl. „boksz és boxol”)
– ál (pl. „ana lí zis és ana li zál”, „ci vi li zá ció és civilizál(t)”, „sza bo tázs és sza bo tál”)
– (s)kodik/-kedik/-ködik (pl. „okos és okos ko dik”, „ban kár és bankároskodik”)
– g, -n (pl. „csö rög és csör ren”, „cseng és csen dül”, „zi zeg és ziz zen”)
Az ilyen tí pu sú vá la szok együt tes el! for du lá sa ese tén az érin tett sza vak ra kü lön-kü lön meg -
ad juk az 1 pon tot. Így pél dá ul a „sür göny, sür gö nyö zik” 2 pon tot ér.

C.
Ös  sze tett sza vak nál an nak el dön té sé hez, hogy két szó együt te se el! for du lá sa ese tén azok önál ló
vá lasz nak szá mít-e vagy sem, a Ma gyar ér tel me z" ké zi szó tár nyújt ala pot. Az ál ta lá nos elv sze rint
a ké zi szó tár ban önál ló cím szó ként meg ta lál ha tó sza va kat kü lön-kü lön is pon toz zuk. Így pél dá ul a
kor cso lya, kor cso lya pá lya 1 szó nak szá mít, de a sí bot és a sí léc ket t! nek. Az ér té ke lés alap ja az ösz -
sze té tel át tet sz! sé ge, az az a transz pa rens-ös  sze kap cso lá sok (pl. „k! ház, k! út, k! ke rí tés, k! szo bor”)
nem te kint he t!k kü lön vá lasz nak. Így az el!b bi pél dá ban fel so rolt sza vak ös  sze sen 1 pon tot ér nek. 

D.
A kategóriafluencia-helyzetben a vá la szo kat az aláb bi el vek sze rint ér té kel jük:
– „Ál la tok”: Az inst ruk ció sze rint kü lön bö z! ál la to kat kell fel so rol ni, így egy ál lat faj el té -
r! fej l! dé si sza ka sza i ra (pl. „bocs, med ve”) vagy ne mi vál to za ta i ra vo nat ko zó el ne ve zé sek (pl.
„ka kas, tyúk”) egy vá lasz nak szá mí ta nak. Ilyen eset ben az el s! szó ra adunk pon tot, a töb bit
zá ró jel be tes  szük, de nem szá mít juk hi bá nak.
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– F! fo ga lom és an nak spe ci á lis al ese te i nek együt tes fel so ro lá sa ese tén a f! fo ga lom ra nem
adunk pon tot (zá ró jel be tes  szük), az al ese te ket le szá mol juk (pl. ba rack, sár ga ba rack, !szi ba -
rack 2 pont). Ez ak kor is ér vé nyes, ha nem kö ve zet le nül egy más után je len nek meg a vá lasz -
ban. Ha csak a f! fo ga lom je le nik meg al ese tek nél kül, ak kor azt ves  szük a szá mí tás nál fi gye -
lem be.
– A szi no ni mák egy vá lasz nak szá mí ta nak (pl. „macs ka, ci ca”).
– A me se be li, mi to ló gi ai lé nyek vagy ál lat me se h! sök meg ne ve zé se (amely rit kán for dul
el!) hi bá nak szá mít.

E. 
Az ad hoc fluencia ese tén a vá la szok he lyes sé gé nek meg íté lé se a va ló ság hoz, a hét köz na pi ta -
pasz ta la tok hoz vi szo nyít va tör té nik. A re a li tás szem pont já ból bi zony ta lan vá la szok ra a fel adat
fel vé te le után rá kér de zünk. (Pél dá ul el kép zel he t!-e, hogy egy szu per mar ket ben le hes sen ele -
fán tot vá sá rol ni? Tisz tá zó kér dés sel ki de rül het, hogy a sze mély plüss ele fánt ra gon dolt, 
s egyéb já té kok kö zött em lí tet te azt.) A f! fo gal mak és szi no ni mák pon to zá sa meg egye zik 
a kategóriafluenciánál le ír tak kal. 

F. 
A váltásfluencia-feladatban nem szá mít, hogy a vizs gá la ti sze mély me lyik ka te gó ri á val kez di
a vá lasz adást. Itt a vá la szok, a hi bák és az is mét lé sek mel lett a vál tá sok szá mát is meg ad juk.
A vál tá so kat sza van ként és nem szópáronként szá mol juk. Pél dá ul: „ci p!, dob, nad rág, he ge d",
kesz ty"” ese tén a vál tá sok szá ma négy. 

G. 
Az akciófluencia-feladatban az igé ket (pl. por szí vó zik), to váb bá az „-ás/-és” kép z! vel el lá -
tott ala ko kat (pl. por szí vó zás) és a f! né vi ige ne ve ket (pl. por szí vóz ni) fo gad juk el ér vé nyes
meg ol dás ként. Az ige kö t!s igék ér té ke lé se kor az aláb bi szem pont ok az irány adó ak:
– A vá laszszám meg ha tá ro zá sa kor az azo nos ige kö t" vel kez d! d!, de el té r" igei tö vet tar -
tal ma zó ala ko kat kü lön-kü lön el fo gad juk és pon toz zuk. Pél dá ul: „meg néz, meg hall gat, meg -
vizs gál” meg ol dá sért 3 pon tot adunk. 
– Nem szá mít kü lön vá lasz nak, de nem te kint jük is mét lés nek vagy hi bá nak ugyan azon ige -
t" kü lön bö z" ige kö t" vel el lá tott alak ja i nak együt tes meg je le né sét (pl. „be megy, ki megy,
átmegy”). Ugyan ez az elv ér vé nyes egy ige t" és an nak ige kö t" vel el lá tott vál to za tá nak együt -
tes el! for du lá sá ra (pl. „ug rik, át ug rik”). Ki vé telt je len te nek ez alól a nem transz pa rens je len -
té s" ige kö t!s igék (pl. „rúg, be rúg [ré szeg]”), ahol mind egyik vá lasz ra pon tot adunk.
– Egy so ro za ton be lül is mét lés nek szá mít ugyan an nak az igé nek a ra go zá sa (pl. „ol va sok,
ol vas hat, ol va sott”) vagy az azo nos ige tö v! ala kok együt tes el! for du lá sa (pl. „néz, né zés”).

A hi ba szám meg ha tá ro zá sa kor a nem cse lek vést ki fe je z! sza va kat (pl. „sü t!”) és a nem
em ber re jel lem z! te vé keny sé ge ket (pl. „fotoszintetizál”) ves  szük szám ba. A nem egy ér tel m"
f! név-ige ho mo ni mák je len té sé re a fel adat id! le tel te után a vizs gá ló nak rá kell kér dez nie 
(pl. „vár”, „csap”).
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A men  nyi sé gi elem zés ben hasz nált mu ta tók ról rend sze re z" át te kin tést nyújt az A.1. mel -
lék let. Gyer me kek ese té ben a vá la szok men  nyi sé gi ér té ke lé sé hez tám pont ként hasz nál ha tók
a Baron (2004) ál tal kö zölt an gol nyel v" min ták ada tai. Tá jé koz ta tó jel leg gel az 1. táb lá zat
is mer te ti sa ját, gyer me kek vizs gá la tá ból szár ma zó, a be t"- és kategóriafluencia, il let ve az ad
hoc fel adat ban ka pott át la gos összpontszámokat. Fel n!tt vizs gá la ti sze mé lyek tel je sít mé nyé -
nek ér té ke lé sé hez Lezak és mun ka tár sai (2004) vagy Mitrushina és mun ka tár sai (2005) mun -
ká já ra, il let ve a COWA, Addenbrooke’s Kog ni tív Vizs gá lat vagy a WAB ma gyar nyel v" vál -
to za ta i ban sze rep l! ada tok ra tá masz kod ha tunk. Az ad hoc fluencia men  nyi sé gi ér té ke lé sé hez
a 2. táb lá zat ban kö zöl jük fi a tal fel n!tt min tán gy"j tött ered mé nye in ket.

1. táb lá zat. Ma gyar gyer me kek nél a be t"- és kategóriafluencia, il let ve az ad hoc fel adat ban ka pott át la gos
összpontszámok (az ada tok tá jé koz ta tó jel le g" ek!)

2. táb lá zat. Ma gyar fi a tal fel n!t tek nél az ad hoc fel adat ban ka pott át la gos vá lasz szá mok (az ada tok 
tá jé koz ta tó jel le g" ek!)
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A VER BÁ LIS FLUENCIA MÖ GÖT TES STRA TÉ GI ÁI – MI N# SÉ GI ELEM ZÉS

A fluenciafeladatokban a sze mé lyek haj la mo sak a sza va kat fu ta mok ban (lö ket sze r" me ne tek -
ben) ge ne rál ni, és az egy me net ben pro du kált sza vak egy más sal gyak ran sze man ti kai kap cso -
lat ban áll nak. Ez kü lö nö sen a kategóriafluencia ese té ben igaz, amely nek ki me ne te gya kor ta
ér tel mes al ka te gó ri ák ba cso por to sít ha tó sza vak ból te v! dik ös  sze. A sza vak pro duk ci ó ja a
kategóriafluencia ese tén két egy más tól meg kü lön böz tet he t! fo lya ma tot fog lal ma gá ba: 1. alka -
te gó ri ák (sze man ti kus me z!k, Gruenewald és Lockhead, 1980) ke re sé sét és 2. az adott al kate -
gó ri á ba tar to zó sza vak ge ne rá lá sát (cso por to sí tás vagy klaszterelés). A mö göt tes szubkategóriá nak
fel te he t! en nem le het az ös  szes té te lét egy szer re vissza nyer ni, a vá la szok kö zöt ti id! in ter val lum
nö ve ke dé se egy új búj ta tott ke re sés re (szubkategóriára) tör té n! át vál tás kez de tét je lez he ti. 

CSO PORT KÉP ZÉS FOR MÁI ÉS A VÁL TÁS

Ki in du lást je lent az id"i cso por to sí tás (temporális klaszter), amely a sza vak fu tam sze r" meg -
je le né sé re épít, a sza vak kö zöt ti rö vid, a cso por tok kö zöt ti hos  szabb szü ne tek kel. A sze man -
ti kus fluenciában ez gyak ran a je len tés be li ös  sze kap cso ló dás ra is utal. 

A sze man ti kus cso por to sí tás te kin te té ben a fu ta mok sze man ti kus tar tal má nak elem zé se tör -
té nik ab ból a szem pont ból, hogy azok meg fe lel tet he t!k-e va la mely al ka te gó ri á nak, il let ve az
egy mást kö ve t! fu ta mok kö zött azo no sí ta ni le het-e újabb sze man ti kus al ka te gó ri á kat. A sze mé -
lyek jel lem z! en el! ször egy szubkategóriát me rí te nek ki és az tán tér nek át egy új ra. A kate gó ria -
fluenciában te hát az elem zés a ka te gó ria al cso port ja i ra irá nyul, míg a bet"fluenciában a fo no -
ló gi ai vagy mor fo ló gi ai ha son ló ság ra. 

Cso por tok kö zöt ti vál tás: A má sik m" ve let a kü lön bö z! sze man ti kai vagy fo no ló gi ai al -
ka te gó ri ák kö zöt ti vál tás. A cso port kép zés hez vi szo nyít va, amely vi szony lag au to ma ti ku san
tör té nik, a vál tás na gyobb er! fe szí tést igé nyel. Troyer és mun ka tár sai (1997) sze rint az op ti -
má lis fluenciateljesítmény egy al ka te gó ri á ba tar to zó ti pi kus pél dá nyok el! hí vá sán, majd az adott
cso port ki me rü lé sé vel új al ka te gó ri á ra tör té n! gyors vál tá son ala pul.

A CSO POR TOK MEG HA TÁ RO ZÁ SA ÉS MU TA TÓI

A verbálisfluencia-feladatokban ka pott vá la szok mi n! sé gi elem zé sé nek leg is mer tebb pro to -
koll ját Troyer, Moscovitch és Winocor (1997) dol goz ta ki, amely ben két vagy több ös  sze tar -
to zó szót te kin te nek cso port nak. A sza vak kö zöt ti kap cso lat ala pul hat hang zás be li vagy je len -
tés be li ha son ló sá gon. Raskin (1992) a cso por tok szá mát a kog ni tív fle xi bi li tás in di ká to rá nak
te kin ti és mód sze ré ben a klasztert két ös  sze tar to zó szó ként ha tá roz za meg, az az a cso por tok
itt min dig két egy mást kö ve t! szó ból áll nak. Míg te hát Troyer mód sze ré ben a klaszterek mére te
vál toz hat az ös  sze tar to zó sza vak szá má nak függ vé nyé ben (pl. az „ál la tok” ese té ben a „tigris,
orosz lán, ge párd, le o párd, pu ma” egy cso port), ad dig Raskin a cso por to kat szópáronként szá -
mol ja („tig ris, orosz lán, ge párd, le o párd” há rom cso port). 
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A FO NO LÓ GI AI CSO PORT MEG HA TÁ RO ZÁ SA

A fo no ló gi ai cso por tok pon to zá sa kor sa ját ku ta tá sunk ban Troyer (1997) mód sze rét kö vet jük.
A fo no ló gi ai klasztert ez alap ján leg alább két egy mást kö ve t! szó al kot ja, ame lyek re ér vé nyes
az aláb bi hang ta ni tu laj don sá gok va la me lyi ke: 
– azo nos kez d! be t", ki vé ve a bet"fluenciában (pl. a „szu per mar ket” ese tén a „pú der, pa ra -
di csom, por cu kor”)
– azo nos el s! két kez d! be t" (pl. „sál, sám li”)
– rí me lés (az az egy vagy több szó tag hang anya gá nak ös  sze csen gé se), amely le het tisz ta rím
(a sza vak rí me l! ré szé nek ma gán- és más sal hang zói is azo no sak, pl. „fecs ke-kecs ke”) és asz -
szo nánc (a rí me l! szó tag ok nak vagy csak a ma gán hang zói, vagy csak a más sal hang zói azo -
no sak, a töb bi hang csak ha son ló, pl. „bál na-már na”, „sas-sós”) 
– egy for ma el s! és utol só be t", a sza vak csak egy ma gán hang zó ban tér nek el egy más tól 
(pl. „sár-sír-sör-sor”)
– ho mo ni mák („azo nos ala kú ság”, ami kor a két szó írás ké pe és/vagy han ga lak ja azo nos, 
de je len té sük tel je sen kü lön bö z!, pl. „só” (ve gyü let, f" szer) és „show” (el! adás)

A MOR FO LÓ GI AI KLASZTER MEG HA TÁ RO ZÁ SA

Te kin tet tel ar ra, hogy a ma gyar nyelv mor fo ló gi ai rend sze re az an gol hoz ké pest lé nye ge sen
gaz da gabb, to váb bá át te kint ve a vizs gá la ti sze mé lyek t!l nyert vá la szo kat in do kolt nak lát szik
a mor fo ló gi ai klaszter be ve ze té se (Ta kács, Kó bor és Tár nok, 2010). A mor fo ló gi ai klasztert
az egyi de j! leg je len le v", szisz te ma ti kus fo no ló gi ai és sze man ti kai ha son ló ság ként de fi ni ál -
juk. Mor fo ló gi ai ro kon nak az azo nos tö v" vagy azo nos tol da lék kal el lá tott sza vak te kint he -
t!k. Az azo nos t! ma ga után von ja a mor fo ló gi a i lag ro kon sza vak ala ki és je len tés be li ha son -
ló sá gát, tud ni il lik a t! je len té se és alak ja min den transz pa ren sen kép zett szó ban meg ta lál ha tó.
Pél dá ul a „po rol – por zik – por zó – por ta la nít” sza vak a ’por’ szó t! je len lé te mi att szá mí ta nak
mor fo ló gi ai ro kon nak. A „te á zik – ká vé zik – pi pá zik” sza vak a ’zik” tol da lék meg je le né se alap -
ján te kin ten d!k ha son ló nak. A mor fo ló gi ai klasztert te hát leg alább két egy mást kö ve t! szó al -
kot ja, ame lyek mor fo ló gi a i lag kap cso lat ban van nak egy más sal, az az meg fe lel nek az aláb bi kri -
té ri u mok egyi ké nek: 
– azo nos szó t! re vis  sza ve zet he t! szó tá ri sza vak (pl. „lo vag – lo vas”, „fod ros – fod ro zó dik”)
– szó t! és a be l! le kép zett, de önál ló szó tá ri szó nak te kin tett sza vak (pl. „ló – lo vas”, „szó
– sza val”, „szür ke – szür ke ség – szür kü let”)

A SZE MAN TI KAI CSO PORT MEG HA TÁ RO ZÁ SA

A sze man ti kai cso port Troyer (2006) sze rint mi ni má li san két egy mást kö ve t!, azo nos al -
ka te gó ri á ba tar to zó szó ból áll. Troyer, Moscovitch és Winocor (1997) az „ál la tok” ka te gó -
ri á ra ki dol go zott egy lis tát, amely a ter mé sze tes cso por to sí tás leg jel lem z!bb al osz tá lya it
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tar tal maz za. Így az „ál la tok” ese té ben a kö zös cso port ba tar to zás alap ja le het az él! hely (pl.
af ri kai ál la tok), az em be ri fel hasz ná lás (pl. há zi ál lat) vagy a zo o ló gi ai ta xo nó mia (pl. macs -
ka fé lék). A „szu per mar ket” fel adat ra Tröster és mun ka tár sai (1989), va la mint Troyer (2000)
kö zölt ér té ke lé si rend szert, amely ben al cso port ként je len nek meg a gyü möl csök (pl. ba nán,
man gó, nek ta rin), az édes sé gek és nas sol ni va lók (pl. cu kor ka, keksz, rá gó, pat to ga tott ku -
ko ri ca), ház tar tá si (pl. mo só por, új ság, fel mo só) vagy pi pe re cik kek (pl. fé s", gyógy sze rek,
fog krém). Ezek az ér té ke lé si rend sze rek a vizs gá la ti jegy z! köny vek ben sze rep l! vá la szok,
az az a gya kor lat alap ján ke rül tek ös  sze ál lí tás ra, és min ta ként szol gál nak a ma gyar vál to zat
ki dol go zá sá hoz. Az „ál la tok” és „szu per mar ket” Troyer, Moscovitch és Winocor (1997) 
ál tal ös  sze gy!j tött al osz tá lya it a B. mel lék let tar tal maz za. Mint azt a szer z!k is hang sú lyoz zák,
az ál ta luk ös  sze gy"j tött lis ta nem tel jes, s az leg in kább tám pont ként hasz nál ha tó az ér té -
ke lés so rán. 

Robert és mun ka tár sai (1998) a kategóriafluencia-feladatok ese té ben a klaszterszámítás
mó do sí tott vál to za tát al kal maz ták. Egy részt szi go rí tot tak a cso por tok meg ál la pí tá sá nak kri té -
ri u mán. Vé le mé nyük sze rint két azo nos al osz tály ba tar to zó szó vé let len sze r", spon tán as  szo -
ci á ció ré vén is meg je len het egy mást kö ve t! en. Amen  nyi ben a cso port kép zést a stra té gi ai m" -
ve le tek hasz ná la tá val ma gya ráz zuk, úgy an nak je len lét ét na gyobb biz ton ság gal ál la pít hat juk
meg há rom vagy több ös  sze tar to zó szó ese tén. Más részt a klaszterképzés alap ját újabb szem -
pont tal b! ví tet ték. Az „ál lat” és a „szu per mar ket” ese té ben a szo ros kap cso lat ban ál ló pá ro -
kat is cso port nak te kin tik. A szo ros kap cso lat alap ja le het a gya ko ri együtt já rás (ún. komp le -
men ter as  szo ci á ci ók, mint pl. ku tya-macs ka, ke nyér-vaj).

Mint lát hat tuk, Troyer, va la mint Robert a sze man ti kus klaszterek je len lét ének ki mon dá -
sá hoz el té r! kri té ri u mo kat al kal maz. Troyer pon to zá si rend sze re meg en ge d!bb (mi ni mum két
ös  sze tar to zó szó), Robert a cso port azo no sí tá sát szi go rúbb fel té tel hez kö ti (mi ni mum há rom
egy mást kö ve t!, azo nos al ka te gó ri á ba tar to zó szó). A fen ti ek b!l ki in dul va a kategóriafluencia-
feladatok ese tén sa ját vizs gá la tunk ban a cso por tok meg ha tá ro zá sá ra egy al ter na tív mód szert
al kal ma zunk, amely le he t" sé get te remt az ér té ke lé si kri té ri u mok együt tes ke ze lé sé re. Sa ját elem -
zé si el já rá sunk ban meg kü lön böz te tünk két fé le cso por tot, s ezek el" for du lá sát kü lön-kü lön szá -
mol juk. Az egyik az ún. „eny he cso port”, amely alatt csak a két ele m! ös  sze tar to zást ért jük. 
A má sik, ún. „szi go rú cso port ba” so rol juk a 3 vagy több ös  sze tar to zó elem b"l ál ló klasztereket.
Így pél dá ul a „gyü mölcs” hí vó in ger ese té ben az „!szi ba rack, sár ga ba rack, man du la, dió,
mogyo ró” meg ol dás ban egy eny he cso port (’barack’) és egy szi go rú cso port (’csonthéjasok’)
ke rül rög zí tés re Az eny he és a szi go rú cso por tok ra egy aránt egy-egy pon tot adunk.

A CSO POR TOK SZÁ MÁ NAK MEG HA TÁ RO ZÁ SA

Ter mé szet sze r" en a fo no ló gi ai cso por to sí tás in kább a bet"fluencia-feladatokban je le nik meg,
míg a je len tés ala pú cso port kép zés a kategóriafluenciában jel lem z!. A fel adat nak meg fe le l! cso -
por to sí tás (pl. kategóriafluenciában a sze man ti kus cso por tok) te hát mind két fluenciatípusban
gya ko ribb, mint a fel adat nak nem meg fe le l! klaszterképzés (pl. bet"fluenciában a sze man ti -
kai cso por to sí tás). Troyer és mun ka tár sai eb b!l a ta pasz ta lat ból ki in dul va a mi n! sé gi elem zés
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so rán csak az ún. feladatkonzisztens cso por to kat szá mol ják (te hát a bet"fluencia-feladatban
csak a fo no ló gi ai klasztereket, a kategóriafluenciában pe dig csak a sze man ti kai klasztereket).

Troyer és mun ka tár sai sze rint (1998 id. Abwender et al., 2001) a fel adat tí pus hoz il lesz -
ke d! cso por to sí tás a fonémafluenciában az exekutív stra té gia hasz ná la tá nak in di ká to ra.
Abwender és mun ka tár sai (2001) et t!l el té r! ér tel me zés sel dol goz nak. Ki in dul va ab ból a tény -
b!l, hogy fel adat tí pus tól el té r! cso por to sí tás nem szá mít ál ta lá nos nak, úgy vé lik, hogy en nek
meg je le né se biz to sabb je le le het a szán dé kos stra té gia hasz ná lat nak, sem mint a feladatkonzisz -
tens cso por to sí tás. A feladatkonzisztens cso port kép zés a kategóriafluenciában a kö ze li fo gal mak
au to ma ti kus ak ti vá ci ó ja ré vén a sza vak hoz va ló pas  szí vabb hoz zá fé rést is tük röz he ti. Eb b"l a
meg fon to lás ból ki in dul va sa ját vizs gá la ta ink ban a fel adat nak meg fe le l" (feladatkon zisz tens)
és a fel adat nak nem meg fe le l" (feladatdiszkrepáns) cso por to kat egy aránt szá mí tás ba ves  szük.

El! áll hat olyan eset, ahol egy ki sebb klaszter egy na gyobb cso por ton be lül je le nik meg.
A be ágya zott ki sebb klasztereket nem ves  szük kü lön te kin tet be, csak a nagy cso por tot pon -
toz zuk. Pél dá ul a „kó la, kó bor, kór, kór ház” ese tén mind egyik vá lasz „kó”-val kez d! dik (egy
fo no ló gi ai klaszter), és az utol só két szó ban ezen fe lül a har ma dik be t" is azo nos, ez utób bit
azon ban már nem te kint jük önál ló cso port nak.

A vá la szok so ro za tá ban oly kor nem egy ér tel m" an nak meg íté lé se, hogy a cso port kép zés
hang zás be li vagy je len tés be li ös  sze tar to zá son ala pul-e. Pél dá ul a „K” be t" nél a „kagy ló,
kalamári” szópár egy szer re tesz ele get a fo no ló gi ai cso por to sí tás (meg egye z! el s! két be t",
’ka’) és a sze man ti kus klaszterképzés (’tenger gyü möl csei’) kri té ri u má nak. A két fé le cso por -
to sí tás sza bály nak meg fe lel tet he t! meg ol dá so kat a fo no ló gi ai és a sze man ti kus klaszterek
szá má ba is be szá mít juk, ugyan ak kor az ös  sze sí tett cso port szám ban csak egy szer ves  szük eze -
ket fi gye lem be. 

A cso port kép zést a mi n" sé gi elem zés so rán a stra té gia hasz ná lat in di ká to rá nak te kint jük.
Eb b"l adó dó an a vá la szok ban meg je le n" cso por tok szám ba vé te le kor a men  nyi sé gi ér té ke lés -
nél (vá lasz szám) fi gyel men kí vül ha gyott sza va kat (lásd 3.1. A., C. és D. pont) és az is mét lé -
se ket is be szá mít juk, ki vé ve a perszeverációt és a sza bály sér t", hi bás meg ol dá so kat (ér tel met -
len vagy a hí vó in ger nek nem meg fe le l" szó). Így pél dá ul az „ál la tok” ese té ben a „te hén – bo ci
– bi ka” meg ol dás a vá lasz szám szem pont já ból 1 pon tot ér, ugyan ak kor a cso port kép zés
szem pont já ból klaszterként be szá mít juk. 

A CSO PORT MÉ RE TÉ NEK MEG HA TÁ RO ZÁ SA ÉS MU TA TÓI

A lét re ho zott cso por tok szá ma mel lett a mi n! sé gi elem zés szem pont já ból ér de mes meg vizs -
gál ni azt is, hogy a sze mé lyek jel lem z! en mi lyen nagy ágú cso por to kat hoz nak lét re, az az mek -
ko ra a cso por tok át la gos elem szá ma. 

A Troyer és mun ka tár sai (1997) ál tal ki dol go zott pro to koll sze rint az egyes cso por tok mé re -
té nek meg ha tá ro zá sa a má so dik szó nál, te hát a cso por ton be lü li is mét lés t!l kez d! dik (pl. azo nos
kez d! be t"k alap ján fo no ló gi ai klasztert al ko tó „táj, tá nyér, tál tos” ese tén a cso port mé ret = 2). 
A cso port mé re te te hát a cso por tot al ko tó sza vak szá ma mí nusz egy. A cso port mé ret be a hibá -
zá sok is be le szá mí ta nak, il let ve azok az is mét lé sek, ame lyek nem egy cso por ton be lül for dul nak
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el!. Ez a szá mí tá si me tó dus a kü lön bö z! cso por tok kö zött el szór tan meg je le n! is mét lé se ket
és a sza bály sér t! vá la szo kat a cso por tok lét re ho zá sá ra irá nyu ló tö rek vés je le ként ér tel me zi.
A perszeveráció eb b!l a szem pont ból kü lön el bí rá lás alá esik, és a cso port mé ret meg ha tá ro -
zá sa kor ezek ki zá rás ra ke rül nek. Így pél dá ul, ha a sze mély a „T” be t" re azt mond ja, hogy „t!r,
kés”, ak kor a kés hi ba (nem „T”-vel kez d! dik), ugyan ak kor a t!r rel egy cso por tot al kot
(’vágószerszám’). Ha son ló a hely zet az is mét lés sel: az „ál lat” fel adat ban a „ku tya, macs ka, hör -
csög, egér, macs ka, tig ris, ge párd” vá lasz so ro zat ban a „macs ka” is mét lés, de két kü lön bö z!
klaszterben ta lál ha tó, így a cso por to sí tás szán dé ká nak te kint he t!. A fen ti e ket fi gye lem be véve
sa ját elem zé sünk ben mi is ezt a szá mí tá si mó dot kö vet jük. A cso por tok mé re té nek meg ha tá ro -
zá sa kor te hát a men  nyi sé gi ér té ke lés nél (vá lasz szám) fi gyel men kí vül ha gyott sza va kat (lásd
3.1. A., C. és D. pont) és az is mét lé se ket is be szá mít juk, ki vé ve a perszeverációt és a sza bály -
sér t", hi bás meg ol dá so kat (ér tel met len vagy a hí vó in ger nek nem meg fe le l" szó). Így pél dá ul
a „gyü mölcs” ese té ben a „din  nye – sár ga din  nye – gö rög din  nye” meg ol dás a vá lasz szám szem-
pont já ból 2 pon tot ér, a cso port mé ret = 2. 

Az át la gos cso port mé re tet Troyer és mun ka tár sai (1997) a sze man ti kus me mó ria szer ve -
z! dé sé nek és az em lé ke ze ti el! hí vás ha té kony sá gá nak mu ta tó ja ként ér tel me zik. Az át la gos
csoport mé ret az egyes klaszterek mé re té nek ös  sze ge el oszt va a klaszterek szá má val. Ezt a mu -
ta tót fel adat tí pu son ként (ún. be t", ka te gó ria, ad hoc és vál tás) ha tá roz zuk meg.

Troyer mód sze ré ben a cso port ba nem tar to zó, füg get len sza vak klasztermérete = 0, s eze ket
az át la gos cso port mé ret meg ha tá ro zá sa kor szá mí tás ba ve szik. Az önál ló sza vak 0 elem szá mú
klaszterként va ló be szá mí tá sát kri ti zál ja Abwender és mun ka tár sai (2001), mi vel vé le mé nye
sze rint ezek a sza vak ép pen az egy adott ka te gó ri á ból va ló el! hí vás hi á nyát jel zik. Rá adá sul
a Troyer ál tal be ve ze tett szá mí tá si mód nem ér zé keny a tel je sít mény kü lönb sé gek re. Így pél -
dá ul az „ál la tok” ese tén, ha az egyik sze mély vá la sza csak egy klasztert tar tal maz („ku tya,
macs ka”), ak kor az át la gos cso port mé ret itt ugyan úgy egy lesz (1/1 = 1), mint a „bál na (0),
orosz lán, tig ris, le o párd, ge párd (3), sas, só lyom (1), ku tya, far kas (1), ken gu ru (0), le ve li bé ka,
va rangy (1)” meg ol dást pro du ká ló sze mély ese té ben (0 + 3 + 1 + 1 + 0/5 = 1). Abwender és
mun ka tár sai (2005) ész re vé tel ét mér le gel ve sa ját ku ta tá sunk ban a ma guk ban ál ló sza va kat nem
az át la gos cso port mé ret meg ha tá ro zá sa kor nem ves  szük fi gye lem be. 

El! for dul hat olyan eset, ahol két egy mást kö ve t! ka te gó ria át fe di egy mást, az az az els!
és má so dik cso port bi zo nyos sza vai mind két klaszterbe be le tar toz nak. Ilyen kor a Troyer és
mun ka tár sai (1997) ál tal le fek te tett pon to zá si el vet kö vet ve úgy já runk el, hogy a köz tes, átfe -
d! sza va kat mind két cso port elem szá má ba be szá mít juk. Így pél dá ul a „ku tya, macs ka, tig -
ris, orosz lán” vá la szok ese té ben az el s! két szót „há zi ál lat ként”, az utol só 3 szót pe dig „macs -
ka fé lék ként” ér té kel jük, s a macs kát mind két klaszterméret meg ha tá ro zá sa kor fi gye lem be
ves  szük.

A pon to zás szem pont já ból kü lön ér de mes meg em lí te nünk azo kat a meg ol dá so kat, ame lyek -
ben a fo no ló gi ai és a sze man ti kai klaszterképzés kö zöt ti vál tás je le nik meg. „S” be t" ese té ben
pél dá ul a „sas, só lyom, se re gély, se reg, ser leg” vá lasz ban az el s! há rom szó ’madár’, az utolsó
há rom pe dig a kö zös kez d! be t"k (’ser’) alap ján al kot cso por tot. Eb ben a meg ol dás ban a „sere -
gély” te hát át me ne tet je lent a két fé le cso por to sí tás kö zött. Az ilyen ese tek ben mind két ka te gó -
ri át le kó dol juk és a köz tes sza va kat mind két cso port elem szá má ba be szá mít juk.
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A CSO POR TOK KÖ ZÖT TI VÁL TÁS MEG HA TÁ RO ZÁ SA ÉS MU TA TÓI

Troyer és mun ka tár sai (1997) meg ha tá ro zá sa sze rint a vál tás egy új fo no ló gi ai vagy sze man -
ti kus al ka te gó ri á ra tör té n! ha té kony át té rés ké pes sé ge. Ez alap ve t! en a fron tá lis le beny ál tal
köz ve tí tett stra té gi ai ke re sé sen és a men tá lis hal ma zok kö zöt ti vál ta koz ta tás, moz gás ké pes -
sé gén nyug szik. Ki in du ló ta nul má nyuk ban úgy ta lál ták, hogy a ne u ro ló gi ai szem pont ból
egész sé ges fel n!t tek ese té ben a vál tá sok szá ma kor re lált a pro du kált sza vak szá má val. To váb -
bá, a vál tá sok szá ma és a fo no ló gi ai fel adat ban mu ta tott pro duk ti vi tás kö zöt ti kap cso lat szo -
ro sabb, mint ugyan ez a sze man ti kus hely zet ben. 

Troyer és mun ka tár sai (1997) m" ve le ti meg ha tá ro zá sa alap ján a vál tás az át me net a szom-
szé dos klaszterek és/vagy a cso por tot nem al ko tó sza vak kö zött. A vál tás meg je len het egy más -
sal ha tá ros vagy át fe dés ben lé v! több sza vas cso por tok kö zött, több sza vas klaszter és nem cso -
por to sí tott szó kö zött, il let ve két ma gá ban ál ló szó kö zött. Abwender és mun ka tár sai (2001)
fel ve tik, hogy az el!bb fel so rolt vál tás tí pu sok hát te ré ben va ló szí n" leg nem ugyan az a kog ni -
tív m" ve let áll. Utób bi szer z!k úgy vé lik, hogy a vál tás nem fel tét len a stra té gi ai ke re sés és
a men tá lis ru gal mas ság mu ta tó ja. El kép zel he t!, hogy a vál tás egy sze r" en nem mást tük röz,
mint a cso por to sí tás ké pes sé gé nek hi á nyát, kü lö nö sen, ha az két nem cso por to sí tott szó kö -
zött je le nik meg. Eb b!l a meg fon to lás ból ki in dul va mód sze rük ben két fé le vál tás tí pust kü lön -
böz tet nek meg, és eze ket kü lön-kü lön kó dol ják. Az egyik az ún. klaszterváltás, amely a szom-
szé dos (pl. macs ka fé le és ma dár az „orosz lán, tig ris, sas, só lyom” so ro zat ban) vagy át fe d!
cso por tok kö zöt ti vál tást je len ti (pl. a há zi ked venc és a macs ka fé le a „ku tya, macs ka, tig ris”
so ro zat ban). A má sik tí pus a „éles vál tás” (hard switches), amely egy klaszter és egy nem
klaszterbe so rolt szó (pl. macs ka fé le és egye dül ál ló szó, úgy mint „orosz lán, tig ris, hör csög”)
vagy két nem cso por to sí tott szó kö zött je le nik meg (pl. „ten ge ri ma lac, arany hal”). Sa ját ku -
ta tá sunk ban Abwender és mun ka tár sai (2001) kó do lá si rend sze rét kö vet jük, és a cso port vál -
tá so kat és az „éles vál tá so kat” kü lön-kü lön szá mít juk. A vál tás szá mot ezek ös  sze ge ként fel -
adat tí pu son ként (úm. be t", ka te gó ria, ad hoc és vál tás) ha tá roz zuk meg, be szá mít va a hi bá kat
és is mét lé se ket is. 

A mi n" sé gi elem zés ben hasz nált mu ta tók ról rend sze re z" át te kin tést nyújt az A.2. mel lék let.

AZ AD HOC FLUENCIAFELADATOK STRA TÉ GIA ELEM ZÉ SE

Az ad hoc fluenciafeladatban hívószóként hét köz na pi sza va kat al kal ma zunk (pl. „So rol jon fel
mi nél több olyan dol got, amely egy szu per mar ket ben kap ha tó!”). A szak iro da lom ilyen kor is a
sze man ti kus fluencia min tá já ra ér té ke li az egy perc alatt el! hí vott sza vak tel je sít mé nyét, mint
azt a B. mel lék let is mu tat ja. Vizs gá la ta ink so rán azon ban fel fi gyel tünk ar ra, hogy az is ko lás ko -
rú és fel n!tt sze mé lyek eb ben a fel adat ban er! sen tá masz kod nak sa ját ta pasz ta la ta ik ra; a sze man -
ti kus vá la szok hát tér be ke rül nek, il let ve ke ve red nek sze mé lyes, ön élet raj zi em lé ke ze ti vá la szok -
kal (Kó nya, Mé szá ros, nem pub li kált ered mé nyek). Lát szat ra ugyan a vá la szok sze man ti kus
mó don cso por to sul nak, az ad hoc fluenciapróbákat kö ve t! en azon ban a sze mé lyek több nyi re kép -
ze le ti/em lé ke ze ti ter mé sze t" ke re sé sé r!l szá mol nak be. En nek fel tá rá sá ra, az ös  szes ad hoc próbát
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kö ve t! en, ér de mes a stra té gi ák ra vo nat ko zó kér dé se ket fel ten ni. A sze mély ál tal al kal ma zott stra -
té gi ák meg is me ré sét szol gá ló utó in ter jú hoz nyújt se gít sé get a C. mel lék let.

A stratégiabeszámolók ta nús kod nak a sze mé lyes ta pasz ta la tok moz gó sí tá sá ról (pl. „Ar ra gon -
dol tam, aho va el szok tunk men ni.”; „Amit szok tunk vá sá rol ni, ha sü tünk.”; „Ahogy min dig me -
gyek ha za.”). Gyak ran él mény sze r"bb be szá mo ló kat is ka punk (pl. „A gy! ri nagy Tescót kép -
zel tem el, és pró bál tam a so rok kö zött sé tál ni.”; „Meg pró bál tam el kép zel ni ma gam el!tt az
út vo na lat.”; „Kép ze let ben meg áll tam a Burger King el!tt és kö rül néz tem.” stb.). A stra té gia -
beszámolók alap ján kü lönb sé get te he tünk a sze man ti kus vá la szok és az em lé ke ze ti vá la szok
között. A sze man ti kus be so ro lás az önál ló nyel vi fo gal mak fel idé zé sét ta kar ja, amely fo gal ma -
kat gyak ran kép ze le ti kép kí sér; az em lé ke ze ti be so ro lás pe dig az él mény sze r", egye di színe zet"
em lé kek és az is mét l! d! gya ko ri sze mé lyes ese mé nyek fo ko za ta it tar tal maz za. Gya ko ri a friss,
re cens em lé kek alap ján tör té n! szó ge ne rá lás. Az em lé ke ze ti ala pú vá lasz kép zés jel zi a be t"- és
kategóriafluencia-feladatokkal szem ben az ad hoc fluenciafeladat sa já tos ter mé sze tét: ez utóbbi
szó ge ne rá lá si fel adat a men tá lis le xi kon mel lett az em lé ke ze tet is er! sen moz gó sít ja.   

Bár a sze mé lyes szí ne ze t" em lé kek és a sze man ti kus vá lasz so rok a vá lasz pro to koll ban
szin te el vá laszt ha tat la nok, az utó la gos stra té gi ai be szá mo lók ké pes sé ge kis is ko lás kor tól kezd -
ve mu tat ja az em lé ke ze ti stra té gi ák és egy ben a metamemória fej l! dé sét. Sa ját vizs gá la ta ink -
ban úgy ta lál tuk, hogy 9–10 éves kor tól fel n!tt ko rig az ad hoc fel ada tok alap ve t! en em lé ke -
ze ti ter mé sze t" stra té gi ák ra épül nek. 

Mint hogy az in ter jú utó lag ke rül fel vé tel re, ös  sze sí tett vé le ményt ala kít ha tunk ki ar ról,
hogy a sze mély ké pes be szá mol ni szó ke re sé si stra té gi á i ról, il let ve hogy kö vet ke ze te sen sze -
man ti kus, em lé ke ze ti vagy ve gyes stra té gi át hasz nált. Kli ni kai vizs gá la tok ban a kont roll fo lya -
ma tok gyen ge sé gé re utal hat a stra té gi á ról va ló be szá mo lás hi á nya. Más fe l!l, a ki zá ró lag sze -
man ti kus vá la szok ra ala po zott tel je sít mény, az az az em lé ke ze ti vá la szok hi á nya eset le ge sen
az em lé ke zet sé rü lé sé nek a je le le het.

SUMMARY

METHODS IN THE ADMINISTRATION AND EVALUATION OF VERBAL
FLUENCY TESTS

Verbal fluency tasks consist of generating the utmost words following different rules within a certain
amount of time. As these tasks require ra pid and flexible lexical access, they are good measures
of integration between the lexicon, semantic memory and executive functions and are effective
instruments for the study of operational strategies in lexical retrieval and development of lexical-
semantic networks. Verbal fluency tasks are sensitive to various forms of cognitive disorders. 
In clinical settings, performance is generally signified by the number of correct answers, errors
and repetitions. There are also possibilities for qualitative analyses adopting a process-based
approach that attempts to shed light on the strategies influencing the effectivity of performance.
The present methodological guide introduces the types and administration methods of verbal
fluency tasks and reviews their quantitative and qualitative evaluation systems.
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A.1. MEL LÉK LET

A ver bá lis fluenciateljesítmény men  nyi sé gi ér té ke lé sé re al kal ma zott mu ta tók ös  szeg z! 
át te kin té se
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A.2. MEL LÉK LET

A ver bá lis fluenciateljesítmény mi n! sé gi elem zé sé re al kal ma zott mu ta tók ös  szeg z! 
át te kin té se
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B. MEL LÉK LET

Az „ál la tok” és a „szu per mar ket” al osz tá lyai (Troyer, Moscovitch és Winocor, 1997 nyo mán,
sa ját pél dák kal ki egé szít ve) 
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C. MEL LÉK LET

Ad hoc fluenciában al kal ma zott stra té gi ák elem zé se

A stra té gi ák ra vo nat ko zó utó in ter jú hoz aján lott kér dé sek:
• Mi se gí tett ön nek a gon dol ko dás ban? 
• Mi re gon dolt, mi köz ben el! hív ta a sza va kat?
• Egy kép vagy em lék se gí tett?
• Le ta po ga tott egy ké pet vagy be járt egy utat?
• Amen  nyi ben egy tel jes je le ne tet kép zelt el, ön is részt vett ben ne? Kí vül ál ló ként néz te ön -
ma gát vagy „ben ne volt az ese mény ben”?
• Ha ki me re ví ti a ké pet/je le ne tet, mi van ön kö rül? (Mi volt ön mellett/alatt/felett?)
• Több ször vagy egy szer tör tént meg ön nel az ese mény?
• Men  nyi re élénk az em lé ke? He lyez ze el egy öt fo kú ská lán! (1–5 pont)

Gyer me kek nél szá muk ra át fo gal ma zott kér dé se ket hasz ná lunk.
A fel so rolt kér dé sek leg in kább ki in du ló pon tot je len te nek. Aján lott azo kat ru gal ma san al -

kal maz ni, mó do sí ta ni vagy ki egé szí te ni an nak ér de ké ben, hogy adott sze mély ese té ben a sze -
man ti kus és az em lé ke ze ti vá la szok „mö gé lás sunk”.

76 MÉSZÁROS Andrea–KÓNYA Anikó–KAS Bence 


