
 

 

Demeter Gáborné 

 

Az elírás jelenségének vizsgálata általános iskolás tanulók írásmunkáiban - 

 - eltérő olvasástanítási módszerek tükrében 

 

 

 

I. A témaválasztás indoklása 

 

„Az emberi beszédprodukciós mechanizmus működése univerzális, tehát nem egy adott nyelv 

függvénye; a megakadásjelenségek azonban bizonyos fokig nyelvspecifikusak (minthogy maga 

a mechanizmus is tartalmaz nyelvspecifikus sajátosságokat). Ebből adódik, hogy az egyes 

jelenségek azonosítása, a típusok meghatározása, illetőleg azok osztályozása nyelvenként igen 

különböző lehet.” (Gósy, 2002) 

 

25 éves tanítási gyakorlatom során többféle olvasástanítási módszerrel dolgoztam. A 

tapasztalatok nagy része azonos - általános iskolai - korcsoportot érintett, ugyanakkor az 

anyanyelv elsajátításának eredményességét tekintve jelentős különbségek mutatkoztak a 

tanulócsoportok között. Jelen dolgozatom témájának motivációját anyanyelvünk tanításának 

módszertani tapasztalatai és a megakadásjelenségek vizsgálatának összefüggései adták – 

kifejezetten a magyar nyelv elsajátításának folyamatában. 

 

 

II. A dolgozat célja és a mintaválasztás szempontjai 

 

Célom az elírás, mint nyelvi jelenség összehasonlító vizsgálata általános iskolás tanulók 

írásmunkáiban.  

 

Az írásmunkák kiválasztásának szempontjai:  

Azonosság: 

- a célzott olvasástanítási időszak befejezése után készültek (4. és 5. évfolyamban) 

- a korábban tanult ismeretek önálló reprodukálását igényelte a tanulótól (nem diktálás 

vagy másolás útján rögzítették) 

- készítőik nem kaptak pedagógusi segítséget (számonkérés keretében történt) 

Változó: 

- készítőik korábban két különböző olvasástanítási módszerrel tanultak meg olvasni 

 



 

III. A célhoz kapcsolódó feltételezés megfogalmazása 

 

Feltételezésem szerint az elírás jelensége gyakoribb azoknál a tanulóknál, akik a magyar nyelv 

rendszeréhez kevésbé illeszkedő olvasástanítási módszerrel tanultak meg olvasni. 

 

 

IV. A vizsgált nyelvi jelenség elméleti bemutatása, a szakirodalmi megközelítések 

áttekintése 

 

a) Az elírás, mint a nyelvbotláshoz hasonló nyelvi jelenség megközelítése 

 

Az elméleti előzmények megismerésének első szempontja maga a vizsgált nyelvi jelenség: az 

elírás. A vizsgálat céljához közvetlenül kapcsolódó fogalom bemutatása a releváns főfogalmak 

értelmezésétől indul és a fogalom sajátos megkülönböztető jegyeinek leszűkítéséig terjed. A 

kiemelések során nem összefoglalásra törekedtem, hanem a szakemberek megállapításait szó 

szerinti formában gyűjtöttem össze - a lehető legpontosabb meghatározás érdekében. 

 

aa) A megakadásjelenség  értelmezése, osztályozása:  

 

- „A spontán beszéd folyamatosságát megakasztó jelenségeket összefoglaló néven 

„megakadásjelenségeknek” nevezzük. Létrejöttüknek az az oka, hogy a beszélő 

bizonytalan abban, hogy mit szándékozik mondani, ugyanakkor igyekszik kontrollálni a 

közlés tervezési és kivitelezési részfolyamatait. A megakadásjelenség kifejezés 

valójában gyűjtőfogalom, a spontán beszédben fellépő, különféle hibákat értjük rajta. E 

fogalom szükségszerű bevezetését indokolja az is, hogy a ’nyelvbotlás’ nem 

használható szakszóként, mivel az lényegében a megakadásjelenségek egy (pontosan 

nem definiált) részét fedi le.” (Gósy, 2002) 

 

- „Adataim feldolgozása alapján a megakadásjelenségeket funkcionális szempontból két 

nagy csoportra különítem el. Az egyik csoportban a beszélő bizonytalanságából adódó 

jelenségek, a másikban a téves kivitelezés jelenségei vannak. A beszélő 

bizonytalanságából adódnak a (nem lélegzetvételt biztosító és nem retorikai célú) néma 

szünetek, a hezitálások, a nyújtások, az újrakezdések, az ismétlések és a töltelékszavak. 

A téves kivitelezés jelenségei a nyelv szabályainak mondanak ellent, tehát ebben az 

értelemben hibák. Ide tartoznak az elszólások, a nyelvbotlások, a grammatikai és lexikai 



hibák, téves szótalálások, a változtatások és a nyelvem hegyén van jelenség.” (Gósy, 

2002) 

 

- „A hibás működés következtében létrejövő megakadásjelenségeket aszerint 

osztályozzuk, hogy a beszédprodukciós folyamat mely szintjéhez vagy szintjeihez
1
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köthető a zavar eredete: 

o a fogalmi szinthez köthetők: freudi elszólás, malapropizmus 

o a nyelvi tervezés szintjéhez köthetők: grammatikai összehangolatlanság, 

kontamináció 

o a lexikális hozzáféréshez köthetők: téves szótalálás, „a nyelvem hegyén van”, 

változtatás 

o a fonológiai tervezéshez köthetők: fonológiai nyelvbotlások 

o a lexikális hozzáférés és az artikulációs tervezés összehangolatlanságából adódó 

megakadásjelenségek: újraindítás, nyújtás, szünettartás a szóban 

o az artikulációs tervezéshez köthetők: a sorrendiség problémája (anticipáció, 

perszeveráció, metatézis); 

o az artikulációs tervezés és kivitelezés összehangolatlanságából adódóak: 

egyszerű nyelvbotlások 

o több tervezési szintre visszavezethető hibák.” (Gósy, 2002) 

 

ab) A nyelvbotlás meghatározásai: 

- „A nyelvbotlás a megakadásjelenségek közé tartozik. Ez utóbbi gyűjtőfogalom azonban 

a nyelvbotlásokon kívül tartalmaz még kitöltött szüneteket, diszfunkciós szüneteket, 

nyújtásokat stb.” (Huszár, 2005) 

- „Nyelvbotlásnak csak az adott nyelvet első nyelvként beszélő, ép értelmű felnőtt ember 

szándéka ellenére létrejövő, saját normatudatának meg nem felelő hibás 

beszédprodukcióját nevezzük.” (Deary, 2003)  

- „A nyelvbotlás nem kifejezetten artikulációs hiba, hanem a nem megfelelő neurális 

programozás eredménye (Crystal, 1986) 

- „Beszéléskor ejtett hiba, amelyben beszédhangok és szavak hibásan ejtődnek avagy 

átszerveződnek” (Gleason–Ratner,1998) 

 

                                                 
1
 Levelt modellje szerint értelmezett szintek alapján (Levelt, W. J. M. 1989. Speaking. From Intention to Articulation. The MIT 

Press. Cambridge, Mass) 



ac) Az elírás megkülönböztető jegyeinek kiemelése:  

 

- „Az elírás (és az elgépelés) Meringer és Freud szerint a nyelvbotlással analóg 

hibajelenség a kézzel, illetve géppel írott szövegek esetén – vagyis az író szándéka 

ellenére létrejövő, saját normatudatának meg nem felelő, hibás írott szöveg. A 

nyelvbotlás, elírás, félreolvasás, félrehallás: a beszéd- és az azzal analóg írásos 

produkció és percepció zavarai. Sok szempontból egymás analogonjainak tekinthetők, 

ám például az írásfolyamatban a beszédprodukció fonológiai komponense helyén az 

írás megtervezésének szakasza működik … A hibajelenségek definíciói tovább 

pontosíthatók, finomíthatók, lényegük azonban az, hogy az elírás és a nyelvbotlás a 

performancia és nem a kompetencia hibája.”(Huszár 2005) 

 

- „Az elírás (és az elgépelés) Meringer–Freud-féle meghatározását ismerve logikusnak 

tűnik, hogy az írásos modalitás hibáit is ugyanígy rendszerezzük – akkor is, ha egyes 

hibajelenségek vagy csak beszédben, vagy csak írásban fordulnak elő. A kézi elírásban 

szerephez juthat a grafémajegy (íráselem), a graféma (betű, írásjegy), a betűklaszter (a 

magyarban ilyenek pl. a két-és háromjegyű mássalhangzók) és a layout (vagyis a 

szövegnek a sorok elhelyezkedését érintő tagolása) is.” (Rickheit–Strohner, 1993)  

 

- „Lényeges pont a nyelvbotlás definíciójában a saját normatudatnak való meg nem 

felelés. Ezt írásra átvinni nem magától értetődő: az idiolektus írott változata mellett a 

személy idealizált (hibátlan), szintén egyedi írásképét is a normatudat részének kell 

tekintenünk. Mivel mindkét tényező változik, a normatudat összességében gyorsabban 

alakul át. Az írás betűformák és kötések (ductusok) egymásutánjából áll; grafémajegy- 

vagy betűszinten önkorrekciót általában akkor tapasztalunk, ha a betű hibás, az író 

megítélése szerint olvashatatlan, vagy túlságosan hasonlít egy másik betűre, ugyancsak 

rontva az olvashatóságot. A nem egyértelmű, az egybe- és különírás elhatárolását 

megnehezítő kötéseket ugyancsak korrigálni kell.” (Huszár, 2005) 

 

 

 

 

 

 



A fenti megállapításokból - a vizsgálat célját tekintve - a következő kulcsszavak kiemelését 

 és szintekre bontását tartom indokoltnak: 

 

megakadásjelenség 

 

- téves kivitelezés 

nyelvbotlás - saját normatudatnak nem megfelelő 

hibás produkció  

elírás - a nyelvbotlással analóg hibajelenség 

- a performancia hibájának tekinthető 

- az írás tervezési szakaszát érinti 

- az érintett elem lehet: grafémajegy, graféma, betűklaszter, layout 

- az adott személy egyedi írásképe is a normatudat részének tekinthető 

 

b) A vizsgálat szempontjából releváns olvasástanítási módszerek bemutatása 

 

Az elméleti előzmények megismerésének másik fókusza a vizsgálatban szereplő változó 

tényező bemutatása, mely az adott személyre előzetesen ható olvasástanítási módszer 

megközelítését jelenti. A gondolatmenet az olvasástanítási módszerek átfogó tipizálásától 

közelít a magyar nyelv sajátosságaihoz illeszkedő módszertan megismeréséig. 

 

ba) Az olvasástanítási módszerek típusai 

- „Az olvasástanítási módszerek a megismerés szerkezetét tekintve három csoportba 

oszthatók: vannak szintetikus módszerek, vannak analitikus módszerek, és vannak 

analitikus-szintetikus vagy kombinált módszerek. Ez a hármas felosztás a hazai 

gyakorlat alapján alakult ki az évszázadok során. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 

háromféle olvasástanítási módszer létezik: szintetikus, analitikus és kombinált.” 

(Adamikné, 2006) 

- „Aszerint, hogy a beszédből vagy az írásból indul ki, megkülönböztethetünk hangoztató 

módszereket és betűztető módszereket. A nyelvi egységek szerint van szómódszer, 

szószerkezeti módszer, mondatmódszer, szövegmódszer — ezek mind globális 

módszerek; van szillabikus vagy silabizáló módszer — ez szintetikus módszer. A tanítás 

hangsúlyozott módjai szerint van tisztán hangoztató módszer, van fonomimika (ez a 

hangoztatást és a mozgást kapcsolja össze) — ezek szintetikus módszerek; a nézd-és-

mondd (look-and-say) módszer szélsőséges globális módszer, az egész-szó-módszer 



(whole word method) kevésbé. A globális módszer 20. század végi szélsőséges 

változata az egész nyelvi módszer (whole language approach). Vannak olyan 

elnevezések, melyek az olvasás és az írás kapcsolatára utalnak: az írva olvastató 

módszer elnevezés arra utal, hogy párhuzamos írástanítást alkalmaztak, de előbb írattak, 

s az írott betűket olvastatták; az olvastatva író módszer ennek a fordítottja, ma ezt 

használjuk.” (Adamikné, 2006) 

 

bb) A magyar nyelv és az olvasástanítás kapcsolatára utaló megállapítások 

- „A magyar következetes hangjelölő és betűíró írásrendszere a hangoztató 

olvasástanítási módszert, a hangtanítás-betűtanítás sorrendet kívánja meg, a nyelv 

típusa és a helyesírás morfofonetikus jellege pedig a szintetikus módszerű, szótagoltató 

dekódolási stratégiát - mondhatjuk - teszi kötelezővé.” (Adamikné, 2006) 

- „A fonematikus írásrendszer terminus helyett pontosabb a hangalakjelelő írás, amelyen 

belül van sekély (azaz fonetikus) és mély (azaz fonemikus) változat.” (Kassai, 1999) 

- „Az olvasni tanuló kisgyerek kezdetben hangosan olvas, s írásgyakorlatait is hangos 

olvasással kíséri. A magának való olvasás — amit a szakma néma olvasásnak nevez — 

lassan alakul ki, általában a harmadik-negyedik tanév végére. Ez a természetes fejlődés 

menete.” (Adamikné, 2006) 

- „Az ábécéskönyvben fontos a homogén vagy hasonlósági gátlás figyelembe vétele. A 

hasonlóságok zavarják egymást, ezért a hasonló hangzású vagy alakú betűket egymástól 

távol kell tanítani. Az alapelv a következő: a hasonló pár egyik tagját alaposan meg kell 

tanítani, jól be kell gyakorolni, s amikor már kétszáz százalék biztonsággal tudják a 

gyerekek, akkor lehet a másik tagot elővenni. Soha nem szabad ezeket egymás 

közelében, mi több, egy időben, ütköztetve tanítani. Hibás, sőt ártalmas az az 

ábécéskönyv, melyben együtt tanítják a b-t és a d-t. A b-d párral más probléma is van. 

A gyerek egyszerűen azonosnak veszi, ahogyan azonosnak veszi a 180 fokkal elfordult 

arcot. A különbség pontosan az olvasástanulás — s tegyük hozzá: az írott alak 

megtanulása — során rögzül.” (Csépe, 2006.) 

- „Olvasástörténetünk leghatékonyabb módszere a fonomimika volt, Tomcsányiné 

Czukrász Róza találmánya. A fonomimika — mint neve is mutatja — a hangot és a 

mozgást kapcsolta össze: a hanghoz egy kézmozdulatot rendelt, a kézmozdulatot 

mindig jobb kézzel kellett végezni, s az összeolvasáskor is alkalmazták. Az 

olvasástanításnak tudniillik két kritikus pontja van: a hang-betű kapcsolat kialakítása és 

rögzítése, valamint az összevonás/kapcsolás vagy összeolvasás. A hanghoz társított 



kézmozdulat bevitte a cselekedetést a tanításba (mnemotechnikai szerepe is volt), s az 

együttmozgással segítette az összeolvasást.” (Adamikné, 2006) 

 

Az olvasástanításról szóló megállapításokból ismét a vizsgálat céljához illeszkedő jellemzőket 

emeltem ki és feleltettem meg egymással: 

Olvasástanítási módszerek tipizálása: 

- a megismerés szerkezete szerint: szintetikus, analitikus és 

kombinált 

- a kiindulási pont szerint: hangoztató, betűztető 

- a nyelvi egység szerint: globális, szintetikus 

- olvasás és írás kapcsolata szerint: írva olvastató, olvastatva író 

A magyar nyelv sajátosságai 

hangalakjelölő és betűíró írásrendszer 

 

 

morfofonetikus jellegű helyesírás 

 

 

 

kritikus pontok: 

hang-betű kapcsolat stabilizálása 

összeolvasás 

és az illeszkedő módszertan: 

- hangoztató olvasástanítási módszer 

- hangtanítás-betűtanítás sorrend 

- szintetikus módszer 

 

- szótagoltató dekódolási stratégiát 

- az írásgyakorlat kísérése kezdetben hangos olvasással 

- homogén gátlás figyelembe vétele 

 

- fonomimika 

 

 

V. A vizsgálat és az eredmények bemutatása 
 

Vizsgálati módszer: Az iskoláskorú gyermekek írásos produktumainak „offline” vizsgálata.  

 

A változó figyelembe vétele a vizsgálat során: az írásmunkák készítői kétféle olvasástanítási módszerrel 

tanultak meg olvasni, ezért a változót csoportalakító tényezőként vettem figyelembe. 

 

A kétféle módszer a következőképpen jellemezhető: 

 

1. csoport: a homogén gátlást figyelmen kívül hagyó olvasástanítási módszer, melyben nem 

jellemző a hasonló ejtésű / hangzású / alakú betűk egymástól távol történő tanítása 

 

2. csoport: a homogén gátlást kiküszöbölő olvasástanítási módszer, egyéni szükség esetén 

kiegészítve fonomimikai jelek alkalmazásával
2
 

 

 

 

                                                 
2
 A fonomimikai módszer kiegészítő alkalmazását Pécsett az Éltes EGYMI szakmai szolgáltató központja 

koordinálja 2004. óta, szélesebb körű megismerését ez az előzmény tette lehetővé. 



Az írásmunkákban található hibákat a következő táblázat szemlélteti: 

 
1. csoport 

A homogén gátlást figyelmen kívül hagyó olvasástanítási 

módszer 

2. csoport 

A homogén gátlást figyelembe vevő 

olvasástanítási módszer + fonomimikai jelek 

alkalmazása 

mem – nem (javított) 

 

 
 

nint – mint (javított) 

 

 
 

hazudságot – hazugságot (nem javított) 

 

 
 

szeplői – szereplői (nem javított) 

 

 
 

künböző – különböző (nem javított) 

 

 
 

eseménei – eseményei (javított) 

 

 
 

lábszerkezéssel – lábkeresztezéssel (nem javított) 

 

 
 

ellnőrzött – ellenőrzött (nem javított) 

 

 
 

kararaté – karaté (nem javított) 

 

 
 

 

hozá – hozzá (nem javított) 

 

 
 

 

véré – vérré (nem javított) 

 

 
 

 

igaságos – igazságos (nem javított) 

 

 



VI. Az eredmények csoportosítása és elemzése 

 

A jellemzés 

 szempontjai 

 

1. csoportban talált hibák jellemzése: 2. csoportban talált hibák 

jellemzése: 

a) 

 Összesen hány 

hiba van a 

csoportok 

írásmunkáiban? 

 

8 db 

 

4 db 

b) 

 Hány hibát 

javított ki a 

tanuló? 

 

3 db 

 

0 db 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

 Milyen típusba 

sorolhatók a 

hibák? 

 

- anticipáció-egy grafémát érintve (2 db): 

mem - nem 

nint – mint 

 

- grafémacsere (1 db): 

hazudságot – hazugságot 

 

- kiesés-betűcsoportot érintve (2 db): 

szeplői – szereplői 

künböző – különböző 

 

- kiesés-egy grafémát érintve (2 db): 

ellnőrzött – ellenőrzött 

eseménei – eseményei 

 

- anticipáció és kiesés együtt (1 db): 

lábszerkezéssel – lábkeresztezéssel 

 

 

- szótag betoldása (1 db): 

kararaté – karaté 

 

- graféma kiesése, mássalhangzó 

kettőződés elhagyása (2 db): 

hozá – hozzá 

véré-vérré 

 

- graféma kiesése, a kiejtés és a 

helyesírás különbségének figyelmen 

kívül hagyása a szótő és a toldalék 

határán (1 db): 

igaságos – igazságos 

 

 

 

 

Azonosságok a 

két csoportban 

 

- Mindkét csoportban 15-15 írásmunkát vizsgáltam meg. 

- Mindkét csoportban előfordult elírás. 

- Nincs olyan az elírások között, amely teljesen értelmetlenné vagy 

kimondhatatlanná tenné a szót. 

 

 

 

Különbségek a 

két csoportban 

 

- Az 1. csoportban több elírás fordult elő (kétszerese a 2. csoport eredményének). 

- Az 1. csoportban előfordult, hogy a tanuló észrevette és javította a hibát (37,5%-

ban), a 2. csoportban erre nem volt példa (0 %). 

- A 2. csoportban előforduló hibák 75 %-a a magyar nyelv helyesírási szabályait 

érinti, az 1. csoportban ilyen jellegű hiba nem volt. 

 

 



A következő megállapítások kizárólag az adatok ismeretére és fenti összegzésére épülnek. A 

vizsgált szempontok bontásában a következőket tartom kimondhatónak – kizárólag a vizsgált 

írásmunkák körére vonatkoztatva: 

 

o 1/a) Az első csoportban lényegesen több és differenciáltabb elírás fordul elő. 

o 1/b) A javítás megjelenik a tanulók több, mint egyharmadánál, annak ellenére, hogy az 

írás körülményei (számonkérés, stresszhelyzet, időben behatárolt munka elvárása) nem 

kedveznek mindehhez. 

o 1/c) A hibák öt különböző elírás-típust érintenek, melyek közül hármat két-két példa is 

reprezentál (anticipáció-egy grafémát érintve, kiesés-betűcsoportot érintve, kiesés-egy 

grafémát érintve). 

o 2/a) A második csoportban kevesebb az elírás és a hibák jellegét tekintve homogénebb 

a kép.  

o 2/b) A javítás a tanulók egyikénél sem jelenik meg ebben a csoportban. 

o 2/c) Csak egyetlen eset (szótag betoldása) sorolható tisztán az elírások klasszikus 

típusai 

o közé, a másik két esetben a helyesírási szabályok megsértéséről van szó. 

 

VII. Reflexiók az eredmények összegzéséhez kapcsolódva 

Az elemzés során több kérdés vetődött fel bennem, melyek már túlmutatnak a számszerűsített 

eredményeken, s egyben megingatják a vizsgálatban használt változó kiválasztásának 

helyességét: 

o Vajon az elírások gyakorisága egyértelműen negatív minősítést jelöl az első csoportba sorolt 

tanulók írásmunkáiban? Az elírások típusára figyelve nem éppen azt jelzik, hogy készítőik az 

írásproduktum kivitelezése közben már a következő nyelvi egység tervezésével is foglalkoznak? 

o Az első csoport dicséretét az is jelzi, hogy az önálló javítások kizárólag náluk jelennek meg, 

míg a másik csoport tagjai nem veszik észre saját hibáikat: az önkorrekciót vagy nem akarják, 

vagy nem tudják elvégezni (akár idő-, akár metakognitív kompetencia hiányában).  

o A második csoport esetében – motoros asszociációként - kézjel bekapcsolásával nyújtott 

segítséget a pedagógus a hang-betű-fonéma kapcsolatának stabilizálásához. Talán a szükséglet 

felmerülése nem éppen azt jelzi, hogy a plusz segítségre szoruló tanulók képességei eleve 

gyengébbek voltak, mint az első csoportba sorolt társaiké?  

o A kétféle olvasástanítási módszer – mint előzmény –elsősorban az olvasás technikai 

kivitelezésében (hang-betű megfeleltetése, összeolvasás, írásbeli szekvenciák alkotása terén) 

nyújtott segítséget vagy jelentett nehézséget a tanulók számára, kevésbé érintette a szövegértés-

szövegalkotás szintjét. 



VIII. Visszacsatolás az eredeti feltételezéshez 

 

 

A dolgozat elején megfogalmazott feltételezés így szólt: az elírás jelensége gyakoribb azoknál 

a tanulóknál, akik a magyar nyelv rendszeréhez kevésbé illeszkedő olvasástanítási módszerrel 

tanultak meg olvasni. 

 

Ha az eredmények konkrétan vizsgált körét tekintem, a feltételezés – számszerűsítve – igaznak 

bizonyult. Ugyanakkor – már a vizsgálat folyamatában felvetődött – kérdések sokasága jelzi, 

hogy az összehasonlítás során: 

- nem egyértelmű az eredmény (a gyakoriság) pozitív és negatív minősítése: több elírás 

nem egyértelműen jelent alacsonyabb nyelvi kompetenciát 

- a hibák javításának gyakorlata és az elírások gyakorisága – számszerűsítve is – fordított 

arányosságot mutat 

- nem ismert a két csoport tagjainak intelligencia szintje (nyelvbotlásról pedig átlagos 

intelligencia esetén beszélhetünk), az esetleges képességbeli gyengeségek torzíthatják 

az eredményeket 

- az olvasástanítási módszer alkalmazása változóként nem szerencsés, mert az írásbeli 

szövegalkotás készségének kialakulásában csak egy befolyásoló tényezőt képvisel 

- értelmezhető-e nyelvbotlásnak az az írásbeli hiba, amelyet nem felnőttkorú személy 

követ el? (Deary meghatározása alapján) 

 

IX. Összegzés, következtetések 

 

A felvetődött kérdések egyértelműen jelzik, hogy a vizsgálat számszerűen bizonyított igazsága 

nem használható fel további elemzésre, még kibővített elemszámmal sem. Ugyanakkor a 

jelenlegi tapasztalat két konkrét és jelentős szemponttal segítette további munkámat: 

 

- A feldolgozott szakirodalom pontosan körülhatárolta a célcsoport kiválasztásának 

szempontjait. 

- Az elakadásjelenségeket létrehozó tényezők, okok sokfélesége, komplex hatása miatt nem 

választható ki egyetlen változó csoportalakító tényezőként. 
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