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ELŐSZÓ 

 

 

Tanulmánykötetünkben – alcíméhez hűen – a pszicholingvisztika területéről válogat-

tunk kutatásokat, és kértünk fel szerzőket, hogy osszák meg a széles olvasótáborral 

legújabb eredményeiket. 

Legnagyobb örömünkre külföldi kutatók is hozzájárultak a gyűjteményhez, így a kö-

tet többnyelvű: a magyar nyelvű tanulmányokon kívül találunk benne angol és német 

nyelven írottakat. 

A tanulmányok témái a beszédprodukció és percepció folyamatainak vizsgálatával 

foglalkozó kutatásokat ölelik fel, hazai és nemzetközi színtéren. A kutatások nem csak 

a magyar nyelvet érintik: az alaptémákról a hazai szakembereken kívül holland, hor-

vát, német és szlovák szerzők is beszámolnak. Az általános pszicholingvisztikai témá-

kon kívül a kétnyelvűségre és a második nyelvelsajátításra vonatkozó tanulmányok is 

egyre nagyobb létjogosultságra tesznek szert magyar és nemzetközi kontextusban. 

A kötetet egy gondolatébresztő, majdhogynem provokatív tanulmány nyitja, amely-

lyel Kees de Bot, a Groningeni Egyetem professzora tisztelte meg az olvasókat. Néze-

te szerint elavult a pszicholingvisztikában uralkodó modellek szemlélete, és az egész 

nyelvfeldolgozást, beszédkutatást, nyelvelsajátítást dinamikus szemlélettel kellene 

vizsgálni – szemben a ma uralkodó szeparált és statikus, nyelvi szintenként vizsgálódó 

nézettel. A felvetés elgondolkodtató, ám még nincs ötlet, nincs megfelelő módszer, 

amellyel dolgozhatnánk. Ugyanakkor már maga az a felismerés, hogy az eddigi mo-

dellekkel csak egyre ellentmondásosabb eredményekre jutottunk, valószínűleg rá fog 

kényszeríteni bennünket a paradigmaváltásra. 

Egyelőre azonban maradunk a számunkra megszokott szemléleten alapuló kutatá-

soknál, amelyek újabb értékes adatokat és eredményeket mutatnak be a magyarországi 

és külföldi pszicholingvisztikai műhelyekből. 

Sorozatunk egyik célja, hogy a közép-európai pszicholingvisztikai kutatásokat a ré-

gióban megismertessük, hogy nemzetközi szinten fenntartsuk az érdeklődést egymás 

kutatásai és eredményei iránt. Bízunk abban, hogy ezzel a kötettel is sikerül hozzájá-

rulni a nemzetközi szintű tudományos kooperációhoz. 

 

Veszprém, 2012. március 8. 

 A szerkesztők 
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THE END OF PSYCHOLINGUISTICS AS WE KNOW IT?  

IT’S ABOUT TIME! 

KEES DE BOT 

 

 

 

 

 

In this contribution it is argued that traditional psycholinguistic models have a number 

of characteristics that are incompatible with a dynamic systems perspective on lan-

guage processing. In the first part the main characteristics of one group of such models 

will be discussed. Then each of them will be discussed and evaluated in the light of a 

dynamic perspective which will be introduced briefly. In the evaluation it will be ar-

gued that there are fundamental problems of this type of model when time as a com-

ponent, and therefore change, are accepted as essential in language processing. 

1. Traditional psycholinguistic models and their multilingual variants 

Here, Levelt’s “Speaking” model (1989) is taken as a starting point. This is arguably 

the most established psycholinguistic model available, and various researchers have 

shown its relevance for bilingual processing (Green 1993, Myers-Scotton 1995, 

Poulisse 1997). The Levelt model will be discussed briefly here in order to give the 

reader an idea of the main line of argumentation. More elaborate versions of the model 

are described in Levelt (1989, 1993; Levelt–Roelofs–Meyer 1999; for bilingual pro-

cessing Kormos 2006; Hartsuiker–Pickering 2007). 

In the Speaking model, different modules are distinguished: 

• the conceptualizer, 

• the formulator, 

• the articulator. 

Lexical items are stored in the lexicon in separate stores for lemmas and lexemes. The 

different parts can be described briefly as follows: 

The conceptualizer translates communicative intentions into messages that can func-

tion as input to the speech production system. The output of the conceptualizer is a 

preverbal message, which consists of all the information needed by the next compo-

nent, the formulator, to convert the communicative intention into speech. Crucial as-

pects of the model are the following: 

• there is no external unit controlling the various components; 

• there is no feedback from the formulator to the conceptualizer, and 

• there is no feedforward from the conceptualizer to the other components of the 

model. 

This means that all the information that is relevant to the “lower” components has to 

be included in the preverbal message. 
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The formulator converts the preverbal message into a speech plan (phonetic plan) 

by selecting lexical items and applying grammatical and phonological rules. Lexical 

items consist of two parts, the lemma and the morpho-phonological form or lexeme. 

The lemma represents the meaning and syntax of the lexical entry while the lexeme 

represents the morphological and phonological properties. In production, lexical items 

are activated by matching the meaning part of the lemma with the semantic information 

in the preverbal message. Accordingly, the information from the lexicon is made avail-

able in two phases: Semantic activation precedes form activation (Schriefers–Meyer–

Levelt 1990). Activation of the lemma immediately provides the relevant syntactic 

information, which in turn activates syntactic procedures. The selection of the lemmas 

and the relevant syntactic information leads to the formation of a surface structure. 

While the surface structure is being formed, the morpho-phonological information in 

the lexeme is activated and encoded. The phonological encoding provides the input for 

the articulator in the form of a phonetic plan. This phonetic plan can be scanned inter-

nally by the speaker via the speech-comprehension system, which provides the first 

possibility for feedback. 

The articulator converts the speech plan into actual speech. The output from the 

formulator is processed and temporarily stored in such a way that the phonetic plan 

can be fed back to the speech-comprehension system and the speech can be produced 

at normal speed. 

A speech-comprehension system connected with an auditory system plays a role 

in the two ways in which feedback takes place within the model: the phonetic plan as 

well as the overt speech are passed on to the speech-comprehension system, where mis-

takes that may have crept in can be traced. Speech understanding is modeled as the mir-

ror image of language production, and the lexicon is assumed to be shared by the two 

systems. 

2. Language separation and language choice 

In dealing with bilingual speakers there are two aspects that have to be accounted for: 

• How do these speakers keep their languages apart, and 

• How do they implement language choice? 

Psycholinguistically, code switching and keeping languages apart are different aspects 

of the same phenomenon. In the literature, a number of proposals have been made on 

how bilingual speakers keep their languages apart. Earlier proposals involving input 

and output switches for languages have been abandoned for models based on research 

on bilingual aphasia. Paradis (2004) has proposed the subset hypothesis, which he 

claims can account for most of the data found. According to Paradis, words (but also 

syntactic rules or phonemes) from a given language form a subset of the total invento-

ry. Each subset can be activated independently. Some subsets (e.g. from typologically 

related languages) may show considerable overlap in the form of cognate words. The 
subsets are formed and maintained by the use of words in specific settings: words from 

a given language will be used together in most settings, but in settings in which code-

switching is the norm, speakers may develop a subset in which words from more than 

one language can be used together. The idea of a subset in the lexicon is highly com-
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patible with current ideas on connectionist relations in the mental lexicon (cf. Roelofs 

1992). 

A major advantage of the subset hypothesis is that the set of lexical and syntactic 

rules or phonological elements from which a selection has to be made is reduced dra-

matically as a result of the fact that a particular language/subset has been chosen. Our 

claim is that the subset hypothesis can explain how languages in bilinguals may be 

kept apart, but not how the choice for a given language is made. The activation of a 

language specific subset will enhance the likelihood of elements of that subset being 

selected, but it is no guarantee for the selection of elements from that language only. 

According to the subset hypothesis, bilingual speakers have stores for lemmas, lex-

emes, syntactic rules, morpho-phonological rules and elements, and articulatory ele-

ments that are not fundamentally different from those of monolingual speakers. Within 

each of these stores there will be subsets for different languages, but also for different 

varieties, styles and registers. There are probably relations between subsets in different 

stores; i.e. lemmas forming a subset in a given language will be related to both lex-

emes and syntactic rules from that same language, and phonological rules from that 

language will be connected with articulatory elements from that language. The way 

these types of vertical connections are made is in principle similar to the way in which 

connections between elements on the lemma level develop. 

Activating a subset in the lexicon on the basis of the conversational setting can be 

the activation of a particular language, but it can also be a dialect, register or style. 

These subsets can be activated both top-down, when a speaker selects a language for 

an utterance or bottom up, when language used in the environment triggers and acti-

vates a specific subset (de Bot 2004). Triggers on different levels: sounds, words, 

constructions, but probably also gestures can activate a subset. 

3. Towards dynamic models of bilingual processing 

It can be argued that the Hartsuiker & Pickering (2007) article represents the state of 

the art at this moment in the sense that this type of model is the most prominent one. 

The whole literature on bilingual processes centers on this type of model. It will be 

argued in the remainder of this contribution that there may be reasons to move beyond 

such models because they have a number of rather serious problems. 

The main problem is that such models are based on underlying assumptions that 

may no longer be tenable: 

• Language processing is modular: it is carried out by a number of cognitive 

modules that have their own specific input and output and that function more 

or less autonomously 

• Language processing is incremental and there is no internal feedback or feed-

forward 

• Elements at different levels in the model can be studied in isolation 
• Syntax and lexicon are separate modules 

• Various experimental techniques will provide us with reliable and valid data 

on the workings of the model 
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• Individual monologue rather than interaction is the default speaking situation 

• Language processing involves operations on invariant and abstract represen-

tations 
 

Within the tradition such models are part of, these characteristics may be unproblemat-

ic, but in recent years new perspectives on cognition have developed that lead to a 

different view. The most important development is the emergence of a dynamic per-

spective on cognition in general and language processing in particular. The most im-

portant tenet is that any open complex system (such as the bilingual mind) interacts 

continuously with its environment and will continuously change over time. Although a 

full treatment of Dynamic Systems Theory (DST) as it has been applied to cognition 

and language is beyond the scope of the present contribution, we will briefly summa-

rize some aspects. Relevant publications on various aspects of DST and language are 

Port & Van Gelder (1995), Van Gelder (1998), Van Geert (1994) and Spivey (2007). 

Specific for bilingualism and second language development are Herdina & Jessner 

(2002), de Bot, Verspoor & Lowie (2007) and Larsen-Freeman & Cameron (2008). 

Here we list the main characteristics of DST: 

• DST is the science of the development of complex systems over time. Complex 

systems are sets of interacting variables. 

• In many complex systems the outcome of development over time cannot be pre-

dicted, not because we lack the right tools to measure it, but because variables 

that interact keep changing over time. 

• Dynamic systems are always part of another system, going from sub-molecular 

particles to the universe. 

• Systems develop through iterations of simple procedures that are applied over 

and over again with the output of the preceding iteration as the input of the next. 

• Complexity emerges out of the iterative application of simple procedures; there-

fore, it is not necessary to postulate innate knowledge. 

• The development of a dynamic system appears to be highly dependent on its be-

ginning state. Minor differences at the beginning can have dramatic consequenc-

es in the long run. 

• In dynamic systems, changes in one variable have an impact on all other varia-

bles that are part of the system: systems are fully interconnected. 

• Development is dependent on resources; all natural systems will tend to entropy 

when no additional energy is added to the system. 

• Systems develop through interaction with their environment and through internal 

self-reorganisation. 

• Because systems are constantly in flow, they will show variation, which makes 

them sensitive to specific input at a given point in time and some other input at 

another point in time. 

• The cognitive system as a dynamic system is typically situated, i.e. closely con-

nected to a specific here and now situation, embodied, i.e. cognition is not just 

the computations that take place in the brain but also include interactions with 

the rest of the human body, and distributed: “Knowledge is socially constructed 
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through collaborative efforts to achieve shared objectives in cultural surround-

ings” (Salomon 1993: 1). 

 

Van Gelder (1998) describes how a DST perspective on cognition differs from a more 

traditional one: 

The cognitive system is not a discrete sequential manipulator of static representa-

tional structures: rather, it is a structure of mutually and simultaneously influencing 

change. Its processes do not take place in the arbitrary, discrete time of computer steps: 

rather, they unfold in the real time of ongoing change in the environment, the body, and 

the nervous system. The cognitive system does not interact with other aspects of the 

world by passing messages and commands: rather, it continuously coevolves with 

them. 

With these notions in mind, let us look at the main characteristics of the models dis-

cussed that are part of the information processing tradition. 

 

Language processing is modular: it is carried out by a number of cognitive mod-

ules that have their own specific input and output and that function more or less 

autonomously 
 

The most outspoken opponent of a modular approach to cognitive processing at the 

moment is probably Michael Spivey in his book The continuity of mind (2007). His 

main argument is that there is substantial evidence against the existence of separate 

modules for specific cognitive activities such as face recognition and object recogni-

tion. For linguistic theories this is crucial since in UG based theories a separate and 

innate language module plays a central role. Distributed processing of language un-

dermines the idea that language is a uniquely human and innate because the cooperat-

ing parts of the brain are not unique for language, have no specific linguistic 

knowledge and work in feedback and feedforward types of structure. 

 

Language processing is incremental and there is no internal feedback or feedfor-

ward 
 

One of the problems of this assumption is that many second language speakers regu-

larly experience a “feeling of knowing” (Peynircoglu–Tekcan 2000). They want to say 

something in the foreign language, but are aware of the fact that they don’t know or 

have a quick access to a word they are going to need to finish a sentence (de Bot 

2004). This suggests at least some form of feedforward in speaking. Evidence for 

feedforward processes in language production can also be found in Cleland & Picker-

ing (2003) and Herdman et al. (2007) 

Additional evidence against a strict incremental view is provided in an interesting 

experiment by Hald, Bastiaanse & Hagoort (2006). In this experiment, speaker charac-

teristics (social dialect) and speech characteristics (high/low cultural content) were 

varied in such a way that speaker and speech characteristics were orthogonally varied. 

Listeners heard speakers whose dialect clearly showed their high or low socio-

economic status talk about Chopin’s piano music or about tattoos. The combinations 
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of high cultural content and low social status in a neuro-imaging experiment led to 

N400 reactions, which showed that these utterances were experienced as deviant. A 

comparison with similar sentences with grammatical deviations showed that the se-

mantic errors were detected earlier than the syntactic ones, which is a problem for a 

purely incremental process from semantics to syntax and phonology. The semantics 

and pragmatics seem to override the syntax in this experiment. 

 

Isolated elements (phonemes, words, sentences) are studied without taking into 

account the larger linguistic and social context they are part of 

 

If cognition is situated, embodied and distributed, studying isolated elements is fairly 

pointless: we need to investigate them as they relate to other aspects of the larger con-

text, both linguistic and extra-linguistic. For example, work by Eisner & McQueen 

(2006) has shown that the perception of ambiguous phonemes is strongly influenced 

by the semantics of the context in which that phoneme is used. 

 

Syntax and lexicon are separate modules 

 

There is in linguistics a growing tendency to move away from a strict division of syn-

tax and lexicon. Various authors have argued for “Grammar as idiom”. In this perspec-

tive the difference between sentences like “John goes home” vs. “John went home” is 

more lexico-semantic than grammatical, they can be viewed as idioms with different 

meanings. This kind of thinking can be found in Goldberg’s construction grammar 

(2003) and Croft & Cruse’s (2004) “Grammatical idioms”. 

There is also some neurolinguistic evidence to support this view. Csepe’s (2011) 

neuro-imaging data suggest that syntactic processing is essentially a form of semantic 

processing. 

As Lowie & Verspoor (2011) argue: “The emerging picture is one of the multilin-

gual mind as a multidimensional state space, in which fuzzy subsets of symbolic units, 

be it words, formulaic sequences or syntactic constructions, are activated in particular 

contexts....From this perspective it is not necessary to distinguish procedural lexical 

knowledge from a separate syntactic processing component.” 

 

Various experimental techniques will provide us with reliable and valid data on 

the workings of the model 

 

The existing models of language processing are based on a large body of very sophis-

ticated experimental techniques that aimed at unraveling the complexities of the sys-

tem. A relevant question is whether we can indeed get a better understanding of the 

whole by taking it apart. Spivey (2007) takes a clear position in this debate: “The fun-

damental weakness of some of the major experimental techniques in cognitive psy-

chology and neuroscience is that they ignore much of the time course of processing 

and the gradual accumulation of partial information, focusing instead on the outcome 

of a cognitive process rather than the dynamic properties of that process.” 
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Individual monologue rather than interaction is the default speaking situation. 

 

As Pickering & Garrod (2004) have argued, we should move away from monologue as 

the default type of language production and look at interaction instead. The task for a 

speaker is fundamentally different in interaction as compared to monologue. The liter-

ature on syntactic priming mentioned earlier supports this way of looking at produc-

tion: how language is used depends only partly on the intentions and activities of indi-

vidual speakers and is to a large extent defined by the characteristics of the interaction. 

 

Language processing is seen primarily as operations on invariant and abstract 

representations 

 

In the models presented earlier, and in the information processing approach in general 

the assumption is that language processing is the manipulation of invariant entities 

(words, phonemes, syntactic patterns). In a dynamic approach this invariance is highly 

problematic because every use of a word, expression or construction will have an im-

pact on the way it is represented in the brain. As Spivey (2007) indicates: “I contend 

that cognitive psychology’s traditional information processing approach (….) places 

too much emphasis on easily labeled static representations that are claimed to be com-

puted at intermittently stable periods over time.” He admits that static representations 

are the cornerstone of the information processing approach and that it will be difficult 

to replace them with a concept that is more dynamic because what we have now is too 

vague and underspecified. 

So far there is hardly any research on the stability of representations De Bot & 

Lowie (2009) report on an experiment in which a simple word naming task of high 

frequency words was used. The outcomes show that correlations between different 

sessions with the same subject and between subjects were very low. In other words, a 

word that was reacted to fast in one session could have a slow reaction in another ses-

sion or individual. This points to variation that is inherent in the lexicon and that results 

from contact interaction and reorganization of elements in networks. Elman (1995) 

phrases this as follows: “We might choose to think of the internal state that the network 

is in when it processes a word as representing that word (in context), but it is more 

accurate to think of that state as the result of processing the word rather than as a repre-

sentation of the word itself.” 

Additional evidence for the changeability of words and their meanings comes from 

a ERP study by Nieuwland & Van Berkum (2006) who compared ERP data for sen-

tences like “The peanut was in love” versus “The peanut was salted”. This type of 

anomaly typically leads to N400 reactions. Then they presented the subjects with a 

story about a peanut that falls in love. After listening to these stories, the N400 effects 

disappeared, which shows that through discourse information the basic semantic as-

pects of words can be changed. 

 

Towards a new model of language processing 
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As may be clear from the argumentation so far, we may have to review some of the 

basic assumptions of the information processing approach in which our current models 

of multilingual processing are based. In the previous section we have listed the main 

characteristics and the problems related to them. From this it follows that we need to 

develop models that take into account the dynamic perspective in which time and 

change are the core issues. 

As a conclusion, some of the characteristics of dynamically based models are listed 

here: 

• Models should include time as a core characteristic: language use takes place on 

different but interacting time scales 

• Models should allow for representations that are not invariant but variant and ep-

isodic 

• Models should allow for feedback and feedforward information rather than a 

strict incremental process 

• Models should recognize that language use is distributed, situated and embodied; 

therefore linguistic elements should not be studied in isolation but in interaction 

with the larger units they are part of 

• Models should recognize that interaction rather than monologue is the focus of 

research 

• The relevance and validity of experimental techniques that assume static repre-

sentations on various levels needs to be reassessed 

 

Accepting that time and change are the core issues in human cognition implies that 

new models are needed, but as Spivey (2007) readily admits, it is difficult to leave 

established notions and assumptions behind while there is as yet no real alternative. It 

is our conviction that we will move on to more dynamic models in the years to come 

but how that will happen is unclear. Model development in itself is a dynamic process. 
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RECURSION IN LANGUAGE, THEORY-OF-MIND INFERENCE,  

AND ARITHMETIC: APHASIA AND ALZHEIMER’S DISEASE
1
 

ZOLTÁN BÁNRÉTI – ÉVA MÉSZÁROS – ILDIKÓ HOFFMANN – ZITA ŐRLEY 

 

 

1. The issue 

Some researchers claim that the human faculty of recursion is revealed by syntactic-

structural embedding (Hauser–Chomsky–Fitch 2002), while some others claim it is 

due to recursive theory-of-mind inferences/embeddings or to pragmatic abilities 

(Siegal–Varley 2006, Evans–Levinson 2009, Everett 2009). Whereas the source of 

structural embeddings that show syntactic recursion are the syntactic rules of language 

(e.g. Peter asked Mary to watch the film that Helen said John liked the best’; ‘In the 

moment of hearing of the critical reactions to the reception of the sequel to the per-

formance of the artist…), the same rules may merely encode or transmit people’s 

awareness of other people’s mental states, i.e. theory of mind inferences (e.g. Peter 

believes that Mary believes that Helen can put herself in Brian’s shoes’.). Siegal and 

Varley (2006) argue, on the basis of experiments involving aphasic speakers, that 

theory of mind abilities may remain unimpaired even in cases of limited language 

faculties, that is, they are not grammar-dependent. Theory of mind type reasoning can 

be recursive (cf. Takano -Arita 2010). If we assume that individuals with a theory of 

mind also consider others and themselves to have a theory of mind, then there should 

be a recursive structure here. Hungarian speaking aphasic subjects were able to pro-

duce this type of recursive structure that is deeply linked to social intelli-

gence/cognition. 

We focused on empirical investigations involving linguistic tests administered to 

subjects with agrammatic and Wernicke’s aphasia. The test sessions involved 5 apha-

sics, 3 Broca’s, 2 Wernicke’s aphasics as well as 21 healthy control subjects. All 

aphasic participants had a left unilateral brain lesion. Aphasic subjects were assigned 

to aphasia types on the basis of CT and Western Aphasia Battery (WAB) tests (Ker-

tesz 1982). Three subjects were diagnosed as Broca’s aphasic and two subjects were 

diagnosed as Wernicke’s aphasic subjects. The most important results of the linguistic 

tests can be summarised as follows. 

2. The tests 

Photographs representing situations of everyday life were presented to subjects and 

questions were asked about them. We used 208 photographs (Stark 1998) for each test, 

administered in three sessions. Within the same session, no picture was involved in 

more than a single question type. 

                                                           
1
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The types of questions involved were as follows: 

Type 1: What is X doing in the picture? The question does not require that any of its 

own constituents should be involved in the structure of the answer. 

Type 2: What does X hate / like / want /… every afternoon / in her office etc.? The 

answer should be structurally linked to the question and involve: 

(i) a subordinate clause in direct object role, introduced by a recursive operation 

and signaled by a subordinating conjunction, or 

(ii) the verb of the question and its infinitival direct object, or 

(iii) a definite noun phrase in the accusative. 

Type 3: What can be the most entertaining/unpleasant/urgent thing for X to do? 

The answer should be structurally linked to the question and involve: 

(i) a subordinate clause in subject role, introduced by a recursive operation and 

signaled by a subordinating conjunction, or 

(ii) a bare infinitive subject, or 

(iii) a definite noun phrase in the nominative. 

Type 4: What can X say / think / remind Y of / ask Y to do etc.? The structurally 

linked answer must be a clause embedded under an introductory formula, introduced 

by a recursive operation and signaled by a subordinating conjunction. 

Type 1 questions did not restrict the structure of the answer in any way. Type 2 

and Type 3 questions allowed for recursive and non-recursive answers alike. Finally, 

Type 4 questions could only be answered in a structurally linked way by using an 

embedded clause, introduced recursively. 

3. Results 

Answers given by the five aphasic subjects and the control subjects have been classi-

fied in terms of whether 

(i) they were structurally linked to the questions and were or were not grammati-

cal; or 

(ii) they were not structurally linked to the questions and were or were not gram-

matical. 

Table 1 shows the ratio of structurally linked answers to all answers, given within 

the brackets; the percentage of grammatical answers is given outside the brackets. 

 

 Wernicke’s aphasics 2 Broca’s aphasics 3 Normal control 21 

Type 1 question 

Number of answers: 

(68.8) 50.8 

107 

(56.3) 45.6 

257 

(100.0) 100.0 

1117 

Type 2 question 

Number of answers: 

(46.0) 40.3 

111 

(37.1) 31.6 

246 

(100) 99.1 

1115 

Type 3 question 

Number of answers: 

(60.4) 34.3 

120 

(30.8) 22.8 

240 

(100) 98.5 

1139 
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Type 4 question 

Number of answers: 

(66.7) 61.1 

76 

(60.3) 45.6 

218 

(100.0) 100.0 

982 

 

Table 1. Percentage of structurally linked answers (outside the brackets: that of grammatical an-

swers) with respect to the total number of answers by subjects and normal control 

According to Table 1 the number of structurally linked and grammatical answers de-

creased from Type 1 (What is X doing?) to Types 2 and Types 3 (What does X want? 

and What is the most entertaining for X?, respectively). With respect to Type 4 ques-

tions (What does X say / think / remind Y of / ask Y to do?), requiring a recursively 

embedded clause as an answer, the performance of the subjects actually turned out to 

be better than with Type 1 questions (What is X doing?); or it was almost as good. 

4. Type 4 questions 

With respect to Type 4 questions, Wernicke’s aphasics produced some conjunction-

initial clauses and some clauses involving the subjunctive (i.e. the mood directly indi-

cating subordination). 

Broca’s aphasics gave few answers beginning with a subordinating conjunction. 

One of them did produce some answers involving the subjunctive. However, the ma-

jority of structurally linked and grammatical answers produced by Broca’s aphasics, as 

well as the rest of the answers given by Wernicke’s aphasics, were statements that 

assumed the point of view of one of the characters seen in the picture, rather than be-

ing purely descriptive. The subjects answered the question as if they were in the “men-

tal state” of the characters. These answers are referred to as “situational statements” 

with ‘theory of mind’ type reasoning. In them, the verb was inflected in the first, rather 

than the third, person singular (or second person singular, with reference to the partner 

in the situation shown in the picture); their meanings differed sharply from descriptive 

statements, as they directly represented the thought or statement of the characters they 

“cited”; most of them did not involve a subordinating conjunction. These answers are 

supposed to involve syntactic structural recursion but they contain simple statements 

instead, with ‘theory of mind’ type reasoning. An example of a situational statement: 

 

The picture: A girl is showing her scar to a boy. 
Question: Vajon mire gondol a fiú? ‘What may the boy be thinking of?’ 

S.T.’s answer: Mindjárt rosszul leszek! ‘I’m going to be sick.’ 

Possible recursive construction: (Ő) arra gondol, hogy mindjárt rosszul lesz. ‘He 

thinks he is going to be sick.’ 

 

In the sense of Takano and Arita (2010), ‘theory of mind’ type reasoning is recursive. 

The subjects, in addition to seeing themselves as able to infer other people’s mental 

states, considered other persons (e.g. ones seen in pictures) to be able to infer further 

(third) persons’ mental states, thus exhibiting recursive constructions. 
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Table 2 shows that the share of situational statements increased in Broca’s answers 

to Type 4 questions: 

 

 Wernicke’s aphasics 

(answers :76) 

Broca’s aphasics 

(answers: 218) 

Normal control 

(answers: 982) 

Situational statement (43.3) 43.3 (74.0) 60.3 (31.0) 31.0 

Sentence with subjunctive 

mood 
(14.2) 14.2 (10.0) 10.0 – 

Subordinating conjunction 

+ situational statement 
(12.5) 12.5 (14.5) 8.7 (24.0) 24.0 

Subordinating conjunction 

+ descriptive clause 
(30.0) 30.0  (1.4) 1.4 (45.0) 45.0 

 

Table 2. With type 4 questions percentage of all structurally linked answers (outside the brackets: 

that of grammatical answers) in the grammatical categories, in aphasia types and in normal controls 

According to Table 2 the majority of the grammatical answers produced by Broca’s 

aphasic patients were situational statements containing ‘theory of mind’ type reason-

ing. The low percentage of subordinating conjunctions in Boca’s aphasics’ answers 

shows that syntactic structural recursion is impaired. This is also suggested by the fact 

that 74.0% of Broca’s aphasics’ answers to Type 4 questions were simple situational 

statements without subordinating conjunctions. On the other hand, 43.3% of the 

grammatical answers given by Wernicke’s aphasics were also situational statements 

without subordinating conjunctions, but 30.0% of the answers by Wernicke’s aphasics 

were descriptive sentences beginning with a subordinating conjunction. Syntactic 

structural recursion was less impaired in Wernicke’s aphasia. 

5. Discussion 

Agrammatic (Broca’s) aphasics avoided giving answers based on syntactic-structural 

recursion; their access to syntactic recursion was found to be severely limited. On the 

other hand, their performance in recursive theory-of-mind inferences (expressed in 

simple situative sentences) remained intact. The dissociation of syntactic-structural 

recursion and theory-of-mind inferences can be observed in Wernicke’s aphasia to a 

lesser degree; this is in harmony with earlier observations that associate limited syn-

tactic abilities primarily with Broca’s aphasia and consider grammatical errors com-

mitted by Wernicke’s aphasics as consequences of the impairment of their lexical 

processes. Agrammatic Broca’s aphasics may use recursive theory-of-mind inferences 
(and situative sentences carrying them) in their responses as a repair/compensatory 

strategy in order to avoid syntactic-structural recursion. 

This result was corroborated by a case study investigating linguistic aspects of the 

process of recovery of one of the Broca’s aphasic subjects. During his recovery, the 
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patient gradually came to apply the fundamental grammatical principle of agreement. 

Recursive syntactic structures began to occur in the subject’s responses and, at the 

same time, the ratio of situative sentences expressing theory-of-mind inferences 

dropped; the latter type of responses completely disappeared by the end of the recov-

ery process. 

The use of simple situative statements could also be observed in the case of control 

subjects, but only in 31% of their responses. All other replies they gave involved 

clausal embedding signaled by a subordinating conjunction. Therefore, structural and 

theory of mind recursion represent two alternative strategies from which members of 

the control group were able to choose at will, whereas the aphasics were forced to 

choose the use of situative statements. 

Why were ‘situational statements’ overused in the responses for Type 4 questions? 

For two reasons: on the one hand, the content of Type 4 questions requires conclusions 

to be drawn from the pictures; on the other hand, subjects tried to avoid syntactic-

structural recursion and produced simple sentences instead, expressing theory-of-mind 

reasoning. Subjects were able to project themselves into the state of mind of the char-

acter in the picture. This process has to be able to use linguistic devices to integrate 

and control perspective shifts (MacWhinney 2009). The content of situational state-

ments showed that Broca’s aphasic subjects correctly identified themselves with the 

mental states of the characters in the pictures. In this way complex syntactic structural 

recursion was avoided. 

The share of situational statements increased in Broca’s aphasics’ answers to 

Type 4 questions. How did aphasic subjects “know” when to substitute a purely de-

scriptive perspective for a non-descriptive perspective? On the one hand, a subset of 

linguistic devices indicating a non-descriptive perspective was available for them to 

control perspective shift, cf. theory-of -mind statements contain the first person singu-

lar feature (instead of the third person), their syntactic structure was very simple, 

sometimes fragmented correctly, their semantic content referred to simple feelings, 

emotions. On the other hand, syntactic structural recursion requires complex introduc-

tory formulas, subordinating conjunctions, agreement relations between main and 

embedded clauses, and two propositions to control a descriptive perspective. This 

complex linguistic subsystem was partially available or was not available at all for 

aphasics. Syntactic structural recursion was substituted for theory of mind recursion on 

the basis that the linguistic system and the social cognition system interact with one 

common recursion module. In agrammatic aphasia syntactic representations are dis-

connected from the recursion module but theory-of-mind type reasoning can access 

the recursion module. 

6. AD subjects 

The validity of the above observation can be supported by cases exhibiting the con-
verse dissociation, if we can find such. The same tests were conducted with the partic-

ipation of Hungarian speaking subjects with Alzheimer’s disease. The subjects were 

classified on the basis of Mini-mental state examination (Folstein, M. F. – Folstein, S. 

E. – McHugh 1975, Tariska et al. 1990), ADAS-Cog (Rosen et al. 1984) and DSM-IV 
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(American Psychiatric Association 2000). In persons with Hungarian speaking Alz-

heimer’s disease (AD), as opposed to the case of aphasics, the language faculty be-

comes limited gradually as the disease progresses. We tried to find out to what extent 

structural embedding linguistic operations vs. recursive theory-of-mind inferences 

were involved in their case. Therefore, we administered the above pictures and ques-

tions (‘What might X in the picture be thinking of?’; ‘What might Y in the picture be 

asking Z to do?’) to four persons with mild and two with moderate AD. 

In the responses of subjects with mildAD, there was no significant difference be-

tween them and normal controls in the proportion of replies involving syntactic-

structural recursion vs. situative responses. We can infer that in mild AD, both struc-

tural and theory-of-mind recursion are unaffected. 

In the case of moderate AD, we found a significant difference in the proportion of 

responses involving syntactic-structural recursion and simple situative responses re-

quiring recursive theory of mind inference: the ratio of situative sentences was signifi-

cantly lower than in normal control subjects. On the other hand, in the responses of 

persons with moderate AD, the share of sentences involving syntactic-structural recur-

sion (embedding involving hogy ‘that’ clauses) was not lower than in normal control 

responses. Additionally, we also received semantically irrelevant descriptive state-

ments referring to some aspect of the picture. That is, while syntactic-structural recur-

sion may remain unaffected in moderate AD, theory-of-mind inferences seem to be 

impaired to some extent. 

 

Subjects Relevant responses Irrelevant responses 

Mild AD 86.2 13.8 

Moderate AD  62.1 37.9 

 

Table 3. AD subjects responses for question Type 4 

 Mild AD (160) Moderate AD (82) Normal (982) 

Simple, descriptive clause 13.0 3.8 20.5 13.5 – 

Situative statement 22.0 1.9 2.4 2.4 31.0 

Simple clause with subjunctive 3.0 17.0 1.3 – 

Conjunction + situative statement 7.0 2.4. 1.2. 24.0 

Conjunction + descriptive clause 55.0 8.1 (58.5) 54.8 19.5 45.0 

 

Table 4. Irrelevant content in responses from the point of view of the question and/or the picture 

In order to support this with additional evidence, we administered a primary (6-

sentence-long) and a secondary (8-sentence-long) false belief test to our two moderate 
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AD subjects (following Youmans–Bourgeois 2010). In the primary false belief test, 

the subjects gave correct answers to all questions. However, the secondary false belief 

test proved to be more difficult for the moderate AD subjects. Although the situation 

was facilitated with respect to memory (they could use a test sheet), both persons gave 

the wrong answers. Results of the secondary false belief test support the limitation of 

theory-of-mind inference abilities for both moderate AD patients. 

In sum: in the mild and moderate stages of Alzheimer’s disease, recursive clausal 

embedding abilities remain unaffected, but recursive theory-of-mind inferences be-

come limited by the medium stage of the disease. Moderate AD subjects tend to avoid 

utterances in first person singular that assume the state of mind of another person, i.e. 

the use of situative sentences. Clausal embeddings (descriptive sentences involving the 

conjunction hogy ‘that’) suggest, on the other hand, that they are still able to attribute 

intention indirectly, in a third person singular format. What is missing is the projection 

of themselves into the state of mind of another person. This is also supported by the 

results of the secondary false belief test. 

Unlimited syntactic-structural recursion and limited theory-of-mind inferences in 

Alzheimer’s disease as opposed to limited syntactic-structural recursion and unim-

paired theory-of-mind inferences in Broca’s aphasia: this is a pattern of double disso-

ciation. This finding supports theories (e.g. Siegal–Varley 2006, Zimmerer–Varley 

2010) that argue for the mutual independence of these two types of recursion in adults. 

7. Arithmetic 

With respect to recursion in arithmetical calculations, we found another case of double 

dissociation. Following Varley et al. (2005), we gave seven different tasks to agram-

matic aphasics and persons with moderate AD. With the latter, we found limitation in 

the recursion of arithmetical operations. 

This limitation did not concern the four fundamental operations with one-digit 

numbers but showed a steep decline in those with two-digit ones. The manipulation of 

three-digit numbers was unsuccessful in all cases. Our AD subjects did have an idea of 

numbers, and they were able to transpose numbers from verbal to visual representa-

tion, but the idea of the infinity of numbers and any operations based on it were not 

accessible; neither were the rules of operations involving fractions. Recursive calcula-

tions (e.g. arithmetical tasks involving parentheses) were understood without impair-

ment, they were able to make differences in the hierarchical order of operations (addi-

tion vs. multiplication), but they were unable to produce a recursive structure without 

help (e.g. inserting parentheses into calculation tasks and figuring out the result). 

 

Subjects 

Basic operations Generating 

sequences of 

figures 

Bracketing 

+ – x : Generate 

bracketings 

Claculating 

brackletings 

Moderate AD 50 42 0 50 90 95 100 
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Broca’s aphasic 1. 0 0 0 11 0 25 100 

Broca’s aphasic 2. 0 0 0 0 0 0 16.7 

 

Table 5. Error rates (in percentages) 

The Hungarian speaking Broca’s aphasics did not exhibit any limitation in arithmetical 

operations, they calculated correctly, they were able to produce potentially infinite 

sequences of numbers, applied recursive arithmetical operations correctly, inserted 

parentheses in various combinations, even double ones. They did all that using numer-

ical symbols and operation signs; that is to say, they were not necessarily able to ver-

balise their otherwise correct operations. 

8. Summary 

In the case of Hungarian speaking patients with moderate AD, syntactic recursion 

involving embedding is relatively unimpaired, as opposed to their limited ability to 

tackle theory-of-mind and arithmetical recursion. Conversely, we found limited syn-

tactic recursion but normal theory-of-mind inferences and recursive arithmetical oper-

ations in Hungarian speaking agrammatic aphasics. 

9. Conclusion 

The production differences observed in the tests are explained by the fact that we do 

not seem to have to do with a single recursive operation whose application may be 

impaired or remain intact at various levels; rather, we encounter separate recursive 

operations bound to individual linguistic and non-linguistic subsystems that may be 

selectively impaired. We have seen that these operations are not independent of one 

another: the impairment of one may trigger the use of another one as a substitution 

mechanism or repair strategy. With respect to the relations recursive sentence structure 

– recursive theory-of-mind inferences, we have found that in cases of a deficit of oper-

ations of the left-hand constructions, recursive operations of the right-hand construc-

tions can be used as parts of a repair strategy. 

Recursive operations manifested in theory-of-mind inferences may also be dissoci-

ated from syntactic recursion. The use of erroneous or impaired theory-of-mind abili-

ties is highly probable to determine person, number, and tense features of a clause, but 

does not necessarily prescribe that the clause has to be a recursively embedded one. 

The impaired theory-of-mind inferences were not repaired by syntactic structural re-

cursion in the responses by our subjects. 

The accessibility of recursive operations is limited in Alzheimer’s disease for the-

ory-of-mind and calculation but unlimited with respect to linguistic representations; 
whereas in agrammatic aphasia, linguistic representations may be disconnected from 

the recursion module, theory-of-mind and calculation systems are able to access it 

(cf. Zimmerer–Varley 2010). These dissociations argue for a theoretical model that 
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posits a module of recursive operations in the human mind that is shared by linguistic, 

theory-of-mind, and arithmetical performance. This common recursion module is ac-

cessible to a limited extent for the theory-of-mind and arithmetical subsystems while it 

is fully accessible for representations of linguistic constructions in Alzheimer’s dis-

ease, whereas in agrammatic aphasia, the representations of linguistic constructions 

may be detached from the recursion module while theory-of-mind and arithmetical 

systems may access it at will. 
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SZÓELŐHÍVÁS VIZSGÁLATA ALZHEIMER-KÓRBAN  

ÉS ANÓMIKUS AFÁZIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL 

HEGYI ÁGNES 

 

 

1. Bevezetés 

A demencia az emlékezőképesség és vele együtt a viselkedési és gondolkodási folya-

matok progresszív sérülésére utal, melyet megfigyelhetünk agyi degeneratív megbete-

gedésekben, néhány metabolikus megbetegedésben és vaszkuláris történések követ-

kezményeként. Jelen tanulmányunkban az agy degeneratív megbetegedésében szenve-

dő Alzheimer-kóros beteg (AD) és az agyi érkatasztrófa eredményezte anómikus afá-

ziás (AA) beteg szóelőhívását vizsgáljuk, olyan képmegnevezési feladatokban, ame-

lyeknek összeállítását azok a tanulmányok sugallták, amelyek a kategóriaspecificitás 

komputációs modellálásában, a szemantikai reprezentáció struktúrájának magyaráza-

tában figyelemre méltóak. 

Hipotézisünket és vizsgálatunk célját, módszertani alapját a kategóriaspecificitás sé-

rülési modelljei ismeretében fogalmazzuk meg (Farrah–McClelland 1991, Devlin et al. 

1988, Rogers et al. 1999). Az 1980-as évek közepétől, azokról a betegekről szóló je-

lentések, akiknek specifikus kategóriákban szelektív diszfunkcióik vannak, megkülön-

böztetett nehézséget mutatnak az élő és nem élő szavak elérésében. 

Az élő és nem élő dolgok perceptuális és funkcionális ismeretekben sérültek, ame-

lyek az agy különböző területein raktározódnak (Warrington–McCarthy 1983, 

Warrington–Shallice 1984). 

A vizsgálat célja, hogy megtaláljuk azokat a tüneteket, amelyek megbízhatóan in-

formatívak abban, hogy a szóelőhívó feladatokban megmutatkozó sikertelenséget (a) a 

szemantikai reprezentációból elveszett szerkezeti információk okozzák (raktározási 

deficit), (b) vagy valamely kognitív képesség zavara akadályozza a szó elérését (hoz-

záférési deficit). 

2. Anyag és módszer, kísérleti személyek 

A szóelőhívás vizsgálatában tárgyképeket használtunk, (i) elfogadva azt a nézetet, 

hogy ugyanazt az ismeretet elérhetjük különböző modalitásokon keresztül; (ii) egy kép 

prezentálása után a perceptuális ismereten kívül más információt (funkcioná-

lis/asszociatív) is aktiválhatunk még akkor is, ha a tárgy eredményes megnevezése 

nem történik meg; (iii) hogy ennek implicit jelenlétét igazoljuk és explicitté tegyük két 

nagy feladatrendszert alkottunk: egyik a szóelőhívás feladatrendszere (továbbiakban 

SZE feladatrendszer), másik a mentális lexikon aktiválás feladatrendszere (továbbiak-

ban MLA). 
SZE feladatrendszer három mappába rendezve 3x60 darab vonalkontúros, fehér 

alapon fekete tollal rajzolt képet tartalmazott. (Az inger minőséget 5-6 éves fiúgyer-

mekkel és afáziából felépült 81 éves nővel teszteltük, néhány módosítást tettünk is-
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mertség hiánya és kontúrfelismerés hiánya miatt.) A vizsgált személy a mappában 

lapozva jut egyik kép látványától a másikig, amelyeket fel kell ismerni, meg kell ne-

vezni. A képek „szervezett” random sorozatában olyan helyzeteket kerültünk, hogy a 

hasonló perceptuális és funkcionális leírású képek (pl. balta, fejsze) közvetlenül ne 

kövessék egymást, vagy előidézett funkcionális asszociatív kapcsolat se alakuljon ki 

(pl. villa és tányér) az egymás utáni megnevezéskor. 

Az MLA feladatrendszerben már ismert képeket 10x10 cm-es kartonon rajzolva 

20 feladategységet képviselő csomagba tettük. A csomagok képeihez három feladat 

tartozott: (i) mindenkor diszkriminációt kértünk, csoportosítást vagy párosítást, majd 

kiválasztást; (ii) a műveletek közben a képek egyenkénti megnevezését; (iii) valamint 

kategóriák szerinti csoportosításnál fölérendelt (super ordinate) kategóriamegnevezé-

sét kértük, párosításnál és kiválasztásnál olyan objektív magyarázatot értékeltünk, 

amely a műveletet követően a megváltozott felsőbb kategórianevet tartalmazta (pl. 

egyik kiválasztásnál cukrászati termék – torta kiválasztása – és pékáruk; másik kivá-

lasztásnál alapanyag – liszt kiválasztása – és kész termékek). 

Az első 10 csomag mindegyike horizontális kategorizáló műveletet kíván. A máso-

dik 10 csomag vertikális kategorizáló műveletetek által lehetett sikeres. A csoportok 

élő és nem élő szemantikai kategóriákat tartalmaztak, azaz túlnyomóan perceptuális és 

túlnyomóan funkcionális asszociatív kategóriákat alkottak. 

Az egyik értékelési eljárásban összehasonlítottuk a két feladatrendszer SZE és 

MLA egyedi (individuális) megnevezéseit, amelyeket a lexikai hozzáférés különböző 

minőségi értékeiben jegyeztünk. A tételes megnevezéseket mindkét feladatrendszer-

ben (SZE és MLA) minőségi értékeik szerint számszerűsítettük. Eszerint volt helyes 

értékelés (H), szemantikai jelzőingerrel kiváltott válasz (Stc), vagy fonemikus jelzőin-

gerrel támogatott válasz (Fc), látens ismeret (L), találgatások (T) és super ordinate (So; 

felsőbb fogalom) értékelés. (Az élő felsőbb kategóriák a képi jelzőinger prezentálásá-

val előnyösebben aktiválhatók, mint verbális ingerrel.) Érthető, hogy a feladatok vég-

rehajtásában időbeli megkötés nem volt. A másik értékelési eljárásban a rendezett 

feladatcsomagok által felkínált diszkrimináló képességet (MLA) mint implicit tudást 

értékeltük, majd az explicit kategóriamegnevezést jegyeztük. A feladatrendszerben 

kitüntetetten jelzettek az élő és nem élő kategóriák. Ezek egymáshoz viszonyított, 

minőségi értékekre érzékeny megnevezési arányát összehasonlítottuk. 

Minden teljesítményt vizsgálati jegyzőkönyvben jegyeztünk. A bejegyzett válaszo-

kat számítógépes adattárban rögzítettük. 

Bár a kórelőzményt tekintve robosztus a különbség a két betegség között, az AD 

betegnél hosszú megelőző időben csaknem semmit sem fedezünk fel, míg az anómikus 

afáziás beteg egy pontos időben lezajlott stroke következtében a nyelvi képességében 

azonnali sérülést szenvedett. AD betegségben néhányan az epizodikus emlékezet zava-

rával összefüggő vezető tünetet hangsúlyozzák, és a szemantikus emlékezeti zavart 

háttérben tartják, vagy előrehaladottabb állapotban kerül a figyelem középpontjába. 

Mások az AD beteg kezdeti zavart nyelvhasználatát az anómikus afáziás beteg zavart 

nyelvhasználatához hasonlítják, amelynek neve is jelzi, hogy a szóelőhívásban ugyan-

csak sérült. 

HL 61 éves férfi beteg Alzheimer-kórban (továbbiakban AD) szenved. Zavaró tüne-

tek egy évvel ezelőtt jelentkeztek. Klinikai diagnózisát vizsgálatunk előtt két hónappal 
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rögzítették a Szegedi Egyetem Pszichiátriai Klinikáján. Iskolai végzettsége felsőfokú, 

olajmérnök. Az első vizsgálatot félévenként még két vizsgálat követte. Illesztett egés-

zséges kontrollszemély 59 éves férfi, felsőfokú műszaki mérnök (NGY). AD féléven-

ként követő három vizsgálatban vett részt. Az I. és II. vizsgálat sorozatát négy ülésben 

oldotta meg, a III. vizsgálatban már öt folytatólagos vizsgálatra volt szükség. 

VL 49 éves anómikus afáziás (továbbiakban AA) női beteg, a baloldali arteria 

carotis media elzáródása következtében sérült parieto-temporális területen. Később 

kisebb bevérzésre utaló hyperdenzitást észleltek. Egy évvel az agyi történés után érke-

zett nyelvi terápiára. Jobboldali parézise oldódott. Beszéde fluens, verbális megértése 

kontextusfüggő. Konvencionális kifejezései kontextushoz illőek. Legmagasabb vég-

zettsége 8 általános, betanított munkásként dolgozott. Illesztett egészséges kontroll-

személy 49 éves nő, intézeti levélhordó (ÖN). AA első vizsgálatát fél év múlva csak 

egyszer ismételtük meg. Bár a vizsgálat alatt végig Kognitív Nyelvi Terápiában része-

sült (Hegyi 1995), a súlyos szótalálási nehézség miatt a vizsgálat elhúzódott. További 

gátlás teljes leblokkolást idézett elő. Az I. és II. vizsgálat nyolc és kilenc ülésben telje-

sült. 

3. Kérdések 

• Vajon a tételes megnevezések milyen minőségben válnak explicitté, azaz ha se-

gítséget kért, miféle segítség vezette sikerre? 

• Vajon segíti vagy gátolja a megnevezést a mentális aktiválás, amelyben az 

egyedi nevek mint kategóriatagok a diszkriminációs tevékenység meghatáro-

zó tételeiként szerepelnek? 
• A szemantikai tartalmak élő és nem élő (perceptuális – funkcionális) tulaj-

donságok mutatnak-e megosztottságot? 
• A nyelvi diszkriminációt, a felsőbb kategóriáknak megfelelő szortírozást ho-

gyan befolyásolják azok a közvetítő szintek, amelyek elvezetnek a szemanti-

kai reprezentációhoz? 
• Teljesítményük a betegség előrehaladásával különbözően befolyásolt-e? 

4. Eredmények 

Vajon a tételes megnevezések milyen minőségben válnak explicitté, azaz ha segítséget 

kér, miféle segítség vezeti sikerre? 

 

HL He Stc L Fc So T  

I. vizsgálat 111 34 10 0 3 4 =162/180 

II. vizsgálat 102 38 0 8 5 7 =160/180 

III. vizsgálat 85 46 1 6 3 12 =153/180 

VL He Stc L Fc So T  
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I. vizsgálat 54 6 33 75 2 3 = 173/180 

II. vizsgálat 87 4 19 66 2 1 = 179/180 

 

1. táblázat. Szóelőhívás SZE feladatrendszerben 

4.1. Hozzáférési stratégiák 

AD az individuális szavak elérésében az egymást követő vizsgálatokat tekintve nö-

vekvő mértékben támaszkodott a szemantikai jelzőingerre, és a találgatások számában 

is növekedés volt megfigyelhető. 

AA kettős stratégiát használt a szó elérésében: mielőtt a fonetikai segítséget kínál-

juk, csaknem mindig szemantikai pontosításra készteti a vizsgálatvezetőt, amely expli-

cit megnevezéshez nem vezeti, kéri a kezdőhangot: „Na mondja már!” (sakk (helytelen 

megnevezés után) + Stc → Fc = s|atu – a helyes megnevezés). Úgy tűnik, hogy a képi 

prezentáció nem aktivál olyan mintát, amellyel elérné a szemantikai reprezentációt, 

majd utóbb a strukturális keresőhely sem aktiválódik fonemikus jelzőinger nélkül. 

Azonban visszaható mozzanatot is észlelünk, amikor látszólag szemantikai támasszal 

hozzáfér a szemantikai reprezentációhoz, mégis a tolózár (vagy retesz) szó helyett 

fonemikus támasz után tolófájás megnevezéssel el is veszti a szemantikai reprezentá-

ciót („Igen, tolófájás.”). 

 

 

 

1. ábra. Stc + Fc → szemantikai vesztés: to|lófájás (tolózár) 

4.2. Teljesítményállandóság 

AD (i) vizuális agnóziája nyomán perceptuálisan hasonló formák aktiválódnak (napra-

forgó → hímzés; kerék → torta, slag), amelyek a találgatások számát növelik. (ii) A 

vizuális percepció integratív zavara azt jelenti, hogy a lámpa megnevezése a perceptu-

ális részek összerakásával lesz eredményes (vasaló → (Nézze tovább!) tömlő → 

(Nézze tovább!) = lámpa). (iii) Következetes a deficit specifikus grammatikai kate-

góriákban. A képgyűjtemény cselekvést, történést vagy a cselekvés irányát is kifejező 
(igekötős) igéket, cselekvésárnyalatokat, valamint hely (alatt, fölött, között…) megne-

vezését is lehetővé tette. A cselekvések megnevezései elmaradtak a névszók megneve-

zési értékeihez viszonyítva, és a helyzetek egyikét sem tudta felismerni. 
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AA anómikus afázia teljesítményállandósága neologizmusokban, hangalaki és sze-

mantikai parafáziákban mutatkozott meg. Kettős stratégiája végül a hangalaki 

parafáziák többségét eredményezte. 
 

 

2. ábra. Lámpa: „Vasaló… tömlő… lámpa”  

 

 

3. ábra. AD (balra) és AA (jobbra) 

AD Alzheimer-beteg lényegesen jobb teljesítményszázalékot mutat a diszkriminációs 

műveletek végrehajtása utáni tételes megnevezésekben. A kategórianeveket már a 

művelet megkezdése előtt, az összes kép kiterített látványakor megnevezte. AD beteg-

nél ezt két módon magyarázhatjuk. Egyrészt a mentális lexikonban a hiperoním 

lexéma kiválasztásához elegendő a kiválasztott jegyek egy töredékéből érkező aktivá-

ció. A kategóriatag maximális aktiváltságához kiegészítő információra van szükség. A 

hiperoním és hiponím jegyek összegződnek aktivációjukban. A maximálisan aktivált 

tételek megnevezhetőkké válnak (Caramazza 1997). Másrészt a képek látványa egy 

azonos kategóriában biztosabb felismerést tesz lehetővé, mintha verbális ingert alkal-

maztunk volna. Ezért szemantikai jelzőinger támogatására is kevésbé volt szükség. 

AA afáziás beteget hátráltatta a tételes megnevezésében az a műveleti eljárás, amit 

a mentális lexikon aktiválása kívánt tőle. Bár a kategóriacsoportokat többnyire helye-

sen elkülönítette, a kategóriák látványa nem fokozta a tagokra vonatkozó elegendő 

aktiválást. Ismét a verbális kettős stratégiát alkalmazta a szóelőhívásban. 
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4. ábra. A mentális lexikon aktiválása 

Rogers et al. (1999) szemantikai demencia modelljükben kiinduló tétel, hogy „a sze-

mantikai demenciában szenvedő betegek igenis hibáznak, amikor élő dolgokat nevez-

nek meg, szemben a nem élő készítményekkel (arte factokkal)”. 

AD esetében az élő és nem élő lexémák a szóelőhívásban és a mentális lexikon 

aktiválásában különbözően voltak előhívhatók. A bal oldali diagramon láthatjuk, 

hogy az élő kategóriatagok helyes megnevezései elmaradnak a nem élők megneve-

zéseitől. A minőségi értékelésben többet találgat, felsőbb fogalommal jelöl, és több-

ször igényli a plusz funkcionális/asszociatív, azaz szemantikai státuszt megerősítő 

jelzőingert. Csak az első vizsgálatban kiemelkedő a fonemikus jelzőinger (10%) tá-

mogató szerepe, amikor feltételezhetően a névszelekció is megtörtént, ám az artikulá-

ciós megformálás nehéznek bizonyult. 

Devlin et al. (1998) sérülési szimulációjukban azt tapasztalták, hogy „kis mennyi-

ségű sérülésnél nagyobb nehézség mutatkozik a nem élő dolgok megnevezésében, és 

ahogy a sérülés felhalmozódik, úgy az élő dolgok megnevezése lesz nehezebb, majd a 

következő stádiumban mindkét struktúrában elmaradnak a megnevezések”. 

MLA feladatrendszerben az élő dolgok átfedő tulajdonságainak „együttjárása” segí-

ti AD beteget abban, hogy a kategóriaátlátással rövidre zárja a sejtések és találgatá-

sok sorozatát. Így támogatást kap az élő kategóriák kiemelkedő helyes megnevezé-

séhez. A nem élő kategóriák megnevezései okoznak nagyobb nehézséget. Mindkét 

diagram vizsgálatonként a beteg hanyatló mentális képességeit jelzi. Sőt, a betegség 

előrehaladásával kevesebb helyes megnevezésnél a két struktúrából csaknem egyazon 

arányban törlődnek az élő és nem élő mintázatok mindamellett, hogy nagyobb mértékű 

szemantikai megerősítést kívánt az élők specifikus kategóriájában. 
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5. ábra. A mentális lexikon aktiválása 

AA szóelőhívásában a látens ismeretek mindenkor jelentős halmazt képviselnek. Az 

Fc magas értékeit kettős stratégiával érte el úgy, hogy elsőként szemantikai összete-

vőkből vett információt (Sc), de a megnevezéshez a rákövetkező fonemikus jelzőinger 

segítette. Az élő kategóriákban a látens ismereteit valós élmények igazolják (pl. ba-
nán: „Finom, hú de szeretem.”). Ezek az áradó, fluens élmények mint élettapasztalatok 

sémacsomagjai az elvárt explicit, megnevező célfeladathoz képest elfedő aktivitást 

váltanak ki, és/vagy olykor ez az egyetlen lehetséges megoldás. 

Az MLA szortírozó feladatai éppen hogy hátráltatták az anómikus afáziás beteg tel-

jesítményét. Az I. vizsgálatban igen alacsony szinten, csaknem kiegyenlített arányban 

nevez meg élő és élettelen kategóriatagokat, a II. vizsgálatban nagyobb visszaesést 

látunk az élő kategóriatagok előhívásában. A beteg megmutatja az élő és élettelen 

szemantikai struktúra dichotómiáját. Nézzük meg rajzát az élő és élettelen dolgokban. 

Míg a gólya első rajza kétfülű oldalnézetben négy lábat sejtető figura, a verbális pro-

pozíciós ismeret aktivált szemantikai reprezentációt eredményez („Tudja, a gyereket a 

gólya hozza.”). 
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6. ábra. AA rajza a gólyáról 

Magában a diszkriminációs művelet (csoportosítás, párosítás, kiválasztás) implicit 

ismeretet aktivál. 

AD Alzheimer-kórban szenvedő beteg a horizontális kategorizáló szelekcióban (álla-

tok, növények, gyümölcsök, virágok, szerszámok, épületek stb.) felsőbb kategóriameg-

nevezései gyorsak voltak, még csoportosítás előtt a kiterített képek látványa és a felszó-

lítás („Rendezze két csoportba a képeket!”) többnyire kategóriamegnevezést eredmé-

nyezett (három vizsgálatban explicit felsőbb kategóriamegnevezés átlag százalékérté-

ke: 67,3%). Még akkor is, ha a kategóriacsoportba tartozó megnevezett tételek végül 

nem kapták meg elvárt helyüket (diszkriminációs elhajlásként értékeltük). A diszkri-

minációs művelet aktiválta az implicit ismereteket. A cselekvéses moduláció (maga a 

szortírozás), a verbális utasítás és a strukturális hasonlóságok látványa, és így a gene-

rikus tudások aktiválása egyaránt serkentették a felsőbb kategóriamegnevezést és a 

közelebbi hozzáférést a tagok megnevezéséhez. 

A vertikális diszkriminációban bennünket az érdekel, hogy a tárgyi helyzet és a cse-

lekvések felismerését ugyanezek a közbeeső információk aktiválják-e? A képek struk-

turális leírása zavart szenvedett, amikor a székhez és dobozhoz viszonyított azonos 

labdahelyzeteket kellett felismerni. Egyetlen feladatot sem oldott meg, sőt felismerve 

képtelenségét, visszautasította azt. Ugyanígy az évszakhoz rendezhető képek sem 

voltak megoldhatók a fogalmi tárolóhelyből törlődött idő reprezentációja miatt (óra-

rajzolási teszt: 3,3,2 pont). A grammatikai kategóriák, úgy mint cselekvések, cselekvé-

si irányok, a cselekvés tárgyai viszonyában egyetlen vizsgálatban sem voltak elérhe-

tők. Ezek a teljesítményállandóságok arra a megállapításra vezetnek, hogy a szemanti-

kai reprezentáció eléréséhez szükséges korai felismerés sérült. Hiánya (téri vizuális 

agnózia) egyaránt gátolta az aktiválást a hely, idő és cselekvés irányában. Következés-
képp a szemantikai reprezentációból a legkorábbi törlést idézte elő. 

AA horizontális diszkriminációja, azaz a felsőbb kategóriák szerinti csoportosításai 

sikeresek voltak. (A műveleti eljárásnál azonban szükséges volt egy tanuló feladattal 
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kezdenünk.) Implicit ismereteket a strukturális hasonlóságok és a használat ismereti 

tudás asszociációi alapján mozgósított, de azok explicit kifejezése akadályba ütkö-

zött (a két vizsgálat explicit felsőbb kategóriamegnevezésnek átlag százalékértéke: 

18,9%). 

Nem ez történt a vertikális, absztrakciót kívánó párosításokban és kiválasztásokban. 

Teljesítményállandóságot a színek megnevezésében és a homonim szavak párosításá-

ban találtunk. AA színanómiája sem a színfogalmat, sem a színek nevének kiejtését 

nem érinti. Képes színpalettán színeket azonosítani, ugyanakkor nagyon sokat téved, 

ha szóban meg is kell nevezni. A homonim szavak diszkriminációja sem történhet meg 

a lexikai forma szintjén, csak a szemantikai, szintaktikai tulajdonságok szintjén. Nincs 

meg az a kapcsolat, amely hozzáférést biztosít a lexikai forma és a fogalom szemanti-

kai reprezentációja között. 

4.3. Összegzés 

Olyan leleteket vártunk, amelyek megbízhatóan informatívak abban, hogy a szóelőhí-

vó feladatokban megmutatkozó sikertelenséget 

• a szemantikai reprezentációból elveszett szerkezeti információk okozzák, 

• vagy valamely kognitív képesség funkcionális zavara akadályozza a szó elérését. 

4.3.1. Anómikus afázia 

Rogers et al. (1999) alaptétele az volt, hogy a demenciában szenvedő betegek hibáz-

nak az élő és nem élő dolgok megnevezésében. 

AA betegnél az élő (perceptuális) kategóriák és a homonim szavak megnevezésé-

ben fokozott nehézséget találtunk, és ugyanígy a hyperoním felsőbb fogalmak megne-

vezéseiben is. A szóelérésben mutatkozó kettős stratégia abban kap magyarázatot, 

hogy egy propozicionális szemantikai és egy fonológiai „előhuzalozás” serkentése 

által érte el az aktivált állapotot, amely a megfelelő lexéma előhívásához vezette. 

Az idegrendszeri szerveződés a színmegnevezés sikertelenségének magyarázatában 

található (Damasio, A. R. – Damasio, H. 1992). A bal oldali gyrus lingualis halántéki 

részét ért károsodás színmegnevezési képesség hiányát eredményezi, amely sem a 

színfogalmat, sem a színek nevének kiejtését nem érinti. A hiba a két képesség közötti 

hidat teremtő idegrendszeri struktúrában van. A hármas idegi szerveződés, amely a 

szavak és a fogalmak kapcsolati rendszerét érinti, más fogalmak előhívásában is sze-

repel. Ha a kapcsolat sérül egy ideig, egy kompenzációs kettős stratégia segít áthidalni 

az akadályt, ám idővel bármely lexéma előhívásának nehézségével kell szembenézni. 

4.3.2. Alzheimer-kór 

AD megnevező teljesítménye befolyásolt a vizuális agnóziájával és azzal a feladat-

rendszerrel, amelyben vizsgáltuk. SZE individuális megnevezéseiben a korai vizuális 

feldolgozás zavara akadályozza a szó elérését. A hozzáférési deficit teljesítményállan-

dóságot mutatott a tér-, idő- és cselekvésasszociációk megnevezésében. 
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A mentális lexikon aktiváló feladatai olyan plusz kognitív ismereteket aktiváltak, 

amelyek a fogalmi rendszer kategóriáinak élő példányait elérhetővé tették, szemben 

azzal a hátránnyal, melyet az individuális megnevezésekben találtunk; a nem élő pél-

dányok kategóriái váltak nehezebben előhívhatókká. Devlin et al. (1998) sérülési szi-

mulációja szerint kisebb sérülés a nem élők aktiválásában okoz nehézséget. 

A diszkrimináció feladatainak végrehajtása előtt gyors, helyes kategóriamegnevezé-

sekhez jutott. Riddoch és Humphreys (1987) szerint egy kép ideiglenesen aktivál min-

den vele hasonlatos példányt a struktúraleírás szintjén, és minden egyes ilyen struktú-

raleírás aktivál egy szemantikai reprezentációt. A gyors, helyes felső kategóriamegne-

vezés az első mozzanatban megragadható. 

Az idegrendszeri szerveződés magyarázata: Kéri (2000) az Alzheimer-beteg lát-

ványra épülő kategóriatanulási képességét vizsgálta, hivatkozva Moskovitch (1995) 

modelljére. Létezik (i) egy klasszikus elképzelés, mely szerint az occipitális kortex 

relative sértetlen az AD betegeknél, ahol a prototípus-kiválasztás hiánya a magasabb 

rendű vizuális asszociációs terület sérülésével függhet össze. Kéri a kísérleti példák 

alapján arra a következtetésre jut, hogy (ii) feltételezhető, hogy a korai vizuális funk-

ciók sérültek és egy neuronális hálózat különböző funkcionális állapotai úgy szolgál-

nak, mint különböző kognitív műveletek szubsztrátumai. A feladat által meghatározott 

(diszkriminációs) teljesítmény a gyors, helyes kategóriamegnevezés, a relatíve ép 

occipitális rendszer és egy magasabb rendű vizuális asszociációs terület aktiválásával 

valósult meg a demencia igen korai esetében. 

A tér-, idő- és cselekvésasszociációk mint egyedi tételek elvesztése azonban a korai 

vizuális funkciók sérülésével magyarázható. 

5. Következtetések 

A demencia anómikus afáziás esetében a szóelőhívás sikertelensége progresszív raktá-

rozási deficitet igazol, amelyet a szemantikai reprezentációból elveszett információk 

okoznak. Továbbiakban a színmegnevezés sikere vagy sikertelensége (kizárva más 

észlelési zavart) olyan jelzésértékű információ, amely a prognózis és diagnózis pontos 

meghatározója lehet az anómikus afázia igen enyhe tünetét mutató betegeknél. 

Alzheimer-kór esetében vizsgálatunk hozzáférési deficitet igazol, amely szerint a 

korai vizuális képesség funkcionális zavara akadályozza a szó elérését. 

Meggondolandó az Alzheimer-kórban szenvedő beteg elsődlegesen epizodikus 

memória hanyatlásáról való tudásunk. Ha a szókészletcsaládok absztrakt szemantikai 

kapcsolatai mint idő-, tér- és cselekvésdimenziói elvesznek, az Alzheimer-kórban 

szenvedő beteg képtelen lesz használni a múlt emlékeit, tervezni jövőjét és eligazodni 

a jelen eseményei között. 
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DIE ADAPTIERUNG DES GMP-TESTS INS SLOWAKISCHE 

Erster Entwurf 

JOZEF PALLAY 

 

 

1. Einleitung 

Der vorliegende Beitrag ist der erste offizielle Versuch der Adaptierung des in Ungarn 

seit langem bekannten psycholinguistischen GMP-Tests zur Messung der sprachlichen 

Kompetenz. Die Adaptierung des Tests auf das Slowakische ergibt sich aus dem Um-

stand, dass es in der slowakischen Linguistik bzw. Psycholinguistik bisher keinen 

ähnlichen Test gibt, und damit auch nicht die Möglichkeit einer systematischen und 

komplexen Untersuchung der Sprachkompetenz von Mono- sowie Bilingualen. Be-

kanntlich ist die heutige Slowakei ähnlich wie andere mitteleuropäische Staaten in der 

alltäglichen Sprachpraxis durch kollektive und individuelle Multilingualität geprägt. 

Individuelle Zweisprachigkeit ist dabei oft Ausdruck des Strebens von Eltern, ihre 

Kinder mit bilingualer Kompetenz auszustatten, wobei die konkrete Motivation ganz 

verschiedener Natur sein kann. Für die Erforschung der Formen kollektiver slowa-

kisch-ungarischer bzw. ungarisch-slowakischer Zweisprachigkeit steht den Hungaris-

ten mit dem GMP-Test ein bereits bewährtes und zuverlässiges Instrument zur Evalu-

ierung der Sprachkompetenz des Ungarischen zur Verfügung (vgl. Vančo 2005, 

2007a, 2007b, 2009). Dieser psycholinguistische Test zur Messung der perzeptiven 

und rezeptiven Kompetenz von Kindern ist von hoher Validität. Dank seiner Komple-

xität, Verständlichkeit und eines problemlosen fehlerfreien Funktionierens, das auf 

eindeutigen, allgemeingültigen und durchschaubaren Kriterien beruht, wurde er auch 

für die Evaluierung deutsch- und englischsprachiger Kompetenz adaptiert. 

Sicherlich wurde das Original primär zu sprachdidaktischen, sprachtherapeutischen 

sowie sprachdiagnostischen Zwecken in Bezug auf Monolinguale entworfen. Bei einer 

exakten, breit fokussierten Bestimmung von Evaluierungswerten für Mehrsprachige 

könnte der Test jedoch auch zur Messung der Sprachkompetenz von Zweisprachigen 

eingesetzt werden. Die Referenzgröße, das tertium comparationis, muss jedoch die 

Sprachkompetenz des Monolingualen sein. Erst auf Grund von Standards für Mono-

linguale kann mit der Herausarbeitung modifizierter Minimalstandards für Bi- bzw. 

Plurilinguale begonnen werden. Dieses Bedürfnis beruht auf der Annahme Grosjeans, 

dass ein Bilingualer nicht die bloße Addierung zweier Monolingualer sei, und dass er 

in seiner Sprachentwicklung möglichen Verspätungen sprachlicher Natur (d.h. phone-

tischen, grammatikalischen, lexikalischen, semantischen, stilistischen u.a.) und 

sprachpsychologischer Natur (im Bereich von Perzeption und Rezeption) ausgesetzt 

ist. Aktuell wird sogar ernsthaft diskutiert, ob die sog. „critical period“ bei Bilingualen 

im Unterschied zu Monolingualen deutlich anders angelegt ist, sich das Zeitfenster 

muttersprachengleichen Zweitspracherwerbs nicht mit 13–15, sondern möglicherweise 

erst mit rund 18 Lebensjahren schließt. 
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2. Der ungarische psycholinguistische GMP-Test 

2.1. Allgemeines 

Die ungarische Originalfassung des Tests von Mária Gósy wurde in den Jahren 1984–

88 entwickelt und anschliessend als eine der wenigen in Europa standardisiert. Der 

zeitliche Rahmen für die Diagnostizierung des Grades der Aneignung der Mutterspra-

che von monolingual ungarischsprachigen Kindern wird das Alter zwischen 3/4 und 

13/14 Jahren festgelegt. Zur Auswahl stehen je nach Ausgangssitution drei unter-

schiedliche Varianten des Tests, und zwar in Funktion der Persönlichkeit der Testper-

son, ihrer Kompetenz bzw. eventueller Behinderungen. Man kann den Test auch bei 

Kindern einsetzen, die in ihrer sprachlichen Entwicklung verspätet sind, teilweise auch 

bei autistischen Kindern. Und auch Kinder mit pathologischen Hörstörungen können 

mit Hilfe ihrer Hörgeräte am Test teilnehmen. Dieses Testverfahren ist das derzeit 

komplexeste und meistverwendete Untersuchungsinstrument zur Messung der sprach-

lichen Kompetenz in Ungarn. 

Der Test beinhaltet drei Zentralbereiche sprachpsychologischer Prozesse: 1. Hören 

(ung. hallás, slow. počúvanie), 2. Perzeption (ung. beszédészlelés, slow. percepcia) 

und 3. Rezeption (ung. megértés, slow. recepcia). Darüber hinaus beinhaltet er Aufga-

ben für Prozesse des Speicherns, des Abrufens sowie für Prozesse der Steuerung. 

Richtiges Hören sichert eine ungestörte Verarbeitung akustischer Wahrnehmungen 

und ihre sichere Identifizierung. Es bildet neben dem Kurzzeit- und Langzeitgedächt-

nis sowie dem richtigen Einsatz des mentalen Lexikons den Grundstein für das Funk-

tionieren von Perzeption und Rezeption. Im Prozess der Perzeption spielt die Bedeu-

tung noch keine wesentliche Rolle, wichtig ist die richtige Identifizierung von be-

stimmten Lautreihen, Wörtern bzw. Sätzen. Erst bei der Rezeption geht es zentral um 

die semantische Verarbeitung, d.h. das richtige Verstehen von diesen Einheiten. Der 

Begriff des Verstehens bezeichnet das Erkennen der explizit zum Ausdruck gebrach-

ten Proposition in einer Äußerung, der Elaboration des impliziten propositionalen 

Wissens und sowie die Erfassung der Sprecherintention. 

Die sog. GOH-Testaufgabe zum Feststellen des richtigen Hörens (benannt nach den 

Anfangsbuchstaben im Namen ihrer Autoren, Gósy–Olaszy–Hirschberg 1987, S. 84–

101) wurde im Institut für Phonetik der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in 

Budapest speziell für den GMP-Test entwickelt. Dabei ging man von der Annahme 

aus, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Artikulationsbasis einerseits 

und der Perzeptions- bzw. Rezeptionsbasis andererseits gibt. Perzeption und Rezeption 

gehen der Artikulation zeitlich voraus. Richtiges Hören ist die Grundvoraussetzung für 

einen normal funktionierenden Mechanismus der Perzeption und Rezeption der 

menschlichen Sprache. Sprachverstehen ist unter anderem auch deshalb möglich, weil 

jede natürliche Sprache redundant ist. Bekanntermaßen beinhalten bereits sprachliche 

Äußerungen mit niedriger Frequenz ausreichende Informationen für eine richtige Iden-
tifizierung von Spracheinheiten sogar durch Kinder mit Hörstörungen. Bei der Aus-

wahl von 44 Wörtern zum Testen der Hörfähigkeit wurden im GOH folgende Krite-

rien zugrunde gelegt: 1. relativ kurze Wörter bestehend aus zumindest 2-3 Lauten, 

jedoch ohne Konsonantenhäufung; 2. sie sollten lautliche Elemente enthalten, die die 
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akustische Identifizierung der Wörter erleichtern; 3. das getestete Wortmaterial sollte 

drei Typen von physikalischen Eigenschaften darstellen: a) Wörter mit Lauten von 

hoher Frequenz, b) Wörter mit Lauten von niedriger Frequenz, c) Wörter mit Lauten 

von hoher und niedriger Frequenz. Alle ausgewählten Wörter stellen gängige und für 

kleine Kinder von drei bis sieben Jahren allgemein bekannte Begriffe dar und entspre-

chen allen wichtigen Aufbauprinzipien des Ungarischen. Die meisten durch den GOH-

Test vermittelten Informationen müssen im Frequenzbereich von 200 bis 8000 Hz 

vermittelt werden. 

Eine mangelhafte Sprache (im Sinne von Sprach- bzw. Sprechfähigkeit) ist oft die 

Folge falscher oder unzureichender Perzeption, die gleichwohl in der Anfangsphase der 

Aneignung der Muttersprache leichter ist als die Rezeption. Dabei funktioniert sie ver-

steckt, d. h. sie entzieht sich unserer unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung. Bei sich 

andeutenden oder erwarteten Sprachstörungen wird im Verlauf des Spracherwerbs eine 

Kontrolle der richtigen Artikulation empfohlen. Bei manifest werdenden Sprachstörun-

gen ist auf eine möglichst präzise Evaluierung zu achten. Eine falsche Diagnose und eine 

vorschnelle Etikettierung kann für die Testpersonen sehr negative Folgen haben. Das 

Kind spürt allein am besten, wann es sich irrt, deshalb sind während des Testens ständi-

ges Aufmuntern und Lob sehr förderlich. Den Kernbereich des Rezeptionsteils bilden 

die semantische und syntaktische Verarbeitung sowie Assoziationen als wichtigste Vo-

raussetzung für ein Funktionieren der Synthese. Außer der kompletten und unter idealen 

Bedingungen einsetzbaren Variante gibt es eine Grund- sowie eine selektierte Variante. 

Alle drei ermöglichen es, in relativ kurzer Zeit das Niveau oraler und schriftsprachlicher 

Kompetenz in der Muttersprache zu bestimmen, ohne dass das Kind dabei müde wird 

(Gósy 2006, S. 53). Zum Hauptziel des Tests gehört die Identifizierung von möglichen 

Störungen im perzeptiven bzw. rezeptiven Bereich der Sprachwahrnehmung, was häufig 

zu Verzögerungen im Spracherwerb führen kann. Das Hauptanliegen des Tests ist es 

festzulegen „wozu ein Kind fähig ist und nicht, wozu es nicht fähig ist bzw. was es nicht 

kann“ (Gósy 2006, S. 5). Damit wird ein wichtiges sprachdidaktisches Prinzip eingehal-

ten, nämlich das des positiven Zugangs. Neben der Persönlichkeit der den Test durch-

führenden Person ist es das zum Ausdruck gebrachte Vertrauen in die Fähigkeiten des 

Kindes, das eine durchaus entspannte Atmosphäre entstehen lässt und das Kind insofern 

motiviert, als es gleich nach jeder Antwort bewertet wird. Gestärkt wird diese Motivie-

rung nicht zuletzt durch den Einsatz mehrerer Tätigkeiten wie z.B. die des Hörens, des 

Lesens und des Schreibens. Das Wohlbefinden des Kindes wird zusätzlich durch die 

Anwesenheit eines Elternteils unterstützt. 

Geht es bei einigen ähnlichen Tests stärker um die Evaluierung partieller Kompe-

tenzen, wie zum Beispiel um die Aktivierung des mentalen Lexikons beim amerikani-

schen PPVT-III (Dunn, M. – Dunn, M. L. 1997) und seiner deutschen Fassung (Bul-

heller–Häcker 2003), die wir bereits zur Bestimmung der Sprachkompetenz von bilin-

gualen slowakischen Schülern in Österreich eingesetzt haben (siehe Pallay 2010), oder 

die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen (in der Slowakei z.B. Kapalková–

Slančová 2007, Kesselová–Kapalková 2009, Kapalková–Laciková–Slančová–Helbich 

2010) so zielt der GMP auf die integrative Diagnostizierung der drei großen, oben 

genannten Teilbereiche sprachpsychologischer Prozesse. Auch deshalb liefern die auf 

seiner Grundlage gewonnenen Resultate ein relativ zuverlässiges und diversifiziertes 
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Bild von der Sprachkompetenz der Testperson sowie von ihren Defiziten. Wegen sei-

nes Universalcharakters und seines langjährigen Einsatzes in der Praxis durch Pädago-

gen, Logopäden und Psychologen sowie seiner ständigen Verfeinerung haben wir 

grundsätzlich keine Bedenken hinsichtlich seiner Verwendung im Slowakischen. 

2.2. Testaufgaben 

Die vollständige Version des GMP-Tests beinhaltet 20 Aufgaben, die sog. GMP-

Aufgaben. 

Zur Veranschaulichung dient die folgende Übersicht der einzelnen Aufgaben mit 

ihrer kurzen Beschreibung. 

2.2.1. Richtiges Hören 

GMP1 (basierend auf dem speziell dafür entworfenen Gerät GOH mit 24 synthetisch 

gebildeten Wörtern, die von den Testpersonen wiederholt werden müssen). 

2.2.2. Perzeption der Sprache 

GMP2 – Identifizierung von 10 Sätzen, vorgespielt mit Geräuschkulisse, d.h. unter 

akustisch erschwerten Bedingungen. 

GMP3 – Identifizierung von 10 Wörtern, vorgespielt mit Geräuschkulisse. 

GMP4 – Identifizierung von 10 Sätzen vorgespielt mit verringerter Geschwindig-

keit. 

GMP5 – Identifizierung von 10 Sätzen vorgespielt mit erhöhter Geschwindigkeit. 

GMP6 – Identifizierung von 10 natürlichen Sätzen. 

GMP7 – Ablesen von Wörtern von den Lippen (10 Tiernamen). 

GMP10 – Identifizierung von Lautreihen, Wiedergabe von Logatomen (nicht exis-

tierenden Wörtern, die jedoch den grundlegenden phonotaktischen Regeln der jeweili-

gen Sprache entsprechen und zugleich relativ leicht verwechselt werden können). 

GMP14 – Identifizierung des Wortakzents bzw. der Quantität (in der slowakischen 

Adaptierung). 

GMP17 – Identifizierung von Lautreihen (Unterscheiden bzw. Gleichsetzen von 25 

Logatompaaren). 

GMP18 – Transformieren der Perzeption (Ersetzen der Laute durch Holzwürfel). 

2.2.3. Rezeption der Sprache 

GMP12 (Hörverstehen von 4 kürzeren Texten für 3–6 jährige, 5–8 jährige, 7–10 jäh-

rige und 10–14 jährige Kinder). 

GMP16 (Verstehen von 10 Sätzen aufgrund zweier ähnlicher Bilder, von denen ei-

nes den Inhalt des Satzes widerspiegelt). 
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2.2.4. Speichern und Abrufen 

GMP8 – Verbales Kurzzeitgedächtnis (Wiederholen von 12 gehörten Wörtern). 

GMP9 – Visuelles Kurzzeitgedächtnis (Verbalisieren/Benennen von 12 für 20–25 

Sekunden gesehenen Bildern). 

GMP11 – Suchen/Nennen von Wörtern (aufgrund der beiden Anfangsbuchstaben 

[k] und [m]). 

2.2.5. Testen der Handdominanz 

GMP13 – Feststellen der Lateralisierung der Sprache im Hirn: Feststellen der Domi-

nanz von Hand, Ohr bzw. Bewegung/Richtung. 

2.2.6. Steuerungsprozesse 

GMP15 – Feststellen des Synthetisierungsvermögens einer Information, (jedes der 

fünf zusammengesetzten Wörter wird getrennt in zwei Hälften gleichzeitig ins rechte 

und linke Ohr eingespielt). 

GMP19 – Lateralisierung: Feststellen der Dominanz der linken bzw. rechten Hemi-

sphäre des Hirns. Gleichzeitiges Einspielen zweier ähnlicher Wörter ins rechte und 

linke Ohr und ihre Identifizierung. 

Die letzte Aufgabe GMP20 ist für Kinder mit Entwicklungsregress bzw. nicht spre-

chende Kinder in Form eines Spiels bestimmt (Auffordern zu bestimmten Tätigkeiten 

usw.). 

Was die Reihenfolge ihres Einsatzes betrifft, so gibt es hierzu drei Faustregeln 

(Gósy 2006, S.53–54): 1. Regel: frei gewählte Reihenfolge der Testaufgaben; 2. Re-

gel: die Reihenfolge hängt vom momentanen psychischen und physischen Zustand der 

Testperson ab; 3. Regel: die erste Aufgabe GMP 1 zur Feststellung des richtigen Hö-

rens steht immer am Anfang. Aus einem speziell dafür entworfenen GOH-Apparat 

werden künstliche (nicht natürliche), synthetisch gewonnene Wörter vorgespielt, die 

von den Testpersonen wiedergegeben werden müssen. Die einzige mögliche Ausnah-

me bilden dabei ängstliche Kinder oder Kinder, die das Tragen der Kopfhörer verwei-

gern (was sich des Öfteren bei jüngeren Dreijährigen beobachten lässt). 

Im Folgenden führen wir zwei von der Autorin empfohlene Reihenfolgen der Test-

aufgaben in Abhängigkeit vom Alter an: 

1. Vorschulalter: GMP 1, 2, 3, 13, 4, 5, 9, 8, 6, 12, 7, 10, 16, 11, 14, 17, 18 

2. Schulalter: GMP 1, 2, 3, 18, 4, 5, 12, 13, 10, 9, 8, 7, 16, 11, 17, 19, 14, 15 (je 

nach Bedarf) 

Näheres zum Ziel, Methode und Evaluierung einzelner GMP-Aufgaben siehe Gósy 

(2005, S. 10–53). 
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3. Zu einigen Besonderheiten bei der Adaptierung des GMP-Tests im Slowaki-

schen 

3.1. Allgemeines 

Es gibt grundsätzlich keinen Hinderungsgrund für die Adaptierung des Tests in ver-

schiedenen Sprachen. Andererseits stellt sich natürlich die Frage, wie eine adäquate 

Übertragung des Originals ins Slowakische aussehen soll. Die Grundfrage dabei ist die 

nach dem Maß der Beibehaltung des Originals. Die Autorin der deutschen Fassung, 

Imre Angéla, plädiert dafür, so weit wie möglich und vor allem bei den auf Perzeption 

beruhenden Aufgaben eine wortwörtliche Übersetzung des Originals zu verwenden 

(vgl. Imre, 2006, S. 87–112). In Bezug auf die Evaluierung von Monolingualen geht 

eine solche Ausrichtung vollkommen in Ordnung. Beim Testen von Bilingualen könn-

te sich aus dem zu Beginn erfolgenden Einsatz des Originals in der einen und dessen 

anschließender Adaptierung in der anderen Sprache einige Verzerrungsrisiken erge-

ben: beim Testen etwa der slowakisch-ungarischen oder der slowakisch–

deutschen/englischen Zweisprachigkeit nach einem relativ kurzen Zeitabstand bestün-

de das Risiko der Beeinflussung der zuerst verwendeten Testvariante auf die zweite. 

Dieses Risiko lässt sich jedoch durch das Vorsehen eines größeren Zeitabstandes si-

cherlich deutlich reduzieren. Nach Erwägung dieser Bedenken und auf Grund der 

Tatsache, dass die erste deutsche und englische Adaptierung auf Äquivalenz zum Ori-

ginal beruht, entschieden wir uns im konkreten Anwendungsfall für eine möglichst 

originalgetreue Version. 

Beim Entwurf der slowakischen Version versuchten wir alle wichtigen Prinzipien 

des Sprachbaus des Slowakischen beizubehalten. Das betrifft vor allem die Phonotak-

tik, die Morphologie (Wortbildung), die Syntax und die Lexik. Zugleich wurde auf die 

Länge der einzelnen Spracheinheiten und ihre typische, auf Konvention gegründete 

Zusammensetzung Rücksicht genommen. 

Da der GOH-Teil im Rahmen der GMP 1 spezieller technischer Verfahren bedarf, 

wird er voraussichtlich nicht Teil der bevorstehenden ersten Adaptierung. Seine Aus-

arbeitung und Präzisierung erfolgt erst später und bedarf zusätzlicher technischer Hil-

fe. 

3.2. Sprachtypologie 

Einige wenige Schwierigkeiten bei der Adaptierung des Tests ergaben sich aus der 

unterschiedlichen Sprachtypologie des Ungarischen und des Slowakischen. Slowa-

kisch ist vorwiegend eine synthetisch-flektierende Sprache ähnlich wie das Deutsche 

mit einem relativ komplizierten Deklinations- sowie Konjugationssystem (Genus, 

Numerus, Kasus bei Substantiven, sieben grammatische Kategorien des Verbs, vier-

zehn regelmäßige und sieben unregelmäßige Verbklassen usw.). Außerdem weist es 
einige Merkmale bzw. morphologische Spezifika des agglutinierenden, des introflek-

tiven, des analytischen und des polysynthetischen Sprachtyps auf. 

Slowakisch gehört vom Standpunkt der Phonologie her zu den sog. monotonischen 

Sprachen mit freier Quantität, deren Auftreten durch das sog. rhythmische Gesetz 
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reguliert wird. Es stellt im Prinzip die Neutralisierung der phonologischen Distinktion 

Quantität/Nichtquantität dar, wobei die vorhergehende lange Silbe die Kürzung der 

darauf folgenden langen Silbe zur Folge hat. Sie hat danach progressiven Charakter 

(dazu Näheres bei Sabol 1981, S. 114–117). In der Praxis bedeutet dies, dass es im 

Slowakischen etwa im Unterschied zum Ungarischen theoretisch keine zwei langen 

Silben hintereinander geben kann. Es gibt jedoch 14 verschiedene Gruppen von Aus-

nahmen und Ausnahmen von Ausnahmen, was wiederum kennzeichnend für flektie-

rende Sprachen ist. Das sog. rhythmische Gesetz bleibt trotzdem eine Besonderheit 

im ganzen slawischen Sprachraum. Im Unterschied zum Ungarischen (aber auch zum 

Deutschen oder Slowenischen) verändert die Quantität des Vokals nicht seine Quali-

tät, d.h. die vokalische Distinktion geschlossen vs. offen bei der Unterscheidung von 

langen und kurzen Vokalen. Zu weiteren phonotaktischen Regularitäten des Slowaki-

schen gehört die Konsonantenhäufung von drei, vier oder mehr Konsonanten, wobei 

die Sonorlaute r und l oft Silbenvokale ersetzen. Ein Extrembeispiel für einen ganzen 

slowakischen und tschechischen Satz, der aus lauter Konsonanten besteht: Strč prst 

skrz krk! (deutsch: Steck den Finger durch die Kehle! Ungarisch: Dugd le az ujjadat 
a torkodon át!). Vokale im Auslaut werden wie im Ungarischen aber im Gegensatz 

zum Deutschen nicht reduziert. Ein durchaus kompliziertes System mit wiederum 

vielen Irregularitäten stellt die Assimilierung der Konsonanten dar. In bestimmten 

Positionen (Grenze zweier Wörter, Morphemgrenze, Präfix-Stamm, Stamm-Suffix, 

Konsonant im Auslaut vor Pause usw.) verlieren oder gewinnen die Konsonanten 

regressiv ihre Stimmhaftigkeit bzw. Stimmlosigkeit. Dieses Phänomen, das auch in 

manchen anderen Sprachen stark ausgeprägt ist, bereitet selbst Muttersprachlern 

Schwierigkeiten, zu einen wegen des starken Einflusses des Schriftbildes auf die 

Aussprache, zum andern wegen der Tendenz zu einer immer stärker isolierten Aus-

sprache einzelner Wörter. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass die Ausspra-

che des Schriftslowakischen im Idealfall sehr fließend, verknüpft und melodisch ab-

läuft. Im Unterschied etwa zum Ungarischen gilt der h-Laut als stimmhaft, d.h. er hat 

sein stimmloses Pendant. Der Wortakzent liegt fast ausschließlich auf der ersten Silbe 

bzw. auf der Präposition vor dem Substantiv (mit Ausnahme einiger Proklitika und 

Enklitika). Er ist kurz und dynamisch im Unterschied etwa zu den südslawischen 

Sprachen, deren Akzent meist mit der Verlängerung des Silbenvokals verbunden ist 

im Unterschied etwa zum Deutschen wiederum weniger explosiv (Slowenisch hat 

keinen festen, sondern einen beweglichen Wortakzent). Das Vokalsystem des Slowa-

kischen ist relativ einfach, die wichtigste Merkmalopposition ist die der Quantität, 

entsprechend gibt es lediglich fünf kurze und fünf lange Vokale (a, e, i, o, u, á, é, í, ó, 

ú). Außerdem kennt das Slowakische vier Diphthonge (ia, ie, iu, ô). Von den Konso-

nanten ist die Existenz des dz-Lautes zu nennen, der vom ursprünglichen urslawi-

schen j-Laut ableitet (vgl. slowenisch meja/dt. Grenze, slowakisch medza). Typisch 

für die tschechisch-slowakische Untergruppe der westslawischen Sprachen ist außer-

dem die konsequente Verschiebung des urslawischen g-Lautes in einen h-Laut (z.B. 

urslaw., russisch, serbisch, slowenisch glava/dt. Kopf, ung. fej, slowakisch hlava, 

usw.). Bei der Adaptierung des Tests ins Slowakische wurden alle relevanten und 

typischen Merkmale des Slowakischen berücksichtigt. 
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4. Der sk-GMP. Erster Entwurf 

Die slowakische Adaptierung des Tests bezeichnen wir analog zu Imre sk-GMP. Im 

Folgenden führen wir die ins Slowakische adaptierten GMP-Aufgaben an: 

sk-GMP2 – Identifizierung von 10 Sätzen, vorgespielt mit Geräuschkulisse, d.h. 

unter akustisch erschwerten Bedingungen 

1. Zákusok bol veľmi dobrý. 2. V rozhlase hrá hudba. 3. Prestrite na stôl! 4. Lietad-

lo práve pristalo. 5. Pôjdeme zajtra na výlet? 6. Lev naháňa srnku. 7. Poupratujte si 

hračky! 8. Kúpalisko je dnes zatvorené. 9. Kto chce ísť nakupovať? 10. Na jar veľa 

prší. 

sk-GMP3 – Identifizierung von 10 Wörtern, vorgespielt mit Geräuschkulisse 

1. Lev 2. Višňa 3.Hviezda 4. Šatka 5. Sito 6. Štrkáč 7. Jahoda 8.Ústa 9. Reštaurácia 

10. Okno 

sk-GMP4 – Identifizierung von 10 Sätzen vorgespielt mit verringerter Geschwin-

digkeit 

1. Vlak odchádza o ôsmej. 2. Kedy bude mať svadbu?3. Mačka vypila smotanu. 4. 

Zapni televízor! 5. Robotníci robia do večera. 6. Zajtra ideme do kina. 7. Zase sa Ti 

odtrhol gombík? 8. Zahoď papier do smetného koša. 9. Kľúč je v mojom vrecku. 10. 

Cez zimu spia medvede vo svojich jaskyniach. 

sk-GMP5 – Identifizierung von 10 Sätzen vorgespielt mit erhöhter Geschwindig-

keit 

1. Závisť je zlá vlastnosť. 2. Aj vás predvolali na súdne pojednávanie? 3. Policajti 

riadia premávku. 4. Nevyrábajte nepodarky! 5. Holubica je symbol mieru. (im Origi-

nal Symbol der Freiheit, im SK Symbol des Friedens) 6. Vojaci prisahali na zástavu. 7. 

Kto chcel referovať o svojej práci? 8. Kliatbu adresoval na hlavu iných! 9. Rýchlo 

napojili zvieratá. 10. Zdôvodnite svoj názor! 

sk-GMP6 – Identifizierung von 10 natürlichen Sätzen (ist nur dann einzusetzen, 

falls die Kinder die Aufgaben 2–5 nicht schafften) 

1. Kravy sú na lúke. 2. Kto zazvonil pri dverách? 3. Nenávidia zajacov. 4. Rodičia 

kúpili zmrzku. 5. Prines mi pohár vody! 6. Teraz kvitnú snežienky. 7. Dnes bude len 

polievka. 

8. Zatvor okno, prosím! 9. Sovy poľujú v noci. 10. Už ste obedovali? 

sk-GMP7 – Ablesen von Wörtern von den Lippen 

1. Slon, 2. lev, 3. myš, 4. kačica, 5. hroch, 6. kenguru, 7. osa, 8. žirafa, 9. vták, 

10.zebra 

sk-GMP8 – Verbales Kurzzeitgedächtnis (Wiederholen von 12 gehörten Wörtern) 

1. osol, 2. lopta, 3. mesiac, 4. hodinky, 5. snehuliak, 6. dom, 7. vetrovka, 8. lyžica, 

9. bábika, 12. hruška 

sk-GMP9 – Visuelles Kurzzeitgedächtnis (Verbalisieren/Benennen von 12 für 20-

25 Sekunden gesehenen Bildern) 

sk-GMP10 – Identifizierung von Lautreihen, Wiedergabe von Logatomen (nicht 

existierenden Wörtern, die jedoch den grundlegenden phonotaktischen Regeln der 

jeweiligen Sprache entsprechen und zugleich relativ leicht verwechselt werden kön-

nen) 
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1. stalica (stanica, skalica) 2. abavník (obuvník, zábavník) 3. varódiť (narodiť, 

porodiť, maródiť) 4. rypovateľ (spisovateľ, budovateľ) 5. kladnúť (kradnúť, kľaknúť) 

6. hulatý (guľatý, hrbatý) 7. kávolenka (dovolenka, konvalinka) 

8. pliestovod (plynovod) 9. spolaúčinkoviť (spoluúčinkovať) 10. ledza (medza) 

sk-GMP11 – Suchen/Nennen von Wörtern (aufgrund der beiden Anfangsbuchsta-

ben k und m, erst bei erheblichen Schwierigkeiten werden ganze Silben genannt) 

sk-GMP12 (Hörverstehen von 4 kürzeren Texten für 3-6 jährige, 5-8 jährige,7-10 

jährige und 10-14 jährige Kinder) 

a) 3–6 jährige Kinder 

Zajačia hostina 

Dvaja bratia zajačikovia si raz na narodeniny chystali hostinu. Uško pozbieral 

v záhrade kapustu, aby z nej pre seba a kamaráta Bojka uvaril chutnú kapustnicu. 

Keď už bola skoro hotová, obaja z nej ochutnali. Uškovi aj Bojkovi síce chutila, 

ale po dobrom obede treba aj nejakú sladkú maškrtku, povedali si. Najradšej by 

si boli dali dobrej mrkvovej zmrzlinky, ale doma sa im už všetka minula. „Niekto 

by mal skočiť do obchodu!“, povedal Uško, „ale kto, keď sa nemôžeme pohnúť 

od sporáka?“, zamrmlal si nespokojne Bojko. Preto zavolal kamarátke veveričke 

a poslal ju do obchodu po mrkvovú zmrzlinu. Keď ju veverička kúpila, vydala sa 

s ňou na cestu domov. Pretože mala sama veľmi rada sladké, trochu si z nej od-

jedla. Pomyslela si, že si to aj tak nikto nevšimne. Ako tak skackala ďalej, 

zamyslela sa a dala si ešte trošku. A potom ešte trošku. Po chvíli však v škatuľke 

nezostalo takmer nič. Keď sa už blížila domov, veľmi sa zľakla, že nepriniesla 

skoro nič a tak radšej dojedla aj zvyšok Zajačikovia už na ňu netrpezlivo čakali. 

Veverička ich nakoniec oklamala a povedala, že v obchode sa minula akurát 

všetka mrkvová zmrzlina. Ale Bojko si všimol veveričkinu oranžovú papuľku od 

zmrzliny. Obaja sa vyrútili na veveričku, tá chytro vyskočila na strechu a odtiaľ 

sa im vysmievala. 

Fragen zum Text: 1. Čo varili zajkovia? (kapustnicu) 2. Po čo poslali 

veveričku? (po mrkvovú zmrzlinu) 3. Prečo chceli zajkovia mrkvovú zmrzlinu? 

(pretože po dobrom obede chceli aj nejakú sladkosť) 4. Kde kúpila mačka zmrz-

linu? (v obchode) 5. Prečo jedla veverička zo zmrzliny? (pretože mala tiež veľmi 

rada sladkosti) 6. Čo povedala veverička zajkom, prečo nepriniesla zmrzlinu? (že 

sa už všetka minula) 7. Prečo klamala veverička? (lebo sa zľakla, mala strach, 

hanbila sa) 8. Odkiaľ vedeli zajkovia, že veverička klame? (lebo mala papuľku 

od zmrzliny) 9. Kam vyskočila veverička pred zajačikmi? (na strechu) 10. Prečo 

si zajačikovia chystali hostinu? (lebo mali narodeniny) 

b) 5–8 jährige Kinder 

O dvoch bratoch 

V jednom malom mestečku bývali raz dvaja bratia Kubko a Maťko. Raz si ich 

otec zavolal k sebe a povedal: „Strýko je po operácii, nože mu zaneste niečo na 

posilnenie. Tu sú jablká, džús, makový koláč a fľaša kofoly. Odkážte mu, aby 
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čím skôr vyzdravel a zastavil sa na kus reči. Ale po ceste dávajte jeden na 

druhého pozor!“, povedal im pri rozlúčke. 

Chlapci sa potešili náhlej úlohe a vydali krížom cez park na návštevu strýka, 

ktorý býval v malom záhradnom domčeku za mestom. Ako si tak vykračujú cez 

hustý lesík, povie zrazu starší Jakub: „Ty, Florián, čo sa vlečieš tak pomaly? 

Stále musím na teba iba čakať. Ani hrať sa nedá s Tebou poriadne. Vieš ty čo? Ja 

si zabehnem a ty si príď ku strýkovi kedy chceš!“ Nato odbehol a nechal 

mladšieho bračeka samého. Ten sa veľmi zarmútil a po čase začal aj báť. Po ces-

te stretol niekoľko zvieratiek, ktoré len len že sa mu neprihovorili. So slzami na 

krajíčku prechádzal cez lesnú čistinku, keď tu zrazu vidí na zemi Jakuba, ako sa 

drží za nohu a narieka. „Čo sa Ti stalo?“, pýta sa prekvapený Florián. „Ach 

braček môj, ako som tak bežal, náhle som sa potkol o tento kameň, spadol a 

vyvrtol si členok. To nevadí, podaj mi ruku a pevne sa ma chyť! Zavolám ockovi 

na mobil, možno po nás príde.“ Jakub prestal plakať a pomyslel si: „Aký som bol 

len hlúpy, že som nechal malého Floriána samého. Ako dobre, že mám aspoň 

mladšieho bračeka.“ 

Fragen zum Text: 1. Prečo odišli Jakub a Florián z domu? 2. Čo im prikázal 

otec? 3. Kde býval strýko ? 4. Prečo išli navštíviť strýka ? 5. Čo povedal Jakub 

Floriánovi v lese? 6. Koho stretol Florián po ceste? 7). Čo sa stalo potom cestou 

lesom? 8. Prečo plakal Jakub? 9. Čo urobil Florián? 10. Prečo je dobré, že má 

niekto aspoň malého bračeka? 

c) 7–10 jährige Kinder 

Cesta do neba 

V jednom malom domčeku býval raz bohatý sedliak Jozef aj so svojou ženou. 

Detí nemali, len veľa dukátov a strieborných peňazí. Dozvedeli sa o tom piati 

prefíkaní študenti. Prišli za ním a povedali mu, že zaživa príde do neba, ale že musí 

vziať so sebou aj všetky peniaze, ktoré doposiaľ nahromadil. Že si poňho prídu o 

sedem dní piati anjeli. Štyria vraj ponesú jeho a piaty peniaze. Dovtedy nech si ich 

všetky pozháňa. 

Tí piati študenti sa poobliekali do kňazských šiat. Na siedmy deň prišli k domu a 

spievali: „Ó, svätý Jozefe, už ideme po Teba!“. Sedliak vraví žene, aby rýchlo na-

chystala dukáty a toliare. „Prídeme si i po Tvoju ženu!“, zakričali preoblečení 

študenti. Sedliak urobil, ako kázali. 

Študenti nabrali peniaze do mecha a do jedného naložili sedliaka Jozefa a štyria ho 

vzali na plecia. Piaty niesol peniaze. Ustavične mu spievali, ako dobre urobil, že si 

hromadil celý život bohatstvo. Neďaleko od domu bola jedna veľká mláka. Keď oko-

lo nej prechádzali, začali mu spievať: „Ó, svätý Jozefe, dávaj pozor, lebo už ideme 

hore do neba!“ Nato ho rozhojdali a zhodili dolu do tej bačoriny a razom utiekli, 

samozrejme aj s peniazmi. Sedliak sa vyštveral z tej mláky a prišiel domov. Začal 

kričať na ženu, že mu dala spráchnivený mech, že sa anjelom vyšmykol z mecha. 

„Bohu ďakujem, že som trafil do tej mláky, ináč by som sa bol zabil! Teraz čakajme, 

len sa dobre držme, teraz si určite prídu aj po teba a tak pôjdeme spolu do nebíčka!“. 
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A čakali a čakali. A môžu čakať až do súdneho dňa. (frei nach einer Volksgeschich-

te) 

Fragen zum Text: 1. Koľko detí mal sedliak Jozef? (nemal žiadne) 2. Prečo prišli 

za Jozefom študenti? (lebo sa dozvedeli, že má veľa peňazí) 3. Čo mu povedali? (že 

zaživa príde do neba, ale musí so sebou vziať peniaze, že poňho a jeho ženu prídu 

anjeli) 4. Čo urobili študenti o sedem dní? (prezliekli sa do kňazských šiat a prišli k 

Jozefovi) 5. Kam naložili Jozefa? (do mecha) 6. Koľkí ho niesli? (štyria) 7. Čo s ním 

urobili, keď ho odviedli z domu? (zhodili ho do mláky) 8. Čo povedal Jozef žene, 

keď sa vrátil domov? (že mu dala deravý mech a keby nebol spadol do mláky, tak sa 

zabije) 9. Čo jej navrhol, aby spolu urobili? (aby sa držali spolu, že anjeli si prídu aj 

po ňu) 10. Čo myslíš, prečo môžu obaja čakať až do súdneho dňa? 

d) 10–14 jährige Kinder 

O nevidiacej neveste 

V jednej malej dedine pod Tatrami žil raz jeden statočný chlapec menom 

Matej. Keď už dorastal na mládenca, zaľúbil sa do šikovnej a veľmi príťažlivej 

susedovej dcéry Zuzky. Ani Matej nebol Zuzke ľahostajný, a tak sa čoskoro oba-

ja holúbkovia zasnúbili, lenčo dovŕšili osemnásť rokov. Zuzka práve zmatur-

ovala na obchodnej akadémii a Matej na gymnáziu. Pretože sa Matej už na gym-

náziu veľmi dobre učil a bol nesmierne výrečný, rozhodol sa na radu rodičov a 

príbuzných, že pôjde študovať na univerzitu právo. Štúdium ho bavilo, akurát si 

celý ten čas nevedel zvyknúť nato, že kvôli učeniu vidí svoju lásku Zuzku čoraz 

menej. Aj keď študoval s ľahkosťou a rád a patril medzi najlepších v krúžku, z 

domu do ďalekej Bratislavy odchádzal vždy s nevôľou. Sotva čakal, kedy sa 

najbližšie uvidí so svojou vyvolenou. Nakoniec vyštudoval právo a časom sa stal 

z neho úspešný advokát, čo si jeho rodáci veľmi cenili a považovali za veľký 

úspech. Zuzka naňho po celý čas štúdií verne čakala. Odlúčenie jej padlo 

zaťažko a tak sa musela uspokojiť len s jeho listami. Zamestnala sa v neďalekej 

firme ako účtovníčka. Medzičasom však mala vážnu autonehodu, následkom 

ktorej vážne ochorela a nakoniec aj prišla o zrak. Zuzkin otec bol čestný, ale 

chudobný chlap, nuž si pomyslel, že jeho dcéra už nie je hodna, aby sa vydala za 

Mateja. „Čo nato len povedia ľudia ?“, neustále sa trápil výčitkami. A iní ľudia 

veru radili Matejovi, aby si vzal iné dievča, ale Matej ich len s úsmevom odbil: 

„Už som sa s ňou zasnúbil a veľmi ju ľúbim, nie je pre mňa správne, aby som ju 

zatracoval !“ Matejova rodina na naliehanienie Mateja nakoniec súhlasila so 

svadbou. Matej a Zuzana sa počas svojho života verne ľúbili a v dobrom aj zlom 

prežili šťastné a dlhé manželstvo. Narodili sa im tri zdravé a šikovné deti. Dve 

staršie dcérky sa po vzore otca stali právničkami a najmladší syn sa vyučil za au-

tomechanika a začal súkromničiť. 

 Fragen zum Text: 1. Kde žil Matej? (v malej dedine pod Tatrami) 2. Čo sa mu 

stalo, keď dospieval? (zaľúbil sa do susedovej Zuzky) 3. Čo sa stalo s oboma, 

lenčo dovŕšili osemnásť? (zasnúbili sa) 4. Študoval Matej nerád? (nie rád, ale 

nerád odchádzal do školy kvôli Zuzke) 5. Čim sa stal Matej, keď vyštudoval? 

(advokátom, právnikom) 6. Aké zamestnanie vykonávala medzitým Zuzka? 
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(zamestnala sa vo firme ako účtovníčka) 7. Čo sa stalo so Zuzkou? (mala au-

tonehodu, ochorela a oslepla) 8. Čo radili ľudia Matejovi? (aby si vzal inú) 9. 

Ako dlho vydržalo nakoniec manželstvo Mateja a Zuzky? (prežili spolu celý 

život) 10. Čo nás učí tento príbeh? (že človek nesmie posudzovať ľudí len podľa 

momentálneho výzoru a stavu a že ľudia často porušujú sľuby, ktoré dali iným, 

len aby ochránili svoje záujmy). 

 

sk-GMP13 – Feststellen der Lateralisierung der Sprache im Hirn: Feststellen der Do-

minanz von Hand, Ohr bzw. Bewegung/Richtung 

1. Chyť sa za ucho! 2. Zatlieskaj rukami! 3. Objím sa! 4. Zatlč klinec kladivom do 

stola! 

5. Stiahni si dolu zips a daj ho zasa naspäť! 6. Otoč oproti sebe oba palce! 7. V 

kôpke vyhľadaj červené spinky a vráťich do peňaženky! 

sk-GMP14 – Identifizierung des Wortakzents bzw. der Quantität (in der 

slowakischen Adaptierung) 

1. Kde to boli/bolí? 2. Musel zmeniť tvar/tvár. 3. Babka/bábka je v spálni. 4. Uvidel 

pokladníčku/pokladničku. 5. Mal pred sebou sud/súd. 6. Látka/latka bola trochu tenká. 

7. Tá víla/vila je prekrásna! 

sk-GMP15 – Feststellen des Synthetisierungsvermögens einer Information, (jedes 

der fünf zusammengesetzten Wörter wird getrennt in zwei Hälften gleichzeitig ins 

rechte und linke Ohr eingespielt). 

čarodejník, muchotrávka, horolezec, zemeguľa, drevorubač 

sk-GMP16 (Verstehen von 10 Sätzen aufgrund zweier ähnlicher Bilder, von denen 

eines den Inhalt des Satzes widerspiegelt) 

1. Myška takmer dočiahne na syr. 2. Macko a zajko vyliezli na strom a jeden z nich 

spadol. 

3. Mačka ťahá spoza stola myšku. 4.Dievčatko musí dať knihu chlapčekovi. 5. 

Predtým než sa macko napil, trochu si zajedol. 6. Hovoril o sviečke padajúcej zo stola. 

7. Nie zajko si obliekol kockované nohavice. 8. Macko beží, aby ho nepoštípali včiel-

ky. 9. Keďže veľmi snežilo, dievčatko sa predsa len nešlo sánkovať. 10. Dievčatko by 

bolo zjedlo tortu, keby bolo dočiahlo na misku. 

sk-GMP17 – Identifizierung von Lautreihen (Unterscheiden bzw. Gleichsetzen von 

25 Logatompaaren) 

a) unterschiedliche: 1.krídeľ/krideľ, 2. kriadník/kratník, 3.meváli/mévalý, 

4.móza/moza, 

5. dôňu/doňu, 6. rúfa/rufa, 7. pásí/pasí, 8. došavil/dosavil, 9. odikované/otikované, 

10. lozka/lozga, 11. róndo/rónto, 12. zum/vum, 13. vadžmo/vačno, 14. raský/rašský, 

15. lodzík/locík, 16. škríba/škrípa, 

b) identische 17. cek/cek, 18. ahla/ahla, 19. vanbu/vanbu, 20. ebenič/ebenič, 21. 

hlip/hlip, 

22. miselý/miselý, 23. sŕb/sŕb, 24. kial/kial, 25. tlop/tlop 

sk-GMP18 – Transformieren der Perzeption (Ersetzen der Laute durch Holzwürfel) 

Die ungarischen Vokale ó, ö mussten wegen der Nichtexistenz des ö-Vokals im 

Slowakischen durch andere ersetzt werden. 

b, e, p, é 
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sk-GMP19 – Lateralisierung: Feststellen der Dominanz der linken bzw. rechten 

Hemisphäre des Hirns. Gleichzeitiges Einspielen zweier ähnlicher Wörter ins rechte 

und linke Ohr und ihre Identifizierung. 

 

Übung: 

Linkes Ohr Rechtes Ohr 

kôň vôl 

obchod záchod 

vlnka srnka 

záhrada roláda 

chlieb chliev 

 

Aufgabe: 

Linkes Ohr 

zajac pajác 

syr výr 

kvet svet 

hruška húska 

bábika babička 

koza kostra 

plášť púšť 

jedľa knedľa 

hrb hríb 

cibuľa ceduľa 

 

5. Schlussbemerkungen 

Dem ersten Schritt des Entwurfs des GMP-Tests im Slowakischen werden weitere 

Schritte folgen. Außer dem o.g. GMP1 mit dem GOH-Teil und einem speziell dafür 

geschaffenen Gerät zum Messen des richtigen Hörens von Kindern bzw. einer tech-

nisch bedingten Auswahl von geeignetem Wortmaterial müssen die meisten verbalen 
zur Perzeption und Rezeption bestimmten Aufgaben in einem dafür adaptierten Spezi-

alstudio aufgenommen werden. Erst diese empirischen Untersuchungen werden Klar-

heit darüber verschaffen, inwieweit sich unser Anwendungsentwurf kompatibel und 
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adäquat zum Original verhält bzw. sich die Erfahrungen der Autorin in unserem adap-

tierten Testverfahren bestätigen lassen. Seine Funktionstüchtigkeit, überprüfte Objek-

tivität, sein großer Umfang mit einer ganzen Fülle von unterschiedlichsten Testaufga-

ben für mehrere sprachpsychologischen Teilprozesse würden es ermöglichen, auch in 

der Slowakei Mono- sowie Bilinguale testen zu können. Von besonders großem Nut-

zen wäre der Test für die Erforschung von bilingualen slowakischen Kindern in den 

natürlichen bzw. sog. edukativen Diasporen in der Slowakei und im benachbarten 

Ausland, aber auch in Serbien, Rumänien oder etwa den Vereinigten Staaten von 

Amerika. Ein solches Vorhaben bedarf jedoch einer Ausarbeitung objektiver Kriterien 

für die Festsetzung von Minimalstandards von Bilingualen. 
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SEMANTIC AND FORMAL STRENGTHENING PROCESSES  

IN FIRST-LANGUAGE ACQUISITION – THE IMPORTANCE  

OF THE ‘WORDS-AND-RULES THEORY’ 

LARS BÜLOW 

 

 

1. Introduction 

Linguistic research of morphological change within the last few decades has shown a 

tendency to focus on processes of decomposition. Not only did the 

‘Natürlichkeitstheorie’ (Mayerthaler 1981, Wurzel 1984) concentrate too strongly on 

reduction processes, but grammaticalization research adhered to the tenet of 

unidirectionality (Haspelmath 1999), even though for some years scientists have been 

pointing to processes working in the opposite direction – for example an early theory 

of secretion (Jespersen 1925) or the evidences for degrammaticalization (Norde 2009). 

These areas of research have a focus on composition processes in common, here 

named strengthening processes. The schoolbooks take cognizance of these trends 

rather slowly. Now they admit at least that these composition processes do exist but 

without integrating them into an adequate theory (Szczepaniak 2009). The collection 

of articles “Prozesse der sprachlichen Verstärkung” (Harnisch 2010) tries to illuminate 

a grounded theory of ‘strengthening processes’. But if you read the individual papers, 

you will notice that every author has his own comprehension of the concept. This may 

be due to a wide understanding of the term ‘strengthening’ in daily use and because 

the concept has not yet been defined in a strictly linguistic sense (first approaches 

Bülow–Meciarova to appear). Therefore, it is essential to explain what is here meant 

by ‘strengthening’ in linguistic terms. 

It is apparent that morphology is a constitutive level for describing strengthening 

processes. An appropriate explanation of morphological operations would be possible, 

if we knew how language is processed in the mind. An important theory is provided by 

Steven Pinker (1999) in his book Words And Rules. The Ingredients of Language. On 

the basis of experiments he tries to describe how categories of regularity and 

irregularity are mentally processed. This theory will be explained critically in section 

2. Afterwards I want to examine the validity of the ‘Words-and-Rules Theory’ on the 

basis of data from strengthening evidence. In conclusion it is necessary to evaluate 

how strengthening processes fit into the ‘Words-and-Rules Theory’. 

2. What is strengthening? 

In respect of ordinary language, strengthening means any kind of growing. In a 

linguistic sense, however, ‘strengthening’ is an accession of semantic and/or formal 

aspects of a bilateral linguistic sign, leading to an increase in complexity. This implies 

that newly created boundaries involve an accession of complexity in the morpheme 

chains of a word (*Daum -en (Pl.)). At the same time it is possible that the sign gains 
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formal structure (Igel -s (Pl.)) or a new meaning arises, such as the advertisement of a 

travel organization demonstrates (GlO -Bus). The operations involved are: (re-

)segmentation, (re-)motivation – in short, (re-)analysis – and upgrading of formal 

word structure from (re-)segmented phonetic material. This morphosyntactic 

upgrading means an increase on the construction level (phoneme – submorpheme – 

morpheme – word – phrase). (Re-)Segmentation and (re-)motivation are equal to 

reanalysis. However, it is necessary to discuss both operations separately to emphasize 

the bilateral character of a linguistic sign. These processes are often based on the 

mechanism of proportion analogy, following existing patterns, for example Mensch 

(Sg.) : Mensch -en (Pl.) = Daum (Sg.) : *Daum -en (Pl.). Homonymy is an important 

factor, too. Structure and sound of the end of the word Daumen is formally identical 

with the plural morpheme -en (Mensch -en (Pl.)). 

It is necessary to underline that analogy is not the activating motivation. Analogy 

shows the ‘how’ and not the ‘why’. It demonstrates a possible pattern according to 

which a word has been built formally but it doesn’t explain why, for example, a 

particular pattern was chosen. Therefore, we have to add to the proportion analogy a 

theory of preference to make the predication more adequate (cf. Keller 2003, Koch 

2006: 17). At this point we have to ask, whether strengthening processes and analogy 

depend on the way language is mentally represented. Therefore it may be helpful to 

discuss the ‘Words-and-Rules Theory’ by Steven Pinker (1999). 

3. The ‘Words-and-Rules Theory’ 

In the 1980s and 1990s two major theories tried to explain how language is 

represented and processed within our brains. The primary representatives of a strongly 

rule based approach are Chomsky and Halle (1968/1991). Their theory was augmented 

by McClelland and Rumelhart (1986). They argued that our mind works like a pattern 

associator memory or a perceptron. Pinker (1999) demonstrates that both models are 

insufficient to describe the difference between regularity and irregularity adequately. 

“One phenomenon, two models, both explaining too much to be completely wrong, 

both too flawed to be completely right.” (Pinker 1999: 117) 

The modified ‘words-and-rules theory’ by Pinker (1999) connects these approaches 

and combines them into a consistent theory. It tries to explain how languages and their 

grammar are memorized in our brains. The human mind is a complex instrument with 

different mechanisms, which are optimally prepared for their work (cf. Pinker 1999: 

146). The first general assumption is that words are randomly stored as an interaction 

of acoustic signals and meaning. “The meaning of a word is a link to an entry in the 

person’s mental encyclopedia, [...].” (Pinker 1999: 3) Furthermore Pinker states that: 

“Words are stored in the mental dictionary not as haphazard bundles of information 

but in a standard format called a root.” (Pinker 1999: 152) 

The second assumption is that we can combine words and from the constitution of 
the combination we can filter a meaning. In Humboldt’s words: the ability to combine 

– in respect to languages – allows human beings: “von endlichen Mitteln einen 

unendlichen Gebrauch [zu] machen” (Humboldt 1846: 108). It doesn’t work merely on 
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the syntactic level, but also on the morphological level, with regard to inflectional 

morphology. 

The human language system also appears to be built out of two kinds of mental 

tissue. It has a lexicon of words, which refer to common things such as people, 

places, objects, and actions, and which are handled by a mechanism for storing 

and retrieving items in memory. And it has a grammar of rules, which refer to 

novel relationships among things, and which is handled by a mechanism for 

combining and analyzing sequences of symbols. (Pinker 1999: 12f.) 

In respect of inflectional morphology Pinker tries to illustrate the difference between 

regular and irregular inflection. On the one hand, there are regular word forms and the 

proposal of Chomsky and Halle that this concept is based on rules. On the other hand, 

there are irregular word forms and the pattern associator memory – meaning that 

words or bits of words are mentally stored, associated and recollected – by McClelland 

and Rumelhart. Word forms are saved as roots and associated as whole forms in the 

memory. This memory is not to be confused with a list as in a lexicon. It is rather an 

associative memory, which links words with words and also bits of words with bits of 

words (cf. Pinker 1999: 118). Pinker’s theory is based on the following assumption: 

“Regular verbs are computed by a rule that combines a symbol for a verb stem with a 

symbol for the suffix. Irregular verbs are pairs of word retrieved from the mental 

dictionary, a part of memory.” (Pinker 1999: 117) This implies that regular and 

irregular inflection could be divided neurologically. The question is how to distinguish 

them, because both mechanisms are based on general patterns (cf. Pinker: 1999). In 

chapter 10 of his book, Pinker tries to give a neurological proof (cf. Pinker: chapter 

10). 

But first it is necessary to explain Pinker’s comprehension of regularity. His 

assumptions are based on a psychological comprehension of regularity. “Regular here 

refers to a rule that speakers treat as the default: an inflectional pattern they can apply 

to any word in a category, even if the word has never been stored with that pattern, or 

with any pattern, in memory.” (Pinker 1999: 214) 

It is very important to be aware of the fact that regularity doesn’t depend on the 

frequency of a pattern but rather on the character of the mental operation (cf. Pinker: 

215). Pinker uses the characteristics of the German language to argue for his 

understanding of regularity. The -s plural allomorph is, for example, the default 

inflection with regard to nouns, although – with a glance at the statistics – it is the 

rarest plural allomorph. Among the 200 most frequent German nouns, only two take -s 

(cf. Pinker 1999: 222). The -s plural is the ’Notpluralendung’. It is used when the 

memory finds no item, for example in unusual-sounding words borrowed from other 

languages (Mokassin -s), for fake words with unusual pronunciation (fneik -s), for 

onomatopoetic words (wauwau -s), for acronyms (like AKWs) etc. (cf. Bartke 1998: 
207f.). 

The heterogeneity of the constructions, and people’s ability to apply the regular 

suffix to them the first time they are faced with the choice, show that people do 
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not have to be trained to associate the suffix with each construction separately – 

the constructions need only be given the mental label ’noun’. (Pinker 1999: 227). 

To produce a regular form it is not necessary that our brain operates with associations. 

In other words: in the case of absent associations the mind uses a rule to constitute a 

word form. Another argument for the -s suffix constituting a rule is the fact that it is 

more independent of its phonological environment than other suffixes. However, we 

have to notice that there is evidence that the -en plural suffix could also be used as the 

default suffix. Children, for example, generalize freely with -s and/ or -(e)n (Igel -s; 

Löffel -n). It is remarkable that we can observe this phenomenon when the form-

function-proportion isn’t constructionally iconic. Anyhow, the experiments of Pinker 

and his colleagues suggest that a distinction between regular and irregular inflection 

can be presumed. The human mind has the ability to acquire symbolic rules which 

work with regard to virtually every example of a category. A rule is a mental operation 

which manipulates variables such as ’verbs’ and ’nouns’ (cf. Pinker 1999: 202). Pinker 

wants to underline his hybrid model with experiments which show: “that when people 

use an irregular form, they don’t need to access memory at all.” (Pinker 1999: 123) 

Pinker’s experiments lead him to the following conclusion: “The ingredients of 

language are words and rules. Words in the sense of operations that assemble the 

words into combinations whose meaning can be computed from the meaning of the 

words and the way they are arranged.” (Pinker 1999: 269) 

4. Strengthening Processes in First Language Acquisition – Observations 

Based on the noun category and the comprehension of strengthening operations 

discussed earlier, it is helpful to give some examples taken from a small qualitative 

study which was carried out with five children in Passau and Rostock in the summer 

of 2008. 

The focus is on cases which are formally undifferentiated in singular and plural. 

The word-final structure is also homonymous with a plural suffix. The German 

language provides some of these word forms which carry (non-marked) ø-plural, and 

at the same time the structure of the word ends with en. Some examples are Daumen, 

Tropfen, Brunnen, Küken, Besen, Socken etc. In child language corpora (CHILDES-

Datenbank; Anna-Korpus ZfAL; Harnisch-Korpus) I found cases such as the 

following: ein Kük or ein Tropf. I want to explain the strengthening process from the 

word form Kük. 

First, I would like to underline that the difference in the category number between 

singular and plural is not constructionally iconic. In general, singular is usually 

shorter than plural. Moreover, plural is symbolized with additional phonetic 

substance, namely the plural suffix (Mensch (Sg.) vs. Mensch -en (Pl.)). In cases 

where words end with a ø-plural like Küken (Sg./Pl.) a distinction between singular 

and plural that is only based on formal information is not possible, especially if there 

is no additional inflection with ablaut or umlaut. Moreover, the type and token 

frequency is also on a very low level. In addition, Küken usually refers to groups and 

the word-final structure of Küken (Sg.) en is homonymous with plural suffix -en. 
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Also, the pattern word-stem + en is highly frequent (cf. Köpcke 1993). The 

aforementioned factors indicate that through mechanisms of analogy strengthening 

processes are taking place. Children analyze the word-final structure en of the word 

Küken as plural suffix -en. They (re-)motivate the meaningless formal substance en to 

the suffix -en. An upgrade on the construction level of the word from phonological 

substance to a morpheme can be observed (word end structure en > plural suffix -en). 

The basic requirement that a morpheme can be built is the awareness that Kük could 

be an adequate German word-stem while -en could be an adequate plural suffix. It is 

also the creation of a boundary between stem and suffix, namely (re-)structuring. 

This demarcation involves an advance of formal and semantic complexity, called 

‘Verkettungskomplexität’. We can conclude that formal substance is ‘searching’ for 

content. 

Consequently, children remove the assumed suffix -en to make the singular. Due to 

the absence of transparency concerning the plural structure and the existence of analog 

proportions a product of strengthening processes comes into existence. 

A small qualitative experiment which was carried out with 5 children in 2008 

produced interesting findings. The aim was to find out whether the explanations are in 

line with the, admittedly few, observations in the corpora. It was proposed to examine 

how strong the need of children aged between 3 and 5 years is to create constructional 

iconic form-function-relations and the role homonymy plays. 

The design of the experiment was very simple. First, the children were shown a 

picture with several objects, for example with three thumbs. The question was: “What 

are these?”. All children answered correctly “Daumen”. Afterwards they were shown a 

picture with only one thumb and the question was: “What is this?”. 3 out of 5 children 

answered with: “(ein) Daum”. I consider this as evidence of (re-)motivation and (re-

)structuring of en to the plural suffix -en. It is a strengthening process leading from 

phonetic substance to a morpheme. 

The experiment was pseudo randomized. It was transferred to words that carry the 

ø-plural suffix but have a different word-final structure. For example el in (Löffel (Sg.) 

vs. Löffel -ø (Pl.)) is not homonymous to a plural suffix. Here, it is noticeable that the 

first question was frequently answered with the default suffix -s, i.e. Löffel -s (Pl.). By 

answering the second question often the opposition Löffel -s (Pl.) and Löffel (Sg.) 

arose. In my opinion, it is strong evidence that children have the need to build iconic 

form-function-relations. In this case, however, a potential function or content searches 

for an expression in formal structure. 

5. The Meaning of the Indication for the ‘Dual Mechanism Model’ 

Pinker (1999: 227) points out tellingly: “A language is the product of generations of 

learners and could reflect, rather than shape, their tastes and propensities.” The data 

(like Kük or Daum) imply the conclusion that children have a propensity for 
constructional iconic form-function-relations. Also children are in a certain sense 

intuitive linguists, who apply structures to words, search for these structures and 

generalize them. Iconic proportions are very frequent and constitute an undeniably 

useful pattern for children. But Pinker (1999: 86) also expresses something different in 
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relation to first language acquisition because children have profound meta-linguistic 

awareness. “But one kind of generalization cannot be a product of conscious 

cogitation, namely, the errors preschool children make in their spontaneous speech.” 

Now, what is the difference between intuitive linguistics and unconscious cogitation? 

Pinker seems to make a difference. Therefore, this analysis is based on both 

spontaneous data and experimental data. I think experimental data can be considered 

intuitive linguistics. But evidence for the phenomenon discussed can be found in both 

resources. But in what way can the data be applied to the expanded word-and-rules 

theory? 

What indicates that word form pairs like Daum (Sg.) : *Daum -en (Pl.) and Kük 

(Sg.) : *Kük -en (Pl.) are based on regularity? We use rules when a root is not similar 

to an existing word, when the frequency of an irregular word becomes so rare that the 

speakers forget it, when a word without a root is introduced by onomatopoeia, when a 

word is converted out of another word class, and when a complex word with a regular 

root is created as the head (cf. Pinker 1999: 230). In short, as soon as a word is used 

rarely and it is hard to associate, it is more economical to generate the word form by 

rule, than to store it as a whole. The word forms in question in the experiment, for 

example, do not have a high token and type frequency. This indicates that the plural is 

formed by rule. This prediction by Pinker is applies equally to nouns with ø-plural. 

Here, the word-final structure is not homonymous with a plural suffix (Igel (Sg.) vs. 

Igel -s (Pl.)). Igel -ø as plural is not yet memorized as a root in this phase of language 

acquisition and cannot be retrieved by children. Therefore it is necessary to add the 

concept of plurality by a rule. German children often use the default plural -s as the 

words-and-rules theory predicts, even though the -s plural isn’t a common pattern in 

German and the input should, therefore, be rather rare, too. Similar mechanisms acco-

unt for Arabic and Hebrew. Arabic children generalize the regular plural, despite its 

rareness, freely (masculine -uun e.g. in the name Othman (Sg.) – Othmanuun (Pl.); 

feminine -aat e.g. Ramadan (Sg.) – Ramadanaat (Pl.)) (cf. Pinker 1999: 234). 

Concerning Hebrew Pinker (1999: 236) states: “Regular plurals in Hebrew are picture-

perfect examples of a default rule.” (masculine -im) 

But why do words with en word-final structure not take the -s suffix as in *Küken -s 
or *Tropfen -s. The answer is not that the word forms Küken -ø (Pl.) and Tropfen -ø (Pl.) 

are saved as roots in contrast to Löffel -ø (Pl.) due to high frequency or to high 

application in the input. It might be based on a pattern that is not merely phonetic. In this 

respect, the group concerned is too heterogeneous. The morphological structure is a 

crucial factor (Mensch (Sg.) : Mensch -en (Pl.); Frau (Sg.) : Frau -en (Pl.)). An adequate 

monosyllabic singular form is faced with an adequate disyllabic plural form with an 

adequate suffix -en. But what is a pattern when it is based on a morphological structure, 

if not a rule? It depends on the question whether structural similarity is based on a rule or 

is merely associated. 

What are the reasons for irregular processing? Irregular forms arise for a number of 

reasons, for example, a new root sounds like another irregular root and is considered 

analogous, when a regular verb sounds like an irregular verb and it is considered 

analogous as in (winken : gewunken) and when a rule became opaque through 

articulatory change while the former output is newly stored as root (cf. Pinker 1999: 
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230). In short: irregularity arises around phonetic similarity. Pinker doesn’t explain 

anything related to structural similarity or proportional analogy. Hence, it is difficult to 

interpret the following statements about accumulated suffixes: “If I may be permitted 

to psychoanalyze speakers who have been dead for centuries, it probably came from a 

widespread human habit: We don’t like to put or keep a suffix on a word that looks 

like it already has the suffix.” (Pinker 1999: 60) Pinker’s statement is related to the 

English past tense suffix -ed. Another English example, which is close to my German 

examples with respect to homonymy, is the ending of the English adjective -ly as in 
friendly. Speakers get in trouble converting these adjectives into adverbs with the 

suffix -ly (cf. Pinker 1999: 61). Pinker (1999: 62) notes a telling example of avoidance 

of prefix doubling by the ex-US-President George Bush: “I hope I stand for anti-

bigotry, anti-semitism, anti-racism.” Pinker’s argumentation – again related to the 

suffix -ed – isn’t as clear: 

Psycholinguists have offered several explanations. Perhaps speakers develop a 

stereotype for “past-tense form”, namely, “ends with t or d”, and unconsciously 

think that a stem that fits the stereotype has already been inflected and stop 

themselves from adding the suffix again. (Pinker 1999: 60) 

Yet, the question whether we have to classify structural stereotypes as regular or 

irregular isn’t answered. On the one hand, children could assume a rule behind the 

form, on the other hand, they might avoid a duplicated plural suffix. These results tally 

with the findings of the experiment. Therefore, we have to assume that a disyllabic 

word with the word-final structure en is generally considered as a prototypical plural 

form. Hence, it is unlikely that a plural suffix is being added. The mechanism causing 

the avoidance is maybe speculative. 

But we can try to answer the question concerning the ‘false’ singular forms with 

Pinker’s theory by transferring his statements on the irregular past tense form wrought 
to the German singular-plural problem. An experiment has shown that a lot of people 

don’t know that the present tense stem of wrought is work. Pinker provides a hint: 

“According the theory that irregulars are pairs of memorized words, an irregular past-

tense form could, in principle, survive in memory without a corresponding stem.” 

(Pinker 1999: 65) 

Is it not possible that an irregular plural form is memorized without a stem, too? 

What happens if we ask for the stem that is not mentally stored? The data imply that 

proportions and rules generate a prototypical singular. Then we would have to accept 

the basic rule that on the one hand, forms like Daumen -ø are irregular, and on the 

other hand, we have to assume that the forms are associated as irregular. Against an 

irregular process we can also find arguments. Structural similarity implies a rule. We 

don’t have any sound patterns except for the word-final structure. The suffix -en could 

also be considered as default suffix and than we need a stem. 
If we state a regular process, we have to accept that we need a rule predicting that 

an adequate plural is formally ’more’ than an adequate ‘singular’. Furthermore, such a 

rule implies that a prototypical singular doesn’t have a suffix (which is absolutely 

true). Probably the singular form of Daumen is not yet registered with its own opaque 
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root (Daumen (Sg.)). This means, according to Pinker, that we have to implement a 

rule which creates the appropriate word forms. Such a rule could be read as follows: 

An adequate singular which never binds with a suffix is shorter than an adequate 

plural which is created by a rule. -en is an adequate plural suffix. Hence, children have 

to deduct -en from the plural word form to obtain the singular (*Daum -en (Pl.) > 

Daum (Sg.)). 

Later the children learn the irregular word form Daumen (Sg.) through input and 

corrections. It will be memorized as a root like the irregular plural Daumen -ø. This 

might be the reason for a lower failure rate at an older age. 

6. Conclusion 

The expanded words-and-rules theory is not able to make definite predictions about 

the kind of processing that strengthening operations are based on. Without doubt, a 

similar sound pattern associates a certain root. Only if there is not a certain root or a 

similar sound pattern then we need a rule. The crux is whether structural patterns 

follow regular processing or irregular associations? Pinker’s hint of a prototype 

phenomenon isn’t satisfactory. I have tried to argue for a rule based process whereby 

children satisfy their need for constructional iconic form-function-relations. 
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FONETIKAI/FONOLÓGIAI KAPCSOLATOK  

A MENTÁLIS LEXIKONBAN  

(MAGYAR SZÓASSZOCIÁCIÓS KÍSÉRLETEK ALAPJÁN) 

LENGYEL ZSOLT 

 

 

1. Problémafelvetés 

A mentális lexikon (agyi szótár) egységei (lemmái, „mentális szavai”) közötti kapcso-

latok felderítése intenzív kutatások tárgya a pszicholingvisztikában. Újabban az 

asszociációs technikától (is) várják a célul kitűzött eredményt. A szóban forgó kap-

csolatok felderítése a lexikális szintű értési/produkálási folyamatokról szolgáltathat 

információt. A lexikális folyamatok (szófelismerés, -lehívás) – bár különféle részmű-

veletek szintézisét jelentik – a szokványos beszédtevékenység során a másodperc töre-

déke alatt zajlanak; jelentőségüket növeli az a tény, hogy a szófelismerés és -lehívás 

nemcsak lexikai mozzanatokat, hanem grammatikai folyamatokat is indukálnak. 

Az átlagos beszélő szókincse több tízezer (félretéve az aktív és passzív szókincs 

kérdését, amely befolyásolja a szókincs nagyságát). Az említett lexikai folyamatok 

gyorsasága és a szókincs nagysága alapos indok annak feltételezésére, hogy a mentális 

lexikon strukturált, rendezett; azaz anatómiával és fiziológiával rendelkezik. A tényle-

ges működés során ezek szintézist alkotnak, de a kutatás (akár általában, akár magyar 

viszonylatban) mai állása e szintézist még nem teszi lehetővé. Annál is inkább, mert a 

kutatások sem mindig deklarálják: mikor irányulnak a struktúrára, mikor a működésre. 

Jelen tanulmány inkább a struktúrára, az anatómiára irányul, ezen belül a fonetikai 

komponens lexémák közötti cementáló funkciójára. 

2. Módszertani megjegyzések 

2.1. Adatbázisok 

A címben jelzett kapcsolatok feltárását három adatbázis empirikus adatai alapján vé-

gezzük: Jagusztinné (1985), Lengyel (2008) és Lengyel (2011). E kutatások közös jel-

lemzője, hogy ugyanazt a 200 hívószót használták. Jagusztinné (1985) 300-350, Len-

gyel (2008 és 2011) 1000-1100 főt vont be a vizsgálatba. Jagusztinné (1985) és Len-

gyel (2008) 10–14 évesek, Lengyel (2011) 18–26 évesek körében végezte vizsgálatait. 

Az adatbázisok alapján lehetővé válik a fonetikai komponens szerepének vizsgálata 

egyfelől egy és ugyanazon (10–14 évesek), másfelől két különböző korosztály (10–14, 

illetve 18–26 évesek) adatai alapján. Az első irány egy és ugyanazon korosztály (10–14 

évesek) tekintetében biztosít (20–30 évnyi) kronológiai, a második pedig (10–14, illet-

ve 18–26 évesek közti) generációs perspektívát. (Az említett adatbázisok megtekinthe-

tők a http://uni-pannon.hu címen, továbbhaladva a „Karok és képzések”, „Modern Filo-
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lógiai és Társadalomtudományi Kar”, „Intézetek, tanszékek”, „Alkalmazott Nyelvészeti 

és Nyelvoktatási Intézet”, „oktatók”, „Prof. Dr. Lengyel Zsolt”, „Szóasszociációs adat-

bázisok” menüpontokon.) Az elemzés bizonyos pontjain lehetőségünk lesz más magyar 

kutatások eredményeit is bevonni (Gósy 2000, Gósy–Kovács 2001, Navracsics 2007). 

2.2. Elemzési keret 

Adott hívószóra (HSZ; álló nagybetűvel) adott tetszőleges válaszszó (VSZ; dőlt kisbe-

tűvel) adását feladatul szabó hazai és nemzetközi vizsgálatok részletesen tárgyalják a 

két szó közötti lehetséges viszonyt (grammatikai: SZÉK–asztal, SZÉK–ül, szemanti-

kai-logikai: ÁLLAT–kutya; KUTYA–macska; VERÉB–madár). Részben lineáris, 

részben hierarchikus viszonyok megállapítása volt (gyakran az egyetlen) cél. Fonetikai 

alapú magyarázat két formában, de nem rendszeresen jelent meg. Egyfelől ha túl rövid 

a válaszadási idő, akkor gyakrabban születnek fonetikai jellegű válaszok (ami nem 

lingvisztikai szempont). Másfelől a fonetika akkor jutott szóhoz, ha az adott kapcsolat 

nem vagy nehezen volt értelmezhető grammatikai, szemantikai alapon. E viszonyulás 

gyengéi, hogy a fonetika nem volt rendszeres vizsgálat tárgya; nem tekintették rend-

szerszervezőnek; a mentális lexikon adatai közötti kapcsolatokat a grammatika és a 

szemantika révén kimerítően leírhatónak vélték; meghatározónak gondolták a szavak 

közötti egyvektoros kapcsolatot. 

2.3. Lexikai hálózatok 

Aitchison szerint (Aitchison 1994: 73–82) a mentális lexikon adatai közötti kapcsola-

tok hálózat- vagy atomgömbszerű elrendeződésűek lehetnek; miközben a második 

lehetőség valószínűsége csekélyebb, mint az elsőé. A hálózatok kutatása az utóbbi két 

évtizedben egyre intenzívebb (a mentális lexikonra való alkalmazhatóságára ld. Ko-

vács 2011). A mentális lexikon hálózatszerűsége azt jelenti, hogy a lexikon vala-

mennyi adata egyszerre, egyidejűleg többféle nyúlvánnyal (dendrittel) rendelkezik. 

E nyúlványok növekedésüknek, serkentésüknek köszönhetően képesek kapcsolatot 

teremteni a lexémák között, és mivel a nyúlványok grammatikai, szemantikai és 

fonetikai tartalmúak, a lexémák között különféle kapcsolatok létesülnek az említett 

paraméterek mentén. A kapcsolatok sokfélesége a mentális lexikonnak 

többdimenzionális, hierarchikus rendszert és dinamizmust kölcsönöznek. A grammati-

kai, szemantikai nyúlványok széles alapokkal rendelkeznek, jelenlétük igen általános. 

A fonetikai gyengébbnek tűnik, és jelenléte sem annyira általános. Pontosítást kell 

azonban tenni. Fonetikai komponenst említettünk, de helyesebb nyelvi manifesztáció 

jelentette kapcsolatokról beszélni, ami hangzó, írott, jelelt lehet (félretéve a fütty, dob 

stb. alapú kódolást). Ma még nem rendelkezünk kellő empirikus adattal, hogy vajon az 

írott, hangzó, jelelt kódolásból fakadó kapcsolódási sajátosságok egy nyelv tekinteté-

ben egyformák-e, azonosak-e. Egy mentális lexikonban helyezkedik-e el adott nyelv 
írott, hangzó, jelelt változata, vagy három különböző, de egymással kapcsolatban álló-

ban (ld. az „egy központ – két központ” kérdését a kétnyelvűségben). 

(Zárójelben utalunk a fonetika más nyelvi entitások körében játszott kapcsolatte-

remtő, szervező szerepére. Ez munkál a valós és álikerszavak esetében: izeg-mozog, 
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gidres-gödrös stb.; idiomatikus kifejezésekben: Ott hagyja, mint eb a Szaharát stb.; a 

szóhasadásként ismert jelenségben: tompa – tömpe, nevel – növel stb.) 

3. Fonetikai kapcsolat a HSZ és VSZ között 

3.1. Adatok 

Az 1. sz. táblázatok szófaji bontásban sorolják fel azokat kapcsolatokat, melyekben a 

HSZ és a VSZ között fonetikai tartalmú kapcsolat is teremtődik. Az ALAK HSZ-ra 

1985-ben (Jagusztinné 1985) és 2008-ban az ember, 2011-ben a forma a leggyakoribb 

válasz (Lengyel 2008, 2011). Ugyanakkor mindhárom csoportban születnek az 

ALAK-ra olyan válaszok (balak, falak, kalap stb. ld. az 1.1. táblázatot), melyekben a 

grammatikai, szemantikai kapcsolat ugyan jelen van, de a fonetikai komponens játssza 

a főszerepet. Anyagunkban a főleg (olykor kizárólag) fonetika teremtette kapcsolat 

alig haladja meg az összes válasz 5%-át; hasonló alacsony arányt tapasztalt Navracsics 

(Navracsics 2007). Ám figyelembe véve, hogy mind a 2008-as, mind a 2011-es adat-

bázis egyenként 200.000 kapcsolatot tartalmaz (1000-1000 fő 200 HSZ-ra adott vála-

sza), így az 5% 20.000 esetet jelent. A továbbiakban a mennyiség kérdését jobbára 

félretesszük, mivel a fonetika cementáló funkciójának jelenlétét igyekszünk kimutatni, 

nem annyira általános vagy alosztályainak e funkcióban képviselt arányát. 

A táblázatok 1. oszlopa a HSZ-akat (ALAK, ANYA stb.), a 2., 3. és 4. oszlopa a VSZ-

akat tartalmazza: a 2. az 1985-ben 10–14, a 3. a 2008-ban 10–14, a 4. a 2011-ben 18–26 

évesekét. A táblázatok minden esetben az előfordulást a tüntetik fel, nem szerepel egy-

egy válasz gyakorisága. Az írott nyelvi indítékot sejtető válaszok aláhúzással (ld. a 3.2. 

alpontot) a szó szint alatti válaszok dőlt vastag szedéssel (ld. a 3.4. alpontot) szerepel-

nek. 

 

HSZ 1985 2008 2011 

ALAK alap, falak balak, falak kalap, lak 

ANYA anyag, hanyag, jaja baja, banya banya, genya, tanya 

APA kapa, apad, pad kapa pap 

ASZTAL  Antal, atlasz  

ÁGY lágy, vágy ág, ~ú ágyú 

ÁLOM állam, lám bálom várom 

BABA abba, bab bab bab 

BAJ Baja, haj, raj, vaj 
Baja, bajszom, haj, hajj, 

nem boy, taj, vaj 
Baja, báj, haj, vaj 

BARÁT banán, karát garát arát, faláb, karát 
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BENYOMÁS   ugye más 

CSALÁD  almád csalárd, Csanád, cseléd 

CSOPORT  hoport port 

DOLOG  Dorog dog 

EMBER   vender 

EREDMÉNY edény Erdély edény 

ERŐ  benő, berő, kenő, merő erdő, Ernő, velő, verő 

ÉV név Évi érv, Éva, hév 

FALU  gyalu fal, gyalu 

FEJ fel, hej  fel 

FÉNY  kény  

FIÚ  Mi új Fiat 

FOLYÓ folyosó, golyó golyó, tojó fejő 

GYEREK kerek  kerek 

GYOMOR komor gyömör gyom, gyömrő, nyomor 

GYÜMÖLCS  különc szemölcs 

HÁBORÚ   borjú, ború 

HANG bank bang gang, lang 

HARAG Harangi 
farag, harang, 

harangöntő, smaragd, 

varangy 
farag, harang 

HÁZ gáz fáz, gáz, láz láz 

HEGY  hogy meggy 

HELY fej, haj, sej  Heineken, kehely haj, hej 

HOLD hord  old, told 

IDŐ   kinő, kisző 

IGAZSÁG  bigaság, zsák gazság 
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JOG fog fog fog, jogging 

JEGY kegy, meggy   

KALAPÁCS  szamarás kalács 

KATONA  batona, lakoda  

KÁLYHA mája, kánya, málha 
fájhat, kártya, málna, 

mályva, már ha, pálma, 

pálya, várva 
 

KENYÉR  tenyér tenyér 

KÉP ép, lép, pék lép, MIÉP kék, pék 

KÉZ kész, lép kész kép, kész, néz 

LÁB   báb 

LÁMPA  hárfa, pápa, párta, páva láma, lárma, pápa 

LÁNYA  bálna, bánya 
bánja, bánya, fránya, 

kánya, lárva, sárga 

LEÁNY  lehány, letát, tehát lehány, trehány 

MOZI  Rozi, izom izom 

MUNKA  tunka  

NAP pap  pap 

NÉGYZET  képzeld képzeld, nézet, nézlek 

NÉP pép fék, kép ép, kép, pép 

NÉV év, vén hév, vén hév, vén 

ÓCEÁN   lócán 

OLDAL dal, oldat dal, jó dal dalol 

ÓRA orra 
ara, Dóra, fóna, kora, 

lóra, őrá, róna  
óda 

OROSZLÁN orosz lány, lány orosz lány, Oroszlány orosz lány, Oroszlány 

ORVOS  kormos  

ÖRÖM köröm, üröm köröm köröm, orom, söröm 
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PAPÍR papiros fakír, panír, tapír pír, tapír 

PONT mond, ponty 
hont, kond, kont, ont, 

ponty, potty  

REND beng, bent, kend kend, trend trend 

RÉSZ 
ész, kész, merész, mész, 

része, részeges, részlet, 

vész 
bész, mész, réz révész, réz, vész 

SAROK marok, szarok, varrok tarot sorok 

SÓ ásó, harasó, ős olvasó szó 

SZÁR 
császár, jár, kaki, száj, 

szál, száll, szar, sztár, 

vár 
kár sár, szar, száj, sztár 

SZEM szemét, voszem   

SZÉK kész fék, kész széklet 

SZÍN szív, min szán, szív  

SZOBA  foga, soma, szava szabó 

SZÓ só, szósz, sző só, szósz só, sző 

SZŐNYEG  főleg, könyeg  

SZÜLŐ  hüllő, szülő, ülő 
fürt, szőlő, szüret, ülő, 

ünő 

TÉR 
kér, tör, rég, bér, rét, tár, 

tél 
kér, rét, térdel, vél, vér rét, tor 

TOLVAJ tol, toll antilop, bordal, vaj vaj, vajsav 

TÖRVÉNY  örvény önlény, örvény, töltény 

ÚT kút  kút 

VAJ baj, haj, váj baj, haj, jaj, tolvaj, Vajk baj, haj 

VÁROS sáros  ár, gyáros 

VENDÉG  kend még!  

VILÁG virág virág virág 
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VIRÁG világ világ, világosság rág, világ 

VÍZ tíz tíz/10  

 

1.1. táblázat. Főnévi HSZ 

A kísérletben szereplő 103 főnévből 82 (79,61%) provokál, 21 (20,38%) nem provokál 

fonetikai alapú választ (ABLAK, ASSZONY, BETEGSÉG, EGÉSZSÉG, ÉLET, ER-

DŐ, FELNŐTT, FÉRFI, FÖLD, KÖNYV, NAGYMAMA, ORSZÁG, PÉNZ, REG-

GEL, SZOMBAT, TANÁR, TERMELÉS, ÚJSÁG, UTCA, ÜNNEP, ZENE). 

 

HSZ 1985 2008 2011 

AD Ady Endre, vad Ady, vad Ady 

AKAR  akár, kar, vakar akár, kar, vakar 

BEMEGY  meggy meggy 

ELMEGY elme   

FELEL delel, Eger, kelel, telek fejel, le-fel, lehel, telel felemel, szelel, telel 

FUT  kut  

GONDOL gondola gandal, gondor  gondola 

ISZIK viszik viszik hiszik 

ÍGÉR egér, régi, sikér bigér, Eger, egér egér, víg ér 

JÁTSZIK  jácint látszik 

KAP  

kapa, kapca, kapacitás, 

kapál, kapcsolat, kaplár, 

Kapolcs, kapor, kapu 
kapa, kapál, kaptár, lap 

KERES eres eres kerek 

KÍVÁN Iván fáncsi, Iván, rivál  

KÜLD  üzd  

LÁT  tál ált, tál 

LEÜL  fül  

MEGBOCSÁT  megtocsál medvebocsát 
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MEGLÁT   tál 

MEGY egy, Megyeri, meggy kegy, meggy 
egy, meggy, megye, 

meggyes, szegy 

MOND pont 
James Bond/bond, fond, 

Kond, ond, ont 
Hold, Kond 

SÉTÁL  tál sakál, sátán 

SZERET  veret szerel, veret 

TALÁL Balázs darál, tálal tál, tálal 

TANÍT vakít  taszít 

TART part, start, tört, vart 
falt, hart, kart, start, 

vart 
art, tartármártás 

TESZ teszt teszt esz, teszt, text 

ÜL üleped dül, hül, prügyül, üt  

VÁR  bár, kár, szár, tár ár, jár, kár 

VÁSÁROL  rácáfol  

VESZ  Veszprém, vessző, vész Veszprém, vész 

 

1.2. táblázat. Igei HSZ 

A kísérletben szereplő 40 igéből 30 (75%) provokál, 10 (25%) nem provokál fonetikai 

alapú választ (BESZÉL, CSINÁL, DOLGOZIK, INDUL, JÁR, JÖN, SEGÍT, TA-

NUL, TESZ, TUD). 

 

HSZ 1985 2008 2011 

DRÁGA Prága Prága rágja 

EGYSZERŰ szerű egyszemű 
keltszerű, képszerű, 

kétszerű 

ERŐS  fenős, tetős verős 

ÉDES  fémes éles, véres 

ÉHES méhes mézes  

ÉRDEKES   érdes 
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FEHÉR  cserél megér, tenyér 

FIATAL   Fiat 

GYORS  gyros, rozs gyros 

HANGOS lángos, rangos lángos langyos, lángos 

JÓ  jód, jojó, ja, Jókai oly 

KEDVES nedves, rendez, tetves nedves nedves, retkes, tetves 

KÉK lék fék  

KEMÉNY kémény, remény kémény kémény 

KESERŰ keselyű keselyű keselyű 

KICSI   kecsi, kocsi, Zichy 

LÁGY légy   

MAGAS   Magus 

MAGYAR  agyar, kanyar agyar 

MÉLY éj, kél, méh   

NAGY hagy   

NEHÉZ  egy ég  

NYUGODT  dugott  

OROSZ rossz, szóró lánycsaj oroszlán 

ÖREG  bőreg gerő 

PIROS papiros   

ROSSZ orosz  ossz 

SAVANYÚ kallantyú, keselyű kallantyú  

SÁRGA  Prága, Sága, vágva  

SIMA ima   

SÖTÉT  detét  

SZÉP ész, lép lép ép 
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TELE bele, fele, telek bele, fele, tell, teve fele, telek 

TISZTA Tisza Tisza tészta, Tisza 

ÚJ fuj fúj, juj, ujj ujj 

 

1.3. táblázat. Melléknévi HSZ 

A kísérletben szereplő 46 melléknévből 35 (76,08%) provokál, 9 (19,56%) nem pro-

vokál fonetikai alapú választ (FEKETE, HIDEG, HOSSZÚ, ISMERŐS, LASSÚ, 

RÖVID, SZABAD, SZOMJAS, ZÖLD). 

 

HSZ 1985 2008 2011 

ÁLLNI   hálni, mállni, válni  

ÉRTENI  vérengni vért venni 

HALLANI hal  halni 

HALLGATNI   halogat 

ÍRNI bírni, Irak  inni, sírni 

KÉRDEZNI  mérgezni   

NÉZNI  Knézy  

 

1.4. táblázat. Főnévi igenévi HSZ 

 

A kísérletben szereplő 11 főnévi igenévből 7 (63,63%) provokál, 4 (36,36%) nem 

provokál fonetikai tartalmú választ (ALUDNI, ÉLNI, EMLÉKEZNI, ENNI). 

A kísérlet 200 HSZ-a közül 154 esetében születik fonetikai alapú válasz (is), tehát a 

HSZ-ak 77%-a aktív e tekintetben. Ezért azt kell gondolni, hogy a fonetikai kompo-

nens megjelenése – mint a mentális lexikon adatai közötti cementáló erő – egyfelől 

nem a véletlen műve, másfelől rendszernyelvészeti szabályok által irányított. 

A fonetikai alapú válaszok fele főnév (53,24%), a másik felén a melléknevek 

(22,72%) és az igék (19,48%) osztoznak. A kevés számú főnévi igenév részesedése 

(4,54%) jelentéktelen. Ezek az arányok pontosan tükrözik a HSZ-ak körében meglévő 

szófaji arányokat. A fonetikai alapú válaszok megjelenése tehát független a grammati-

kától, ezen belül a szófajiságtól. Ez természetes következménye annak, hogy a magyar 

grammatikában a szófajiságra nézve általában nincsenek fonetikai/fonológiai kötöttsé-

gek. 

Kronológia tekintetében különbség mutatkozik: az 1985-ös csoport kevesebb főnév 

és ige esetében él a fonetikai alapú válasszal, ám ez adódhat a komoly létszám eltérés-
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ből is (1985-ben 300-350, 2008-ban és 2011-ben 1000-1100 a válaszadók száma). Így 

inkább az a feltűnő, hogy a melléknevek körében nem mutatkozik különbség. 

3.2. Írott nyelvi hatások 

A válaszok egy része különböző formában megjelenő írott nyelvi hatásról árulkodik: 

• anagramma: ASZTAL–atlasz; BABA–abba; FELEL–le-fel; GYORS–gyros; 
LÁT–ált; OLDAL–dalol; SZOBA–szabó; 

• visszafele olvasás: ÍGÉR–régi; JÓ–oly(!); KÉP–pék; LÁT–tál; MEGLÁT–tál; 

MOZI–izom; NÉV–vén; OROSZ–szóró; ÖREG–gerő; SZÉK–kész; TÉR–rét; 
• ékezet manipulálása: AKAR–akár; BAJ–báj; GYOMOR–gyömör, gyömrő; 

KEMÉNY–kémény; ÖRÖM–orom; SZÁR–szar; TALÁL–tálal; VAJ–váj; 
VESZ–vész; 

• betű átértékelése: ÁGY–ág; HELY–hej; PONT–ponty, potty; SÓ–szó; SZÁR–

sár; SZÓ–só, sző; TÉR–tár, tor; 

• a fentiek kombinációja: SÓ–ős; 

• a fentiek egyike „hibásan”: ÁLOM–lám; SZÉP–ész; TALÁL–tál. 

A fenti alosztályok némelyike Navracsics anyagában is jelentkezik (Navracsics 2007). 

A 2008-as és a 2011-es adatok alapján az idősebbek gyakrabban használják, de en-

nek ellentmond, hogy az 1985-ös 10-14 évesek is gyakran alkalmazzák. 

3.3. Kölcsönös – nem kölcsönös behívások 

A kapcsolatteremtő funkciójú fonetikai komponens autonómiáját erősítik a reverzibilis 

viszonyok, a kölcsönös behívások: BAJ–vaj, VAJ–baj; ÉV–név, NÉV–év; FEJ–hej, 

HELY–fej; MOND–pont, PONT–mond; SÓ–szó, SZÓ–só; SZÁR–vár, VÁR–szár; 

VILÁG–virág, VIRÁG–világ. A kölcsönös behívás grammatikai, szemantikai vi-

szonylatban korábban is ismert volt (pl. az ANYA első helyen hívja be az apa VSZ-t, 

az APA pedig az anyá-t), de a fonetikai alapú nem. Az elemzés vonala továbbviendő, 

mert vannak irreverzibilis behívások is: van KÉP–kék, de nincs KÉK–kép; van LÁ-

NYA–sárga, de nincs SÁRGA–lánya; van MOND–hold, de nincs HOLD–mond; van 

NÉP–kép, de nincs KÉP-nép. 

3.4. Lexikai szint alatti válaszok 

A fonetikai alapú kapcsolatok sajátos alosztálya a lexikai szint alatti válaszok (ld. 

ALAK–balak stb. az 1.1–1.4. táblázatok dőlt és vastagon szedett adatait). Valamennyi 

korosztálynál, valamennyi szófajnál képviselve van, tehát egy olyan általánosabb 

mechanizmus működése hagy nyomot maga után, mely a következő módon rekonstru-

álható. Egy fonémasorozat lehet „lehetséges és létező” szó (ablak); lehet „lehetséges, 

nem létező” (balak); végül lehet „nem lehetséges és nem létező” (blkaa). A „lehetsé-

gességet” fonotaktikai szabályok határozzák meg. A mentális lexikonban (vagy ahhoz 

csatlakozó perifériaként) fel kell tehát tételezni egy fonotaktikai blokk működését. 

Ennek az a funkciója, hogy a fonémasorozatokat „lehetséges-nem lehetséges” magyar 

szavakra bontsa szét (feltehetőleg mind a produkció, mind az értés tekintetében; to-
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vábbi vizsgálatok szükségesek). A fonotaktikailag lehetséges, de lexikai szinten nem 

létező fonémasorozatok rendelkeznek a magyar (egyéni és kollektív) szókincsben való 

elvi meghonosodás lehetőségével (Tesco). Az ALAK–balak típusú válaszokat e blokk 

működési eredményének tekintjük (további kutatások kívánatosak). Működésbe lépé-

sét indokolhatja a feladat: „írd le az első eszedbe jutó szót!”, és a gyerekek csekély 

hányada – az okokat nem érdemes firtatni – azzal a lehetőséggel élt, hogy lehetséges, 

de nem létező szót adott válaszul. 

Anyagunkból az sejlik fel, hogy a szó szint alatti válaszokban generációs különbség 

jelentkezik: gyakoribb a 10–14 évesek körében, mint a 18–26 éveseknél. (Ez össz-

hangban van azzal, hogy a fiatalabbak érzékenyebbek a fonetikai összefüggésekre, ami 

később eltolódik a grammatika, szemantika irányába; bár itt is további kutatások szük-

ségesek.) 

A szó szint alatti válaszok képzési szabályai (szegmentum hozzáadása: ALAK–

balak; szegmentum cseréje: BARÁT–garát; szegmentum(ok) hozzáadása: ÜL – 

prügyül) teljesen azonosak a szó szintű válaszokéval (ld. a 3.6. alpontot), ezért itt nem 

részletezzük. 

3.5. Lexikai szint fölötti válaszok 

Az előzőnél ritkábbak azok a válaszok, melyek meghaladják a lexikai szintet, legalább 

két szót involválnak (BENYOMÁS–ugye más; ÉRTENI–vért venni; FIÚ–Mi új; HA-

RAG–harangöntő; ÍGÉR–víg ér; KÁLYHA–már ha; NEHÉZ–egy ég, OLDAL–jó 

dal; TOLVAJ–bordal; VENDÉG–kend még! stb. Ezek kivétel nélkül a magánhangzó-

váz azonosságán alapulnak (ld. a 3.6.2. alpontot). 

A kis elemszám miatt nem mondható semmi sem generációs, sem kronológiai vi-

szonylatban. 

3.6. Szegmentális, szupraszegmentális műveletek 

Különböző szegmentális és szupraszegmentális szintű műveletek eredményeképpen 

születnek „lehetséges és létező szó” szintű válaszok (hangzó nyelvi manifesztációban). 

Nem ritkán egy és ugyanazon VSZ kétféle művelet nyomait is magán viseli. Az 

ANYA–hanyag szegmentum hozzáadásával jön létre, e kategórián belül két alosztály-

hoz tartozik (hozzáadás elöl és hátul). Van olyan HSZ, melynek fonetikai alapú VSZ-

ai különböző osztályokhoz tartoznak: AKAR–kar, akár, azaz szegmentum elhagyása, 

illetve ékezettel való manipuláció. 

 

3.6.1. A válasz születhet a HSZ egy szegmentumának cseréje révén; érinthet magán-, 

mássalhangzó-szegmentumot; történhet a HSZ elején, közepén, végén (a táblázat zsú-

foltságát kerülendő, az évszámokat nem szerepeltetjük, mivel mindhárom csoportban 

egyforma gyakorisággal fordul elő, ami azt is jelenti, hogy a szegmentumcsere tekinte-
tében nincs sem generációs, sem kronológiai különbség). 

 

 magánhangzó mássalhangzó 
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HSZ elöl középen hátul elöl középen hátul 

AKAR  akár     

ALAK      alap 

ASZTAL     Antal  

BAJ  báj  
haj, hajj, 

raj, vaj   

BARÁT    karát banán  

CSALÁD  cseléd   Csanád csalán 

DOLOG     Dorog  

DRÁGA    Prága   

EGYSZERŰ     
egyszemű 

  

FALU    gyalu   

FEJ    hej  fel 

FELEL    
delel, kelel, 

telek, telel 
fejel telek 

FÉNY    kény   

FOLYÓ  fejő  golyó, tojó   

GYEREK    kerek   

GYOMOR  gyömrő  
komor, 

nyomor   

GYÜMÖLCS szemölcs   szemölcs   

HANG    
bank, gang, 

lang   

HANGOS    rangos   

HARAG    farag   

HÁZ    fáz, gáz, láz   

HELY  haj  fej, sej   

HEGY  hogy  meggy   

HOLD    told  hord 
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ÍGÉR egér      

JÁR    kár   

JEGY    kegy, meggy   

JOG    fog   

JÓ   ja    

KÁLYHA    málha kánya  

KEDVES    
nedves, 

tetves 
tetves  

KELL    mell  kel 

KEMÉNY kémény   remény   

KÉK    fék, lék   

KÉP    lép, MIÉP  kék 

KENYÉR    tenyér   

KESERŰ      keselyű 

KÉZ    lép, néz  
kész, kép, 

lép 

LÁB    báb   

LÁGY  légy     

LÁMPA    pápa lárma  

LÁNYA    

bánja, 

bánya, 

fránya, 

kánya, 

lárva, sárga 

lárva, 

sárga  

LEÁNY    trehány   

MEGY    kegy  meggy 

MÉLY    kél  méh, kél 

MOND    

fond, James 

Bond/Bond, 

kond, pont 
 pont 

MOZI    Rozi   
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NAGY    hagy   

NAP    pap   

NÉP    
fék, hév, kép, 

pép  fék 

NÉV    hév   

NYUGODT    dugott   

OLDAL      oldat 

ÓRA ara    orra, óda  

OROSZLÁN      

Oroszlány 

orosz lány, 

lány 

ÖRÖM üröm, orom      

PAPÍR    tapír panír  

PONT    
hont, kont, 

mond  
ponty, 

mond 

REND    
beng, bent, 

kend  beng, bent 

RÉSZ    
kész, mész, 

vész  réz 

SAROK sorok   

marok, 

szarok, 

varrok 
  

SÖTÉT setét      

SZÁR  szar  
jár, kár, sár, 

vár  
száj, szál, 

száll 

SZÉP    lép   

SZERET    veret   

SZÉK    fék   

SZÓ   sző só   

SZÍN    min  szív 

SZÜLŐ szőlő   hüllő   

TART  tört  kart, part,   
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vart 

TALÁL    Balázs  Balázs 

TANÍT    vakít   

TELE    bele, fele teve  

TÉR  tár, tor, tör  bér, kér, rég  rég, tél 

TÖRVÉNY     töltény  

ÜL      üt 

VAJ  váj  baj, haj, jaj   

VÁR    
bár, kár, 

szár   

VÁROS    
gyáros, 

sáros   

VILÁG      virág  

VIRÁG     világ  

VÍZ    tíz, 10   

ZENE    fene   

 

2.1. táblázat. Szegmentum cseréjével nyert válaszok 

A szegmentumcsere a legnépesebb a fonetikai alapú válaszok között; leggyakrabban 

szóeleji pozícióban jelentkezik, a szó közepén és a végén egyenlő mennyiségben. 

Többségben vannak azok a válaszok, melyeket mindhárom csoport használ. E művelet 

alkalmazására Gósy és Kovács anyagában is van adat (Gósy–Kovács 2001). 

 

3.6.2. A VSZ a HSZ mássalhangzó- vagy magánhangzóvázát követi. 

 

 1985 2008 2011 

HSZ mgh-váz msh-váz mgh-váz msh-váz mgh-váz msh-váz 

ANYA   baja    

ÁLOM  állam, lám     

BARÁT banán    faláb, karát  

CSALÁD   almád    
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ERŐ   benő, kenő    

ERŐS   fenős, tetős    

ÉHES   mézes    

FEHÉR   cserél    

FELEL Eger  le-fel, lehel    

FELNŐTT   lenőtt, lelőtt    

FIÚ   Mi új    

GYORS   rozs    

HANGOS  lángos  lángos   

HARAG   
smaragd, 

varangy    

IDŐ     kinő, kisző  

ÍGÉR sikér egér  Eger   

KALAPÁCS   szamarás    

KÁLYHA 
mája, 

kánya, 

málha 
 

fájhat, 

kártya, 

málna, 

mályva, már 

ha, pálma, 

pálya, várva 

   

KÉRDEZNI   mérgezni    

KÉZ lép      

LÁMPA   
hárfa, pápa, 

párta, páva    

LÁNYA   bálna    

LEÁNY   tehát    

MAGYAR   kanyar    

MOND   ont    

NEHÉZ   egy ég    
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NÉGYZET   képzeld  
képzeld, 

nézlek  

NÉZNI   Knézy    

OLDAL   jó dal    

ORVOS   kormos    

ÓRA   róna    

PAPÍR   fakír    

PONT   potty    

SAROK   tarot    

SÁRGA   Prága    

SZOBA   foga, soma    

SZŐNYEG   főleg    

TALÁL   darál    

TART  tört falt    

TÉR rég tár, tör     

TOLVAJ   bordal    

TÖRVÉNY     önlény  

VÁSÁROL   rácáfol    

VENDÉG   kend még!    

 

2.2. táblázat. Mássalhangzó- vagy magánhangzóvázon alapuló válaszok 

A magánhangzóváz valamennyi csoport esetében gyakoribb. Enyhe számbeli fölény-

ben vannak a csak egy csoport által használt VSZ-ak, a két, illetve három csoport által 

használtak egyenlő számban vannak. Határozott generációs különbség mutatkozik: a 

kisebbek jóval gyakrabban használják, mint az idősebbek. E művelet Navracsics anya-

gában is jelen van (Navracsics 2007). 

 

3.6.3. A HSZ-hoz egy (ritkábban több) szegmentum hozzáadása révén is születnek 

válaszok; a megtoldás történhet a HSZ elején, közepén, végén. 
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 1985 2008 2011 

HSZ 
elöl / 

középen 
hátul 

elöl / 

középen 
hátul 

elöl / 

középen 
hátul 

AD vad Ady Endre vad Ady  Ady 

ÁGY lágy, vágy   ~ú  ágyú 

AKAR   vakar  vakar  

ALAK falak  falak  kalap  

ANYA hanyag 
anyag, 

hanyag 
tanya, banya  

banya, 

genya, tanya  

ÁLOM     várom  

APA kapa apad   pap  

BAJ  baja  
Baja, 

bajszom  Baja 

CSALÁD      csalárd 

ERŐ   merő  

velő, verő; 

erdő, Ernő 

(középen) 
 

ÉHES méhes      

ÉLET méret      

ÉV név   Évi 
Hév; Érv 

(középen)  
Éva 

FIÚ      Fiat 

FOLYÓ  folyosó     

GONDOL  gondola     

HARAG  Harangi  harang  harang 

HELY   kehely Heineken   

ÍGÉR sikér      

ÍRNI bírni      

ISZIK viszik      
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JOG      jogging 

JÓ   jojó Jókai, jód   

KAP    Kapolcs   

LEÁNY   
lehány 

(középen)  
lehány 

(középen)  

MEGY  Megyeri  meggy   

ÓRA   
Dóra, kora, 

lóra    

ÖRÖM   köröm  
köröm, 

söröm  

PAPÍR  papiros     

REND   trend  trend  

RÉSZ merész 
részeg, 

részlet, 

részeges 
  

révész 

(középen)  

SÓ ásó, harasó  olvasó    

SZÁR 
császár, 

sztár    sztár  

SZEM voszem szemét     

SZÉK    székely  széklet 

SZÓ  szósz     

TART start  start    

TELE  telek     

TESZ  teszt  teszt   

ÚJ fuj  
dül, fúj, hül, 

juj    

ÚT kút    kút  

ÜL  üleped     

VAJ   tolvaj vajk   
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2.3. táblázat. A HSZ megtoldásával nyert válaszok 

Valamennyi csoport által alkalmazott eljárás (olykor a VSZ is azonos). Többségben 

vannak azok a VSZ-ak, melyekkel mindhárom csoport él, valamivel kevesebb a csak 

két csoportban közös, míg jelentősen csekélyebb azoknak a száma, melyekkel csak 

egy csoport él. Leggyakoribb a szó elején, ennél ritkább a szó végén, a szó közepén 

egészen ritka. Kronológiai különbség mutatkozik: az 1985-ös csoport használja legak-

tívabban, a 2008-as és a 2011-es csoportok között nincs, tehát generációs különbség 

nem jön számításba. 

 

3.6.4. Születnek egy (vagy több) szegmentum elhagyása révén is válaszok; ez történ-

het a HSZ elején, közepén, végén. 

 

 1985 2008 2011 

HSZ 
elöl / 

középen 
hátul 

elöl / 

középen 
hátul 

elöl / 

középen 
hátul 

AKAR   kar    

ALAK     lak  

BABA  bab  bab  bab 

BARÁT     arát  

BEMEGY   meggy    

CSOPORT     port  

DOLOG     
dog 

(középen)  

EGYSZERŰ szerű      

ELMEGY  elme     

EREDMÉNY 
edény 

(középen)    
edény 

(középen)  

FALU      fal 

GYOMOR      gyom 

HALLANI  hal     

HÁBORÚ     borjú, ború  

IGAZSÁG   zsák  gazság  
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HOLD     old  

KALAPÁCS     
kalács 

(középen)  

KÉP ép      

KERES eres  eres    

KÍVÁN Iván  Iván    

LÁMPA     
láma 

(középen)  

MAGYAR   agyar  agyar  

MEGY egy    egy  

MÉLY éj      

MOND   ond    

NÉP     ép  

NÉV év      

NÉGYZET     
nézet 

(középen)  

OLDAL dal  dal    

OROSZ rossz      

ÓCEÁN     
lócán 

(középen)  

PAPÍR     pír  

PONT   ont    

RÉSZ ész      

SIMA ima      

SZÜLŐ   ülő  ülő  

TISZTA 
Tisza 

(középen)  
Tisza 

(középen)    

TOLVAJ   vaj  vaj  

TÖRVÉNY   örvény  örvény  
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VÁROS     ár ár 

VIRÁG     rág  

 

2.4. táblázat. Szegmentum(ok) elhagyásával nyert válaszok 

Valamennyi csoport által használt és egyformán használt művelet; az első (ritkábban: 

több) szegmentum elhagyása a leggyakoribb, a szó közepén, végén történő elhagyás 

egyenlő mennyiséget képvisel. Leggyakoribb azon VSZ-ak száma, melyeket két cso-

port használ, szorosan ezt követi a három csoport, érzékelhető lemaradást mutatnak a 

csak egy csoport által használt VSZ-ak. 

Generációs és kronológiai különbség is mutatkozik. Az elsőt a 2008-as és 2011-es 

adatok egybevetése támogatja (az idősebbek gyakrabban használják). A kronológiai 

különbség abban jelentkezik, hogy az 1985-ben 10–14 évesek körében gyakoribb, 

mint a 2008-ban 10–14 évesek esetében. 

 

3.6.5. A fenti műveletek (szegmentum cseréje, magánhangzó-, mássalhangzóváz hasz-

nálata, szegmentum hozzáadása és elhagyása) arányaikban leképzik a HSZ-ak szófaji 

arányait, ezért leggyakoribbik a főnevek (ezek teszik ki a HSZ-ak többségét), majd 

arányosan kisebb mértékben következnek az igék, melléknevek, főnévi igenevek. Ez 

megfelel annak a helyzetnek – korábban szóba került –, hogy a magyar grammatiká-

ban, ezen belül a morfológiában a fonetikai/fonológiai elv általában nem osztályszer-

vező. 

A szegmentális és a szupraszegmentális műveletek révén nyert válaszok legnépe-

sebb alosztálya a szegmentum cseréjén alapulók. Ha az előfordulás gyakoriságát mű-

veleti könnyedségként könyveljük el, a szegmentális csere a legkönnyebb. Ezt követik 

– egyenlő arányban – a magánhangzó-, illetve mássalhangzóváz azonosságán, a szeg-

mentum hozzáadásán és elvételén alapuló műveletek. 

A műveletek többsége (csere, hozzáadás, elvétel) jellemezhető az elvégzés helye 

szerint (magánhangzó-, mássalhangzóváz esetében ez a szempont nem játszik szere-

pet). A számításba vehető műveletek elsősorban a szó elejét érintik, e pozícióban ját-

szódik le a cserék, hozzáadás, elvétel túlnyomó többsége. Ezt követi a szóvég, de csak 

annak révén előzi meg a szóközepi helyzetet, hogy a hozzáadási művelet ebben a 

helyzetben valamivel gyakoribb. 

4. A HSZ-ak provokáló ereje 

4.1. Típus – példány 

4.1.1. A MEGY-re (Lengyel 2008, Lengyel 2011) egy, kegy, megye, Megyeri, meggy, 

meggyes, szegy válaszok születtek. A meggy kiválik közülük: a többihez képest ezt a 

választ jóval többen adják. A KÁLYHA fájhat, kánya, kártya, mája, málha, málna, 

mályva, már ha, pálma, pálya, várva válaszokat hívott elő, a válaszok között mennyi-

ségi szempontból nincs kitüntetett, valamennyi nagyjából egyenlő arányban fordul elő. 
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További vizsgálatra sarkall az a tény, hogy egyes hívószavak kevesebb típust provo-

kálnak, de egyiküket feltűnően nagy példányszámban, míg a másik szó több típust, de 

ezeket nagyjából azonos példányszámban. 

 

4.1.2. A fonetikai felépítés szempontjából hasonlóságot mutató szavak egyike kifeje-

zetten serkent fonetikai alapú válaszadásra, a másik kevésbé, pl. TÉR – bér, kér, rég, 

rét, tár, tél, térdel, tor, tör, vél, vér, de SZÉK – fék, kész, széklet (Lengyel 2008, Len-

gyel 2011). 

4.2. Pragmatikai befolyás 

Az ANYA HSZ-ra: anyag, baja, banya, genya, hanyag, jaja, tanya válaszok születtek, 

az APA HSZ-ra apad, kapa, pad, pap. Óvatosan fogalmazzuk meg a kérdést: mi az 

oka a jól érzékelhető mennyiségi különbségnek? Fonetikai szempontból nincs akkora 

különbség az ANYA és az APA szó között, hogy magától értetődő lenne, hogy az 

ANYA bőven, az APA pedig alig generál fonetikai alapú választ. 

4.3. Tovaterjedő hatások: „a szomszéd szomszédja” elv 

Vannak tovaterjedő hatásról tanúskodó válaszok, azaz amikor a HSZ-ra a szomszéd 

szomszédja aktiválódik. A SZÜLŐ HSZ-ra szőlő, szüret, fürt válaszok (is) születnek, 

miközben – és ez jelenti a tovaterjedő hatást – a szüret és a fürt a szőlő közvetítését 

előfeltételezi; úgy, hogy a láncreakció középső tagja (szőlő) kiesett. Hasonló jelenség 

a SZÁR HSZ-ra adott szar és kaki (Navracsics anyagában SZÁR – büdös fordul elő, 

ld. Navracsics 2007). E sorba tartozik a HARAG–harangöntő; TOLVAJ–vajsav is. 

Hasonló folyamatról árulkodik a KESERŰ–keselyű, SAVANYÚ–keselyű, ám ebben 

az esetben a hívószavak érintkezése okozza a válaszok azonosságát. 

A tovaterjedő hatás vagy a „szomszéd szomszédja” elv Gósy (2000) anyagában is 

előfordul (KILISZPA–{giliszta}–cseresznye), nála a „kettős asszociációs” nevet viseli 

e jelenség. 

5. Eredmények 

5.1. Bebizonyosodott, hogy a mentális lexikon adatai közötti kapcsolatokban a foneti-

kai tényező jelen van: a HSZ-ak kétharmadánál is többnél születtek fonetikai kapcsolat 

nézőpontjából is (olykor csak e nézőpontból) interpretálható válaszok. Mindazonáltal a 

mennyiségi arányokból világosan következik, hogy a nyelvi rendszer elemei közötti 

cementálásban a fonetika szerepe eltörpül a szemantikához és grammatikához ké-

pest. A fonetika szóban forgó funkcióban való minimális részvételének egyik (való-

színűleg legfontosabb) oka az, hogy a magyar grammatikában a fonetikai elv nem 

osztályszervező. Nyelvtipológiai vizsgálatok deríthetik fel, hogy azokban a nyelvek-

ben, amelyekben a fonetika osztályszervező (pl. főnevek „kötelező végződése”), a 

fonetika kapcsolatteremtő szerepe más. A fonetika lexémák közötti kapcsolatteremtő 

funkciója (a magyarban) nem tűnt tehát szófajtól függőnek, de további vizsgálatot 

igényel annak a különbségnek a következménye, hogy az egyes szóosztályokon belül 
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az erősebb (vagy gyengébb) grammatikai, szemantikai kötődésű szócsoportok eseté-

ben minként „jut szóhoz” a fonetikai komponens. Ugyancsak további vizsgálatot ér-

demel, hogy a nyelvi manifesztáció különbözősége – hangzó, írott, jelelt – miként 

befolyásolja egy és ugyanazon nyelv esetében a szavak közötti kapcsolatokat. 

 

5.2. A fonetika mint a szavak közötti kapcsolatok teremtője nem csak jelen van, ha-

nem viszonylagos autonómiát is élvez. Vannak olyan kapcsolatok, melyek tartalmában 

a grammatika vagy a szemantika csekély, olykor semmilyen szerepet sem játszik. 

 

5.2.1. Nincs szemantikai/grammatikai töltete azoknak a kapcsolatoknak, melyek a 

különböző manifesztációk közötti átjárásról árulkodnak. Anyagunk az írott és a hang-

zó forma tekintetében adott lehetőséget ennek megtapasztalására (GYORS–gyros stb.). 

 

5.2.2. Feltűntek reverzibilis kapcsolatok (ÉV–név, NÉV–év stb.), melyekben felfedez-

hető grammatikai/szemantikai tartalom, de létrejöttükben a fonetikai elv játssza a fő-

szerepet. 

 

5.2.3. A szó szint alatti és feletti válaszok (ALAK–balak, illetve ÉRTENI–vért venni 
stb.) fonetika rendszervező erejéről árulkodtak, ugyanis ezeket a kapcsolatokat kizáró-

lag a magánhangzóváz azonossága alapozza meg. 

 

5.3. A fonetikai kapcsolatok építését különböző műveletek szolgálták. 

 

5.3.1. Leggyakoribb művelet a szegmentum cseréje, a többi három művelet (magán-

hangzó-, mássalhangzóváz megőrzése, szegmentum hozzáadása, elvétele) nagyjából 

egyenlő arányban szorult a második helyre. 

 

5.3.2. A szegmentumcsere legfrekventáltabb színtere a szó eleje. A mássalhangzó-

szegmentumok jóval aktívabbak e műveletben, mint a magánhangzók (bár belőlük 

több van, mint az előbbiből, tehát ez a különbség természetes). A művelet alkalmazá-

sában nem mutatkozott generációs vagy kronológiai különbség. 

 

5.3.3. A HSZ vázának megőrzése révén adott válaszok nem szegmentális színtű analí-

zis eredményei; az analízis szintje némileg „sekélyebb”. E műveletben a magánhang-

zóváz megőrzésével nyert válaszok vannak többségben. E művelet közeli kapcsolatban 

van a szegmentum cseréjével, hiszen a váz azonossága azt is jelenti, hogy más szeg-

mentumok viszont cserélődnek. Határozott generációs különbség mutatkozott: a ki-

sebbek gyakrabban élnek vele, mint az idősebbek. Ez összhangban van azzal a többfé-

le formában is jelentkező ténnyel, hogy a fiatalabbak fogékonyabbak a fonetika iránt. 

 

5.3.4. Szegmentum hozzáadása, illetve elvétele – egymás tükrei – sem kronológiai, 

sem generációs különbséget nem mutattak fel, többségben vannak azok a válaszok, 

melyeket legalább két, nem ritkán három csoport használ. 
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5.4. A fenti műveletek leggyakoribb helye a szókezdet. Ez részben megfelel a lexikai 

folyamatokban „fürdőkádhatásnak” nevezett metaforának, mely szerint a szó eleje és 

vége kitüntetett szerepkörű. Anyagunk azonban nem, illetve csak gyengén támogatja a 

szóvég kiemelt szerepét, mivel a szó közepe – a szóban forgó műveletek színtereként – 

csak némileg bizonyult kevésbé gyakorinak, mint a szóvég. Ez a helyzet erősíti a für-

dőkádhatás univerzalizmusával kapcsolatos dilemmát. 

 

5.5. Három vonatkozásban mutatkozott érzékelhető generációs különbség. Az írott 

nyelvi hatások erősebbek az idősebbek körében. Ugyanakkor a lexikai szint alatti, 

illetve a magánhangzóváz megőrzése (és a mássalhangzók cseréje) révén született 

válaszok gyakoribbak a fiatalabbak körében. 
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SZÓELŐHÍVÁS GYERMEKEK SZÓASSZOCIÁCIÓIBAN  

ÉS SPONTÁN BESZÉDÉBEN 

NEUBERGER TILDA 

 

 

1. Bevezetés 

A mentális lexikon kiépülése az anyanyelv-elsajátítás időszakához köthető, de a tárolt 

egységek mennyisége egész életünk során változik. Három területét különíthetjük el – az 

aktív, a passzív és az éppen aktivált részét –, amelyek között a lexikai egységek mozog-

hatnak, átkerülhetnek egyik részből a másikba (Gósy 2005). A felépítését reprezentáló 

modellek közül a legelfogadottabbnak az úgynevezett pókhálóelméletet tartják. Ennek 

alapján a mentális lexikon egy hatalmas pókhálóhoz hasonlatos, amelynek csomópontja-

in helyezkednek el a lexikai egységek, közöttük pedig összeköttetések vannak, amelyek 

alapvetően szemantikai alapúak (Aitchison 2003). Az egységek összekapcsolódásának 

egyik mozgatórugója, hogy a gyakorta együtt előhívott egységek között szorosabb kap-

csolat alakul ki. Az egyválaszos szóasszociációs kísérletek eredményei azt mutatják, 

hogy a mentális lexikon elemei közötti kapcsolatok különböző erősségűek lehetnek, 

ugyanis egy hívószó erősebben hív be egy adott válaszszót, mint egy másikat (Lengyel 

2008). Az egységek között háromféle kapcsolatot tételezhetünk fel: paradigmatikus 

kapcsolatokat, amelyek a felcserélhetőségen alapulnak; szintagmatikus kapcsolatokat, 

amelyek szókapcsolatokat hoznak létre; és asszociatív kapcsolatokat, amelyek esetében 

az egységek véletlenszerűen kapcsolódnak egymáshoz (vö. Jackson–Amvela 2000, 

Navracsics 2001, Gósy 2005). 

A mentális lexikon felépítésével kapcsolatos kérdések közül az egyik legvitatottabb, 

hogy a szótövek és a toldalékok hogyan tárolódnak: külön-külön vagy egy egységként, 

esetleg kevert módon (pl. Taft–Forster 1975, Ulmann et al. 1999, Caramazza 1999, 

Juhász–Pléh 2001, Váradi 2009). A két szélsőséges elmélet a holisztikus és az analiti-

kus: a holisztikus felfogás szerint külön egységekben tároljuk az egyes toldalékolt 

alakokat (Butterworth 1983), az analitikus elmélet szerint pedig csupán a töveknek van 

reprezentációjuk a mentális lexikonban, a többi szóalakot szabályok segítségével gene-

rálhatjuk (Vannest–Boland 1999). 

Egy másik fontos kérdés a szóosztályok szerinti tárolás kérdése, vagyis hogy a táro-

lás során a nyelvi entitásokat rendszerezzük, meghatározott szófaji osztályokba sorol-

juk. Ez már az anyanyelv-elsajátítás kezdetén is így zajlik. A gyermeki mentális lexi-

kon úgy gyarapodik, hogy az újabb igék az igék, az újabb főnevek a főnevek osztályá-

hoz csatlakoznak. A főnevek és az igék osztályának megkülönböztetését igazolja az is, 

hogy a magyar gyermeknyelvben nem adatoltak olyan esetet, amikor a gyermek főnévi 

toldalékot illesztett volna igéhez vagy fordítva (Lengyel 1981, Pléh 2006). 

A tárolt lexikai egységekről különféle információk is kódolva vannak a mentális le-

xikonban, ilyenek a fonológiai forma és a jelentés mellett a szintaktikai környezet, 

amelyben használatos az adott szó, a rá alkalmazható grammatikai szabályok, a hasz-

nálati feltételei és a más egységekhez való viszonya (Fillmore 1971). 
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A mentális lexikon aktiválása, vagyis a lexikális hozzáférés folyamata a beszédpro-

dukcióhoz vagy a beszédmegértéshez szükséges nyelvi, illetve beszédjel keresését és 

megtalálását jelenti. A beszédprodukcióban a kívánt szó előhívása, a beszédmegértés-

ben pedig egy hallott szó megfeleltetése az egyén mentális lexikonának egy adott egy-

sége között, vagyis (leggyakrabban) a szóértés (Gósy 2005). Több modell is ismeretes, 

amely a folyamat működését reprezentálja. Levelt (1989) hierarchikus modellje a kö-

vetkező szintekben képzeli el a szóprodukciót: fogalmi előkészítés, lexikai válogatás, 

morfológiai, fonológiai és fonetikai kódolás, végül az artikuláció. A lexikai válogatás 

során jutunk el a lemma szintjére, amely a fogalom szemantikailag és szintaktikailag 

meghatározott reprezentációja. Később hozzárendeljük a szó fonológiai alakját is, ez a 

lexéma szintjén történik. E két szint között időbeni eltérés van, a lemma szint előbb 

aktiválódik, mint a lexéma szint. Ennek alátámasztására szolgálhatnak az úgynevezett 

„nyelvem hegyén van” jelenségek, amelyek esetében a lemma előhívása sikeres, de a 

lexémáé valamilyen okból gátolt. Emellett a lexikális előhívás problémái a spontán 

beszédben még a téves szótalálások és a téves kezdések is (Gósy 2001). 

Az aktiválás a szóasszociációs kísérletekben egy specifikus parancs, az adott feladat 

végrehajtására vonatkozik. Az asszociációs módszer több típusát különböztethetjük 

meg. A teljesen szabad asszociáció során minden nyelvi vagy egyéb megkötés nélkül 

kell egymás után szavakat előhívni (lásd pl. Cser 1939, Gósy–Kovács 2001, 2002, 

Neuberger 2008). Az egyválaszos asszociáció esetében egy hívószóra kell kimondani 

az első szót, ami eszünkbe jut róla (lásd pl. Jagusztinné Újvári 1985, Balló 1983, Len-

gyel 2008). Ezeken kívül létezik még szűkített szóasszociáció, amikor is meghatáro-

zott kategóriájú (pl. hasonló hangzású vagy ellentétes) szavakat várnak egy hívószóra. 

A nyitott tesztekben pedig az adatközlőnek egy meghatározott jelentéskategórián (pl. 

állatok) belül kell annyi szót aktiválni, ahány eszébe jut. 

A különböző életkorú gyermekekkel végzett asszociációs kísérletek a mentális lexi-

kon mennyiségi sajátosságai (a szókincs nagyságának becslése) mellett az aktiválás 

sajátosságaira is fényt deríthetnek. Így jutottak el ahhoz a megállapításhoz, hogy az 

angol gyermekeknél a szintagmatikai/paradigmatikai váltás a hetedik életév körül 

következik be, vagyis míg a fiatalabb gyermekek szintaktikai összefüggések révén 

aktiválják a szavakat (pl. a kutya hívószóra az ugat szót mondják), addig efölött az 

életkor fölött azonos nyelvtani kategórián, illetőleg jelenéskörön belül maradnak (pl. a 

kutya szóra a macska aktiválódik) (Berko Gleason – Bernstein Ratner 1998). A ma-

gyar gyermekek asszociációs stratégiáinak vizsgálata azt igazolta, hogy a mentális 

lexikon döntően szemantikai elrendeződése mellett a hangzási hasonlóságon alapuló, 

illetve a szintagmatikai viszonyok is jelen vannak (Gósy–Kovács 2001). 

A jelen kísérlet célja pontosabb ismereteket szerezni a gyermekek szóelőhívási sajá-

tosságairól az anyanyelv-elsajátítás különböző szakaszaiban, két beszédhelyzetben: 

asszociációs kísérlet során és spontán beszédben. A spontán beszéd vizsgálatakor kité-

rünk a lexikális előhívás problémájának vizsgálatára is. Arra a kérdésre keressük a 

választ, hogy a szabad szóaktiválások és a beszédszándéknak megfelelő szóelőhívások 

milyen összefüggéseket mutatnak. Hipotézisünk szerint az életkor előrehaladtával 

gyarapodás mutatkozik a szavak számában és a szófajok terén is, fejlődik az asszociá-

ciós stratégia, és ez hatékonyabbá teszi a szóelőhívást, ezért kevesebb diszharmónia 

tapasztalható majd a lexikális hozzáférés során spontán beszédben is. 
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2. Kísérleti személyek, anyag, módszer 

Vizsgálatunkhoz 36 tipikus fejlődésű, budapesti gyermek szóasszociációit és spontán 

beszédanyagát használtuk fel. A kísérletben részt vevő gyermekek életkor szerint három 

csoportba rendeződnek: közülük 12 nagycsoportos óvodás (6 éves; 6 fiú, 6 lány), 12 

harmadik osztályos általános iskolás (9 éves; 4 fiú, 8 lány) és 12 hetedik osztályos 

tanuló (13 éves; 5 fiú, 7 lány). A három életkori csoport kiválasztásának a következő 

okai voltak. A 6–7 éves kort szokás az első biológiai sorompónak tekinteni, ez az 

anyanyelv-elsajátítás egyik kritikus periódusa (lásd Gósy 2005: 252). Ezek a gyerme-

kek szeptemberben megkezdik az iskolát, tehát a beszédprodukciójuknak (illetve a 

percepciójuknak) már olyan szinten fejlettnek kell(ene) lenniük, hogy biztos alapja 

lehessen az írás és az olvasás oktatásának. A 9 évesek már eltöltöttek két-három évet 

az iskolában. Az óvodáskor utáni fejlődést az írott anyanyelv tanulása pozitívan befo-

lyásolja, elsősorban a nyelvi tudatosság, a szókincs és a grammatikai biztonság tekinte-

tében. A felső tagozatosok (13 évesek) már idegen nyelvet is tanulnak a számos tan-

tárgy mellett, emellett sok anyanyelvi és egyéb tapasztalatot is szereztek, és lassan 

választaniuk kell, hogy milyen iskolatípusban folytatják tovább a tanulmányaikat. 

A szóasszociáció teljesen szabad, hívószó nélküli változatát alkalmaztuk, amelynek 

lényege, hogy a kísérleti személyek minden megkötés nélkül aktiváljanak szavakat 

egymás után. Minden gyermeknek egyénileg azt az utasítást adtuk, hogy soroljanak fel 

szavakat, amelyek éppen az eszükbe jutnak, amennyit csak tudnak. Időkorlátot nem 

határoztunk meg, amikor a gyermek jelentősen hosszú szünetet tartott, illetve látszólag 

végleg elakadt, akkor tekintettük befejezettnek a szósort. A kísérletvezető egy minta-

szósort is elmondott a gyermekeknek, amely különféle szófajú szavakat tartalmazott 

(kutya, eszik, szép). A spontán beszéd témája a szabadidő volt, a gyermekeket arról 

kérdeztük, hogy mivel szeretnek játszani, milyen óvoda/iskola utáni elfoglaltságaik 

vannak. Mind a szósorokat, mind a spontán beszédet egyénileg vettük fel a gyerme-

kekkel, megszokott környezetben: az óvodásokkal a csoportszobában, az iskolásokkal 

egy tanteremben. A hanganyagot digitális hangfelvevővel rögzítettük, majd lejegyez-

tük, azokon mennyiségi és minőségi elemzéseket végeztünk. Megfigyeltük az asszoci-

ált szavak szófaji, morfológiai, szemantikai jellemzőit, valamint az asszociációs straté-

giákat. A spontán beszédben a lexikális előhívás működését és problémáit vettük gór-

cső alá. A szóasszociáció eredményeit összevetettük a spontán beszédben nyújtott telje-

sítménnyel. A mérésekhez, illetve a statisztikai elemzéshez a Praat 5.1-es verziószámú 

szoftver (Boersma–Weenink 2009) és az SPSS 13.1. program volt segítségünkre. 

3. Eredmények 

A szóasszociációs kísérletben összesen 2322 mentális szó jelent meg, ebből az óvo-

dások 407-et, az alsósok 871-et, a felsősök pedig 1044-et aktiváltak. Egy óvodás 

átlagosan 34 szót mondott, míg egy alsós átlagosan 72-t, egy felsős pedig 87-et. 

Láthatjuk tehát, hogy az aktivált szavak számában növekedés állt be az életkorral 

párhuzamosan, az idősebb gyermekek szignifikánsan több szót aktiváltak a fiata-

labbakhoz képest (F(2, 35)=11,509; p<0,001). A legkevesebb szót egy óvodás pro-

dukálta, ez 12 darab, a legtöbbet pedig egy hetedik osztályos, ami 133 szót jelent.  
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A spontán beszédanyag 15 927 szavas, a legtöbb szóval és a leghosszabban az alsó 

tagozatosok fejezték ki magukat. Egy óvodás átlagosan 373 szóban, egy alsós 553 

szóban, egy felsős pedig 436 szóban mesélt a szabadidejéről. Szignifikáns, közepesen 

erős összefüggést találtunk a spontán beszéd szószáma és az asszociáció során előhí-

vott szavak száma között, tehát csak bizonyos esetekben igaz az, hogy a hosszabb 

szósorokat aktiváló gyermek spontán beszédben is több szóval fejezi ki magát 

(r=0,441; p<0,001). Akadt olyan gyermek, aki a spontán beszédben szűkszavú volt, 

de a szóasszociációs kísérletben igen jól teljesített. E különbségnek az oka a két eltérő 

beszédhelyzet sajátosságaiban, illetőleg a gyermekek személyiségében keresendő. 

Megfigyeltük a beszédtempót a két szituációban (1–2. ábra). Mind a szóasszociáci-

ók során tapasztalt beszédtempó (F(2, 35)=9,040; p=0,001), mind a spontán beszéd-

ben mért beszédtempó (F(2, 35)=3,900; p=0,030) szignifikánsan nő az életkorral. Az 

átlagos beszédtempó a szóasszociáció során a hatévesek körében 16,5, a kilencévesek 

körében 18,9, a tizenhárom éveseknél pedig 26,7 szó/perc. A leglassabban egy óvodás 

fiú aktivált szavakat, ő percenként csupán 6 szót hívott elő. A legtöbb szót percenként 

egy felsős lány produkálta, ő 36 szó/perces tempóval aktivált szavakat. A spontán 

beszéd átlagos beszédtempói a következőképpen alakultak: az óvodásoké 78,1, az 

alsósoké 89,5, a felsősöké 99,6 szó/perc. A leglassabban egy óvodás fiú beszélt (41 

szó/perces tempóval), a leggyorsabban pedig egy felsős lány (134 szó/perces tempó-

val). 

 

 

 

1. ábra. Beszédtempó a szóasszociációk során 
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2. ábra. Beszédtempó a spontán beszédben 

Megvizsgáltuk az aktivált szavak szófaji kategóriáit. A korábbi szóasszociációs kísér-

letek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szabad asszociáció során legnagyobb számban 

főnevek jelennek meg, és ez a jelen kísérletben is így alakult. Az óvodások által akti-

vált szavak 97%-a főnév, emellett megjelentek még kis számban melléknevek (2%) és 

igenevek (1%) is. A kisiskolásoknál a főnevek aránya közel 91%-os, náluk a 871 szó-

ból 54 volt ige, 14 melléknév, 8 névmás és 3 számnév. A hetedik osztályosok 96,5%-

ban mondtak főneveket, 3,2%-ban mellékneveket, 0,3%-ban egyéb szófajú szavakat. 

Az óvodások melléknevei színnevekre (zöld, kék) és nemzetiségnevekre (német, szlo-

vák) korlátozódnak, az alsósoknál ezek mellett megtalálhatjuk a meleg–hideg, a szo-

morú–vidám stb. ellentétpárokat is, a felsősök pedig a színnevek (pl. narancssárga, 

neonzöld) és az ellentétpárok (pl. meleg–hideg, apró–nagy) mellett még néhány főn-

évből képzett melléknevet is előhívtak, például poros, kockás, virágos. Igék csak az 

alsósoknál jelentek meg, ők általában kijelentő módú, jelen idejű, egyes szám, harma-

dik személyű igéket mondtak, mint például: csinál, lakik, eszik, játszik, nevet, sír. A 

nyolc darab névmásból hatot egyetlen kisiskolás sorolta (én, te, ő, mi, ti, ők). 

Feltételeztük, hogy a toldalékolt szavak, összetett szavak, illetőleg szószerkezetek is 

lesznek a szólistában, hiszen az asszociációs kísérletekben nem csak tőszavakat aktivál-

nak a beszélők. A hatéveseknél 78%-ban, a kilencéveseknél 71%-ban, a tizenhárom 

éveseknél pedig 69%-ban jelentek meg tőszavak. Összetett szavak az óvodásoknál és a 

kisiskolásoknál egyforma mértékben (az összes szó 16%-a), a nagyobbaknál 14%-ban 

fordultak elő (pl. játszótér, teniszlabda, gólyatábor). A toldalékolt szavak közé soroltuk 

a különféle képzett szavakat (pl. kutyus, poros, síelés), valamint a többes szám jelével 

ellátott alakokat (pl. bogarak, csillagok, tanárok) ezeket legnagyobb arányban a felső-

söknél adatoltuk (az összes szó 12%-a), az alsósok szavai között 9%-ban, az óvodásoké-

ban csupán 5,5%-ban találhatók ilyen alakok. Szószerkezet (pl. intelligens lény, közön-

séges házimacska, kovalens kötés) a legkisebbeknél alig, a két iskolás csoportban pedig 

4-4%-ban jelent meg. 

A szavak rendszerezésének harmadik módja – a szófaji kategóriák és az alaktani 

jellemzők mellett – a szókészlet elemeinek jelentésmezőkbe, szemantikai mezőkbe 

vagy fogalomkörökbe való sorolása. A lexémák az egyes mezőkön belül kölcsönösen 
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kapcsolatban állnak egymással, az anyanyelv-elsajátítás során a mentális lexikonba 

bekerülő szavak mindegyike egy (bizonyos esetekben több) fogalomkör tagjává 

válik (Crystal 2003). Például a zongora szó a „hangszerek” csoportjába kerül, de 

besorolható a „bútorok” közé is. A kísérletben kapott szavakat kategorizáltuk a foga-

lomkörök szerint is. Az aktivált szavak legnagyobb hányada a „ház, háztartás” cso-

portjába tartozik: az óvodásoknál az összes szó 40%-a, az alsósoknál 29%-a, a felső-

söknél 19%-a. Az iskolások körében gyakoriak voltak az iskolával, a tanulással kap-

csolatban álló szavak, az alsósok szavainak 19, a felsősökének 14%-a volt ilyen. A 

kísérletben részt vett nagycsoportos óvodások ugyan nemsokára megkezdik az iskolát, 

aktivált szavaiknak csupán 6%-a tartozott ebbe a szemantikai mezőbe. Helyette inkább 

a „ruha” (10%) és az „állatok” (8%) fogalomkörébe sorolható szavakat mondtak. 

Mindhárom életkorból adatoltunk szavakat a „növény” (pl. virág, fa), „környezet” (pl. 

város, folyó), „szabadidős tevékenységek, játékok” (pl. sportolás, Barbie), „étel, ital” 

(pl. gyümölcs, kenyér), „emberek” (pl. anya, barátok) és „technika” (pl. nyomtatógép, 

tévé) csoportokból. Egyéntől függ, hogy ki hány fogalomkörből idézett fel szavakat. 

Az egyik óvodás kisfiú szavai csupán két fogalomkörbe voltak besorolhatók („állat” és 

„ruha”), míg a legváltozatosabb szavakat egy hetedik osztályos lány mondta, szavai 

tizenöt fogalomkört ölelnek fel. Az óvodások szavai átlagosan 6,6 fogalomkörbe so-

rolhatók, az alsósok már több fogalomkörből vették a szavaikat, átlagosan 9,6-ból, a 

felsősök pedig átlagosan 11,7-ből. Szignifikáns, erős összefüggést találtunk a gyerme-

kek által aktivált szavak száma és az említett fogalomkörök száma között (r=0,778; 

p<0,001), vagyis valószínűsíthető, hogy minél több szót aktivál egy gyermek, annál 

több fogalmi csoportból veszi a lexémákat. 

Megfigyeltük, hogy a gyermekek milyen asszociációs stratégiákat alkalmaznak, va-

gyis azt néztük meg, hogy az asszociációs sorban egymást követő szavak milyen vi-

szonyban állnak egymással. Ez a viszony lehet szemantikai, hangzási vagy szerkezeti. 

Szemantikai viszony van például az egy fogalomkörbe tartozó szavak között, vagyis 

ha egy adott szemantikai mezőbe tartozó szót egy másik, ugyanabba a mezőbe tartozó 

szó követ, például: alma – narancs. A hangzási viszony a hasonló hangalakokon ala-

pul, például: fal – fül – fel. A szerkezeti összefüggések pedig vagy képzésen (példá-

ul: tanul – tanuló – tanulás), vagy összetételekben mutatkoznak meg (például: levél 
– falevél). Az is előfordul, hogy a szavak között semmilyen asszociációs stratégia nem 

fedezhető fel, ilyenkor úgy tűnik, hogy az egymást követő szavak között semmilyen 

összefüggés nincs, csupán véletlenszerűen kerültek egymás mellé (mint például ebben 

a sorban: villanykapcsoló – kosár – óra). Mind az alsós, mind a felsős tanulók 58-

58%-a mindhárom stratégiát alkalmazta, az óvodásoknál ez az arány csupán 16,6%, 

vagyis a tizenkét óvodás gyermek közül csak kettőnél találtunk mind a három asszoci-

ációs stratégiára példát. A többiek vagy egyet (általában a leggyakoribbat, a szemanti-

kait) vagy kettőt alkalmaztak. Összefüggést találtunk aközött, hogy hány szót aktivált 

egy gyermek és hány asszociációs stratégiát alkalmazott (r=0,683; p<0,001). Minél 

több asszociációs stratégiát követett, annál több szó előhívására volt képes. Részben 

ezzel is magyarázható, hogy az óvodásokhoz képest az iskolások szignifikánsan több 

szót hívtak elő. 

Megvizsgáltuk az összes egymást követő szó közötti lehetséges viszonyokat (ezt te-

kintettük 100%-nak). A korcsoportonként összesített adatokat tekintve (3. ábra) az 
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óvodások szósorainak 65%-ában semmiféle asszociációs stratégia nyomát nem tudtuk 

felfedezni. Ez az arány az életkor előrehaladtával csökken, az alsósok asszociációinak 

felében, a felsősöknél pedig 34%-ban nem találtunk semmiféle összefüggéseket az 

egymást követő szavak között. 

 

3. ábra. Asszociációs stratégiák 

Mindhárom korcsoportban a legtöbb példa a szemantikai stratégia működtetésére szü-

letett: az óvodások az esetek 31%-ában, az alsósok 42%-ában, míg a felsősök több 

mint felében, 58%-ában szemantikai stratégiát alkalmaztak. Hangzási stratégiát az 

óvodások 3%-ban, az alsósok 5%-ban, a felsősök 2%-ban használtak, szerkezeti stra-

tégiát pedig az óvodások 1%-ban, az alsósok 3%-ban, a felsősök pedig 6%-ban. Az 

eredmények azt mutatják, hogy az életkor növekedésével fejlődés áll be az asszociáci-

ós stratégiákban. 

Az előhívás nehézségeit a szóasszociációkban az ismétlések is mutathatják. Ilyen-

kor a gyermek zsákutcába kerül, elakad a szóelőhívás, és egy, már korábban aktivált 

szó újra megjelenik az asszociációkban. A hatéves gyermekek 50%-ánál, a kilencéve-

sek 66%-ánál, valamint a tizenhárom évesek 58%-ánál azt fedezhettük fel, hogy egy-

egy szó újra megjelenik egy adott gyermek szósorában. Ez azonban a sok szót aktiváló 

gyermekeknél is így volt, őnáluk az ismétlések a jó teljesítmény velejárói lehetnek 

(minél több szót mondott, annál nagyobb volt a valószínűsége, hogy egy szó kétszer is 

szerepelt). 

Elemeztük az előhívás nehézségeit a spontán beszédben is. A lexikális előhívás 

problémái közül a jelen kísérletben a téves szavakat, a téves kezdéseket és a „nyelvem 

hegyén van” jelenségeket figyeltük meg. Ezeknek a lexikai hibáknak az előfordulása 

különbözőképpen alakult a három életkori csoportban (4., 5. ábra). 
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4. ábra. A lexikális előhívás problémáinak (LEP) gyakorisága (hány szavanként) 

 

5. ábra. A lexikális előhívás problémáinak (LEP) gyakorisága (hány másodpercenként) 

Az óvodások spontán beszédében átlagosan 241 szavanként és 172 másodpercenként 

mutatkozott valamilyen lexikai hiba. Az alsósok átlagosan 238 szavanként és 154 

másodpercenként produkáltak ilyen hibát, a felsősök pedig átlagosan 196 szavanként 

és 118 másodpercenként. Az óvodások körében találtuk a legnagyobb egyéni különb-

ségeket, a szórás az ő esetükben a legnagyobb. A felsős tanulók adatai szórtak a legki-

sebb mértékben, vagyis az ő eredményük egységesebbnek mutatkozott. 

Megnéztük, hogy a lexikális előhívás problémái az összes megakadásjelenséghez, 

illetve az összes hiba típusú megakadásjelenséghez képest milyen arányban jelentkez-

tek a gyermekeknél. Azt találtuk, hogy a LEP-jelenségek hasonló arányban jelentek 

meg mindhárom csoportban az összes megakadást tekintve: az óvodások összes meg-
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akadásának 4,04%-át, az alsósokénak 3,92%-át, a felsősökének pedig 3,62%-át teszik 

ki. Ha azonban csupán a hibákat tekintjük, azt látjuk, hogy minél idősebb a gyermek, a 

hibák annál nagyobb hányadát a lexikális hibák teszik ki a többi hiba típusú megaka-

dáshoz (pl. a grammatikai, a sorrendiségi hibákhoz vagy az egyszerű nyelvbotlások-

hoz) képest. Az óvodások hibáinak 31%-a, az alsósok hibáinak 39%-a, a felsősök 

hibáinak 47%-a a lexikális hozzáférés folyamatát érintette. A statisztikai elemzés nem 

mutatta ki, hogy szignifikáns különbség lenne a lexikális előhívás nehézségeiben kor-

csoportonként, vagyis hogy az idősebb gyermekek beszédében egyre gyakoribbá vál-

nának az ilyen típusú tévesztések. A kapott eredmények sokkal inkább a spontán szö-

vegek szószámával magyarázhatók. Minél hosszabb (és komplexebb) spontán szöve-

get hozott létre egy gyermek, annál több megakadás tarkította a beszédét, összefüggött 

tehát a szószám a megakadásjelenségek számával (r=0,769; p<0,001). A spontán 

beszéd szószáma és a lexikai hibák száma között azonban nem találtunk összefüggést. 

A hosszabb szövegekben tehát nő a megakadásjelenségek megjelenésének valószínű-

sége, de ezek nem csupán a lexikális hozzáférést érintik, hanem a beszédprodukció 

más szintjein végbemenő diszharmónia jelölői is. 

4. Következtetések 

A jelen kutatásban különböző életkorú gyermekek lexikális előhívását vizsgáltuk a 

szóasszociáció módszerével és spontán beszédben. Az eredmények azt mutatták, hogy 

a lexikális előhívás a szóasszociációkban egyre hatékonyabb az életkor 

előrehaladtával. Ez megmutatkozik abban, hogy az idősebb gyermekek lexikális hoz-

záférése gyorsabb, az asszociációs stratégiáik fejlettebbek, a szókincsük gazdagabb, 

mint néhány évvel fiatalabb társaiké. Összefüggést kerestünk az asszociáció során 

nyújtott eredmény és a spontán beszédbeli teljesítmény között. Láthattuk, hogy a szó-

asszociációs kísérletben nyújtott jó teljesítmény nem minden esetben jelzi előre a 

spontán beszédbeli szóelőhívás sikerességét. Mivel két eltérő beszédhelyzetről van 

szó, más a megszólalás célja, így valószínűleg eltérő stratégiákat alkalmaznak a beszé-

lők az egyik, illetve a másik szituációban. A lexikális előhívás nehézségei a spontán 

beszédben nagy egyéni különbségeket mutatnak, de ezek nem feltétlenül életkorfüg-

gők. Azt feltételeztük, hogy a lexikális előhívás zökkenőmentesebbé válik az évek 

során, így az idősebb gyermekek spontán beszédében már kevesebb hiba, kiváltképpen 

lexikai hiba jelenik meg, mint a fiatalabbakéban. Ezt a hipotézist azonban az eredmé-

nyeink cáfolták. Nem találtunk szignifikáns különbséget a három életkori csoport lexi-

kai hibáinak, és összes hibáinak száma között sem. A hosszabb, több szót tartalmazó 

szövegekben nagyobb valószínűséggel jelennek meg megakadásjelenségek, de ezek 

nem csak a lexikális hozzáférés folyamatát érintik. Ismeretes, hogy a szegényes szó-

kincs hátrányokkal járhat az iskolában és a mindennapi életben. Pedagógiai szempont-

ból a szóasszociációs kísérletek értékes információkkal szolgálhatnak a gyermekek 

szókincséről, de a használati sajátosságokról igazán a spontán beszédprodukcióból 
értesülhetünk. A sajátosságok megismerése után a szókincs bővítése mellett fontos a 

szóbeli szövegalkotás képességét is fejleszteni. 
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A MENTÁLIS TÉRKÉP ÉS A HELYNEVEK
2 

RESZEGI KATALIN 

 

 

 

1. Dolgozatomban a mentális térkép és a helynevek, a helynévhasználat viszonyát 

igyekszem közelebbről megvilágítani. 

Mentális térképképnek a kognitív pszichológiában közismerten azokat a kognitív 

struktúrákra vonatkozó hipotéziseket nevezik, amelyek a térbeli tájékozódással, a tér 

kognitív reprezentációjával kapcsolatosak. A térről, a térbeli környezetről való tapasz-

talatszerzés folyamatos tanulási folyamatnak tekinthető, s minthogy a mentális lekép-

ződés nem a metrikus adatokkal (irányok, távolságok, tengelyek, léptékek, méretek) 

analóg, hanem inkább kategóriákba szerveződés, sémaalapú folyamatok útján zajlik, 

így a téri tudás egyéni különbségeket mutat (Dúll 2007: 120–121). Ezt erősíti az is, 

hogy a környezeti kompetenciának a kognitív térkép mellett szerves része, s a téri 

reprezentációkkal szervesen összefonódik az affektív komponens: a környezet össze-

tevőire megjelenő érzelmi, motivációs válaszok, amelyek szintén szubjektívek (Dúll 

2007: 120). 

A helynevek mint a tér bizonyos részeit, objektumait egyedítve megjelölő nyelvi 

elemek a szókincs elemei, s így ezeket a mentális lexikonban tároljuk. A helynevek 

reprezentációjához az objektumra vonatkozáson, vagyis a denotatív jelentésükön túl 

hozzátartoznak a beszélőnek az objektum tulajdonságaira vonatkozó ismeretei is. A 

helynevek jelentésére szintén egyéni változatosság jellemző, ennek hátterében a kö-

zös/eltérő kulturális, szociális ismeretek húzódnak (vö. Reszegi 2010: 143–146). 

A mentális térkép és a helynevek viszonyának kérdése tulajdonképpen a téri meg-

ismerés és a téri nyelvhasználat tágabban értelmezett kérdéskörébe tartozik. A mentá-

lis térkép és a nyelv viszonyát általában az ún. téri nyelv (helyet, irányt, jelölő közsza-

vak, grammatikai elemek) vonatkozásában vizsgálják. Meglátásom szerint azonban a 

helynevek vizsgálatba való bevonása is haszonnal járhat mind a mentális térkép, mind 

a névhasználati szokások kapcsán. 

A két egymástól távolinak tűnő fogalom összekapcsolását a kognitív nyelvészet azon 

axiómája teszi lehetővé, amely szerint a nyelv az emberi elme produktuma, ezért kogni-

tív jelenségként tanulmányozandó, a kogníció részeként kell vizsgálni. A tér és a nyelv 

reprezentációját az elme klasszikus kognitivista felfogásából adódóan hagyományosan 

modularista kiindulással vizsgálták, amely szerint a más kognitív funkcióktól elkülönült 

téri, illetve nyelvi modullal számolhatunk. Ilyen közelítésmódú például Ray Jackendoff 

reprezentációs modularizmusnak nevezett elmélete (1996, Landau–Jackendoff 

1996/2003), amely a téri modul magyarázatában a látórendszer azon felfogására épül, 

                                                           
2
 A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1./B 09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogat-

ta. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-

sult meg. 
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mely szerint a látórendszeren belül elkülöníthető egy a tárgyak pozíciójának gyors 

kódolását végző HOL rendszer (vö. Ungerleider–Mishkin 1982, kritikájához lásd Pléh 

et al. 2003: 9–10). A moduláris elmemodell azonban csupán a már kialakult mentális 

rendszerről tud magyarázatot adni, evolúciós és egyedfejlődési szempontból viszont 

igencsak problémás (vö. ehhez Nánay 2000: 127–131). A mentális rendszer modellálá-

sára a filo- és ontogenezist is szem előtt tartva napjainkban a konnekcionista közelí-

tésmód tűnik a legalkalmasabbnak (a nyelv vonatkozásában ennek igazolásához lásd 

Fehér 2011), amely az elmét az idegrendszer analógiájára ismeretelemeket tároló egy-

ségeknek és ezek kapcsolatainak a (tapasztalatok révén folyamatosan változó) hálóza-

taként látja modellálhatónak. Eszerint a nyelv szerves része a hálózatként felfogott 

megismerő rendszernek, s szétválaszthatatlanul összefonódik a megismerő rendszer 

más összetevőivel, hálózataival, összes kognitív funkciónkkal (a fogalomalkotással, a 

gondolkodással és a világról való teljes enciklopédikus tudásunkkal), és ettől a nyelv 

és a mentális rendszer közötti szerves, kétirányú kapcsolattól a nyelv vizsgálata során 

nem tekinthetünk el. 

A hálózatelvű konnekcionista közelítésmód szerint az egyén (a gyermek) a világ 

megismerésének kezdeti szakaszában egészleges mintázatok formájában tárolja el a 

tapasztalt és feldolgozott információkat, s a kognitív rendszernek ez a működésmódja 

alapvetően a későbbiekben is megőrződik. A különböző típusú (vizuális, auditív, ta-

pintási stb.) ismeretek tehát egymással kapcsolódva épülnek be a mentális rendszerbe. 

Jól mutatja ezt, hogy a neurolingvisztikai vizsgálatok szerint a fogalmak, cselekvések, 

tulajdonságok megnevezésére használt szavak igen kiterjedten reprezentálódnak az 

agyban, amikor pl. cselekvéssel kapcsolatos szavakat (dob, rúg) hallunk, a mentális 

szótárhoz kapcsolt halántéklebenyi Wernicke-terület mellett a megfelelő mozgató 

agyrészek is aktiválódnak, látással kapcsolatos szavak esetében (lát, néz) pedig a látó-

kéreg is (vö. Pléh–Lukács–Kas 2008: 829). Az ilyen módon felfogott mentális rend-

szerben a nyelv, s ezen belül a mentális lexikon részét képező helynévi reprezentációk 

és a téri leképződések is kapcsolatban állnak egymással. A téri információkat leképező 

hálózatok tehát a tér bizonyos objektumaira, például a tájékozódási pontokra vonatko-

zó információk révén érintkeznek a helyneveket reprezentáló hálózatokkal, pontosab-

ban ezek is a téri reprezentációk részét képezik. S más oldalról a helynevek reprezen-

tációi szintén az egyén komplex tudásrendszerébe ágyazódnak, s a vonatkozási 

tárgy(ak)ról feldolgozott és tárolt információállomány, valamint a szóra vonatkozó 

(hangalaki, morfológiai, szintaktikai) sajátosságok hálózataként képzelhetők el, me-

lyen belül nem különíthetők el élesen a nyelvi, szemantikai információelemek és a 

nem nyelvi ismeretelemek. S noha a különböző kognitív funkciók kiépülésének fo-

lyamatában a tanulás révén bizonyos fokú modularizációval, vagyis egyre specifiku-

sabb működéssel számolhatunk, ám ez alapjaiban érintetlenül hagyja a kognitív rend-

szer alapvető szerveződését, a téri reprezentációk és a téri jellegű nyelvhasználat kö-

zötti kapcsolat tehát megőrződik. 

A mentális térkép és a nyelv közötti kapcsolat kiépülését és fennmaradását az is segí-

ti, hogy a téri reprezentációk létrejöttében a fizikai észlelésen túl nyelvi ingerek is szere-

pet játszanak: az ember úgy nő fel, hogy a térről való beszédet is hall (bizonyos téri 

információk esetenként kizárólag nyelvi közvetítéssel válnak számunkra ismertté), s az 

így feldolgozott ismeretek is beépülnek az egyén mentális térképébe. Ennek kapcsán 
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szem előtt kell tartanunk azt is, hogy az egyén a világot közösségben tanulja, ismeri 

meg, s a közösség viselkedésmódja, kommunikációja is hatással van kiépülő kognitív 

rendszerére. A beszédnek tehát azon túl, hogy téri ismereteket közvetít, fontos szerepe 

van abban is, hogy a téri információk megfogalmazása (bizonyos téri vonatkozású 

nyelvi formák, pl. raghasználat) révén a kategorizációs folyamatok miatt különbsége-

ket mutató egyéni kognitív térképeket közelíti egymáshoz. 

A kétirányú kapcsolat abban is megragadható továbbá, hogy a kognitív térkép min-

denkori szerveződése meghatározza a térről való nyelvhasználatot, a területről való be-

szédet. Ez pedig azért nagyon lényeges, mert ebből adódóan a nyelvi adatokat (köztük a 

helynevek használatát) vizsgálva is következtetni tudunk a térbeli orientációt irányító 

kognitív struktúrákra, a kognitív térkép felépítésére. A továbbiakban azt igyekszem 

megmutatni, hogy ez a kapcsolat milyen jellegű, illetve hogy miként tárható fel. Mint-

hogy azonban a téri nyelvhasználat problémaköre igen kiterjedt, ezért (ahogy jeleztem) 

kutatási témámhoz kapcsolódva ennek csupán egy ezidáig igen keveset vizsgált aspektu-

sára, a helynévhasználat és a téri reprezentációk viszonyára fókuszálok, s a meglehető-

sen kis számú vonatkozó kutatás alapján a vizsgálat irányait igyekszem vázolni. 

 

2. A beszéd során a beszélő valamire és valahogyan használja a helyneveket, a kogni-

tív szemléletű nyelvészeti vizsgálatok során ezért a helyneveket nem a nyelvi környe-

zetükből kiszakítva elemzik, hanem azt a nyelvi struktúrát is figyelembe veszik, 

amelybe a név beágyazódik. 

 

2.1. Heinrich Andrea ebből kiindulva a Szatmár megyei, román, magyar, sváb és ci-

gány etnikumú Szaniszló magyar helyneveit vizsgálva igyekezett képet alkotni a ma-

gyar nyelvű szaniszlóiak kognitív térképéről. Feltárta, hogy a kognitív térképük FENT–
LENT, BENT–KINT viszonyai nem a valós vertikalitás szerint szerveződnek, hanem egy 

hierarchikus viszony (központ és periféria) szervezi ezek észlelését. „A FENT hely (...) 

amellett, hogy KÖZEL hely, a mienk is, hozzánk tartozó”, a magyar szaniszlóiak a falu-

nak az aszfaltozott főút (Hajnal utca) két oldalán elterülő részét említik FENT-

helyekként (itt található a két templom, a kultúrház és a tanács). Pl. Már akár a szfát 

[néptanács], akár a Fényes, akár a kultúrba menc, akár a doktorhoz menc, akár a 
milíciához menc, ezek mind fent vannak. Ha felmegyek a Hajnal utcán, van a bót, az is 

csak fent van. A „periférikus, a LENT-hely, az távolabb esik tőlünk, nem a mienk, ke-

vésbé hozzánk tartozó”, „LENT-helynek minősülnek azok a helyek, ahol más etnikum-

hoz tartozók laknak”, ilyen például a magyar szaniszlóiak számára a cigányok által 

lakott Szőke-rét vagy a románok lakta Bánát (2000: 31–32). 

A téri információk tehát látszólag egy sajátos nyelvi szűrőn keresztül fogalmazódnak 

meg nyelvileg. Szilágyi N. Sándor ezt a jelenséget a szavakhoz kapcsolódó értékjelenté-

sekkel, illetve a közöttük megvalósuló szolidáris értékek vonzásával magyarázza, esze-

rint a pozitív értékjelentésű szavak asszociációszerűen más pozitív jelentésűekkel kap-

csolódnak össze, míg a negatív jelentésűek más negatív jelentésűekkel. A nyelvi (a be-

szédünkben megjelenő) világban pedig egy sajátos térstruktúra figyelhető meg: amely-

ben a térbeli viszonyító elemek értékjelentésük szerinti polaritásuknak megfelelően tö-

mörülnek a nyelvi tér két térfelén (1997: 12–13). Szilágyi N. ezt a jelenséget egyértel-

műen és kizárólagosan nyelvi jelenségként magyarázza: a szavak szemantikai tartalmá-
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nak részét képezi az értékjelentés. Eszerint az idézett példákból nem következtethetünk a 

beszélők kognitív térképére, csupán a nyelvi világukra. Amennyiben azonban hálózat-

ként képzeljük el az elmét, az ilyen jellegű nyelvhasználati formák hatásával talán a téri 

reprezentációk szerveződésére vonatkozóan is számolhatunk. 

Hochbauer Mária Szilágyi N. felfogását követve a négyfalusi helynevek helyzetvi-

szonyító elemeit vizsgálata révén szintén arra a megállapításra jut, hogy a tapasztalati 

világ térbeli dimenziói a nyelvi világban némileg másképpen képződnek le: a nyelvi 

világ a horizontalitást is vertikalitásként érzékeli, a szemantikai korrelációk tehát tu-

lajdonképpen két pólus köré tömörülnek: ALSÓ–BELSŐ–ELSŐ–BAL–KICSI–KÖZEL ↔ 
FELSŐ–KÜLSŐ–HÁTSÓ–JOBB–NAGY–TÁVOL (2008). Jól mutatják ezt a szinonim névpá-

rok: pl. az Alsó-Száraz-Tömöst Kis-Száraz-Tömösnek, a Belső-Palájt Kicsi-Palájnak is 

hívják. 

 

2.2. A helynevek esetében a név és megjelölt objektum kapcsolatában változást hozhat 

a jelölt dolog megváltozása: ez ugyanis nyilván változást eredményez az érzékelésben, 

a hely reprezentációjában. S noha nem feltétlenül jár együtt a név változásával, a 

név használatára viszont hatással lehet. Ezt szemlélteti Heinrich szaniszlói példája: a 

településen az erdős területek nevéhez a távoli külső helyviszonyra utaló toldaléko-

kat (-hoz/-hez/-höz, -nál/-nél) kapcsolják: Fenyveshez, Fenyvesnél. A korábban szintén 

erdős tájegységekre vonatkozó Pétererdő, Csere, Nyíres nevekkel azonban napjaink-

ban már szántót, parlagot jelölnek, s ezt a kapcsolódó toldalékok is tükrözik: 

Pétererdőre, Cserére, Nyíresbe (2000: 10). 

A névhasználat a beszélők térszemléletében megmutatkozó különbségeket is tükröz-

heti: az idősebb szaniszlóiak a Karoly és Liget neveket, noha települések nevei, a külte-

rületek neveihez hasonlóan névelővel használják, a két betelepített lakosságú helység 

ugyanis számukra „nem minősül igazi, prototipikus településnek”. A fiatalabb generá-

ció azonban már nem tesz különbséget, amint a nyelvhasználatuk is mutatja, névelő 

nélkül használják a két nevet, hasonlóan a többi szomszédos település nevéhez (Hein-

rich 2000: 9). 

A névhasználat és a térszemlélet összefüggéseit jól szemléltetik az erdő- és a hegy-

nevek is. A két névfajta kapcsolatának a mai névhasználatban való realizálódását az 

abaúji Hegyköz névanyagában vizsgálva úgy tűnik, hogy a mai névhasználók igen 

gyakran nem tesznek különbséget a kiemelkedés és az azt borító erdőség megnevezé-

sében. A legtöbb esetben egyetlen névalakulat szolgál mindkét helyfajta jelölésére: a 

Halyagos (Kováts 2000: 78), Pajna (164), Nagy-Milic (122) egyszerre jelöli a hegyet 

és a rajta lévő erdőt. Ez a jelenség feltehetően azzal magyarázható, hogy a két helyfaj-

ta sem különül el élesen az adott közösség tudatában. Saját gyűjtésem eredményei is 

azt erősítik, hogy a Hegyközben egy-egy névvel a kiemelkedés egészét jelölik meg, a 

rajta lévő erdővel, tisztással stb. együtt. Nem is igen merül fel a hegy és a rajta lévő 

erdő más-más névvel való elkülönítésének az igénye (vö. Reszegi 2009: 35). 

Hasonló képet kapunk, ha a neveket a nyelvi környezetükkel együtt vonjuk vizsgá-

latba. A helyviszonyt ugyanis a kiemelkedések esetében jellemzően a „rajta” viszony-

nyal fejezzük ki, míg az erdők esetében „benne” viszonynak minősítjük. A nevek ra-

gozása tehát egyértelműen megmutathatja, hogy a névhasználók melyik objektum 

jelölésére használják az adott tulajdonnévi formát. A Hegyköz hegy és erdő megjelölé-
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sére is használt nevei esetében ugyanakkor nem ritka, hogy egy névhez mindkét vég-

ződés járulhat, talán annak megfelelően, hogy épp melyik helyfajtára akar utalni vele a 

beszélő, pl. Hátulsó-hegy, -be, -re (Kováts 2000: 92); Remete-hegy, -be, -re (125). A 

Páska-hegy (81), Szár-hegy (83), Szemlő-hegy (83) nevekhez azonban, noha erdőt is 

jelölnek vele, az adatok szerint mégsem kapcsolják hozzá a „benne” viszony végződé-

seit. 

A névadás-névhasználat fenti ellentmondásosnak tűnő vonásai kognitív nézőpont-

ból könnyen magyarázhatók. A helynevek ugyanis – a közszókhoz hasonlóan – a kog-

nitív folyamatok nyelvi megvalósulásai, ennek megfelelően magukon viselik a meg-

ismerő folyamat mögött meghúzódó osztályozó, rendszerbe illesztő mozzanatok jel-

lemző vonásait. A megismerési folyamat eredményeképpen pedig a kiemelkedést és az 

azt borító erdőséget az egyén nem választja el élesen egymástól, a két objektumot 

valójában egyazon denotátumként dolgozza fel. Ezt a szemléletet pedig a névhasználat 

maga is támogatja, vagyis a viszony kölcsönös: nincs elkülönült neve az összetartozó 

helyeknek, ezért nem is tekintik külön objektumoknak őket. Amennyiben pedig nem 

különülnek el a helyek a tudatunkban, akkor nem is várható, hogy a szövegbefoglalá-

suk módjában (raghasználat) szabályosságot találunk. 

 

2.3. A nyelvi környezet mellett természetesen a beszélőknek a kognitív rendszerére, 

ismereteire is tekintettel kell lennünk. A nyelvi rendszerből nem magyarázható példá-

ul, hogy a már idézett Szaniszló határában lévő földterületek neveihez mi alapján já-

rulnak belső vagy külső helyviszonyragok (hogy a határban miért a Cserére és a 

Pétererdőre mennek, és miért a Nyíresbe). Heinrich Andrea szerint a végződések 

megoszlását esetleg külső körülmény: a beszélőknek a földterületek minőségére vo-

natkozó ismeretei befolyásolhatják. Talán arról lehet szó, hogy a „külső helyviszony-

raggal használt nevek által jelölt területek jobb minőségűek”, ilyen a Csere és a 

Pétererdő, ezek ugyanis szántók, „a belsővel használtak pedig rosszabbak”, mint az 

idézett Nyíres, ez ugyanis parlag (2000: 10). Az ilyen jellegű, ötletszerűnek tűnő felve-

tések nyilvánvalóan igazolásra vagy épp cáfolásra várnak. 

 

3. Végezetül egy, a névtani-nyelvészeti szakirodalomban mintegy hatvan éve megfo-

galmazódott vélekedést kell újragondolnunk. A helynevek szerepéről korábban azt 

tartották, hogy az ember elsősorban a térbeli tájékozódásának megkönnyítésére hasz-

nálja őket, Lőrincze Lajos megfogalmazásában: a „földrajzi nevek keletkezésének oka 

[...]: az ember tájékozódni akar a tájban, s ezt a táj feltűnőbb felszínalakulatai segítsé-

gével éri el, azok általános (köznévi) vagy különleges (tulajdonnévi) megjelölésével” 

(1947/1967: 3). A kognitív megközelítésű vizsgálatok azonban cáfolják ezt a felfo-

gást: a tájékozódáshoz alapvetően nem szükségesek helynevek (Heinrich 2000). Jól 

mutatja ezt, hogy egy idegen, a helyet nem ismerő személy útbaigazításakor kétféle-

képpen járhatunk el: vagy megmutatjuk az utat, vagy szóbeli eligazítást adunk, ez 

utóbbi módszer azonban akkor sikeres, ha olyan fogalmakat, közneveket használunk 

fel, amelyek nyelvileg minősítenek, kategóriába sorolnak, vagyis megértésükhöz 

elég a nyelvet tudni (vö. Szilágyi N. 2004). A helynevek viszont alapvetően nem 

ilyen jellegű nyelvi elemek: csak akkor segítik a tájékozódást, ha a tájékozódni akaró-

nak már van egyfajta, nem csak nyelvi tapasztalaton alapuló tudása a területről. E 
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nyelvi elemek lokalizálásához meg kell jegyezni a nevet a vele megjelölt területhez 

kapcsoló szabályt. A helynevek ismerete eszerint egy olyan plusztudást feltételez (a 

nevet a területtel összekapcsoló jegyeknek az észben tartását), amire a térbeli orientá-

ció során nem feltétlenül van szükség. A helynevek tehát nem a tájékozódást irányít-

ják, alapvető szerepük sokkal inkább abban van, hogy egy adott beszélőközösség tag-

jai számára könnyebbé, egyértelműbbé tegyék egy adott terület megjelölését (Heinrich 

2000: 5, vö. Hochbauer 2010: 108). 

A kognitív szemléletű vizsgálatok alapján az is megállapítható tehát, hogy a térben 

való eligazodás elsősorban nem a helynevek ismeretét (a hely és a név összekapcsolá-

sát) igényli, hanem számos más ismeret (Lynch eredményei alapján: utak, határvona-

lak, szektorok, csomópontok, iránypontok, illetve ezeknek az elemeknek a viszonya; 

1960: 7) tárolását feltételezi, lényegében tehát a kognitív térkép (a tér kognitív repre-

zentációjának) felépítése irányítja a térbeli tájékozódást. A kognitív térkép működését 

azonban, amint utaltam rá, a beszéd is tükrözi, illetve befolyásolja is. 

 

4. Dolgozatomban azt igyekeztem szemléltetni, hogy annak ellenére, hogy az ilyen 

jellegű vizsgálatok még kezdeti stádiumban vannak, az efféle kitágított (a helynevek, a 

helynévhasználat és a kognitív térkép kapcsolatát szem előtt tartó) vizsgálatok milyen 

haszonnal járhatnak a téri reprezentációkról való ismereteink bővítésében, más oldal-

ról pedig a névhasználatról való ismereteink is gazdagíthatók ezek révén. 
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A MENTÁLIS TEREK A JELENTÉSALKOTÁSBAN 

Gazdasági szaknyelvi szövegek mentális  

tereinek vizsgálata 

SZEKRÉNYESNÉ RÁDI ÉVA 

 

 

1. Problémafölvetés 

A formális szemantika a jelentés meghatározásánál azon feltételekre fókuszál, ame-

lyek teljesülése esetén egy kijelentés (propozíció) igaznak tekinthető (Kiefer 2007). 

Kognitív nyelvészeti megközelítésben azonban az igazságfeltételek listázása nem 

képes feltárni a jelentés struktúráját, így például a kategórián belüli időbeli, térbeli 

vagy logikai összefüggéseket. Ezt a problémát a kognitív nyelvészet a keretszemantika 

segítségével próbálja feloldani, amely szerint a jelentést részben a fogalmi keret hatá-

rozza meg (Kövecses–Benczes 2010). 

2. A fogalmi keret (frame) és a mentális tér (mental space) – Leképezések 

(correspondences) 

A fogalmi keret (frame) tapasztalataink idealizált, sematizált reprezentációja, a való-

ság prototípusokra épülő változata. Ezt szemlélteti Fillmore példája, a REGGELI pro-

totípusa (Fillmore 1982, idézi Kövecses 2010: 55), melyet a következő kijelentések 

körvonalaznak: 

• A reggelit huzamosabb alvás után esszük. 

• A reggelit a nap elején fogyasztjuk. 

• A reggeli sajátos ételekből áll. 

A fenti állítások azonban idealizáltak, hiszen többféle módon is eltérhetünk a REG-

GELI prototípusától. Például lehet, hogy egész éjszaka nem alszunk, a reggeli órákban 

mégis eszünk valamit. Előfordulhat, hogy nem tojásrántottát fogyasztunk a nap első 

étkezésekor, hanem egy szelet tortát. Mégis ezeket az étkezéseket reggelinek nevez-

zük. 

 

2.1. A fogalmi keretek olyan kognitív folyamatok alapját is képezhetik, mint amilyen a 

metafora és a metonímia. 

Míg a metonímia egy fogalmi kereten belül fejti ki hatását, addig a metafora két fo-

galmi keret között teremt kapcsolatot. Az egy tartományon belüli vagy a két tartomány 

közötti megfeleléseket leképezéseknek (correspondences, mapping) nevezzük (Köve-

cses: 2005). 

 

2.2 A mentális tér is a tapasztalataink strukturált halmazait jeleníti meg, de az a beszéd 

és a megértés során jön létre (Kövecses–Benczes 2010). Leképezések egy mentális tér 

és egy fogalmi keret között is megvalósulhatnak. A mentális tér és a fogalmi keret 

közötti különbség érzékeltetésére az alábbi példa szolgál: 
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Kati vett egy biciklit Pistitől. 

A mondat a Kereskedelmi tranzakció fogalmi keretet (Fillmore 1982) hívja elő, s 

aktivál egy mentális teret, amelyben Kati, Pisti, a bicikli és a vesz/vásárol ige van 

jelen. 

 
KERESKEDELMI TRANZAKCIÓ (Fillmore 1982) 

 

Fogalmi keret Mentális tér 

vevő Kati 

eladó Pisti 

pénz (!) 

áru bicikli 

tranzakció vett 

 

Ha összehasonlítjuk a fogalmi keretet és a mentális teret, megállapítható, hogy bár 

mindkettő tapasztalataink strukturált tartományát jeleníti meg, a fogalmi keret általáno-

sabb elemeket, a mentális tér viszont specifikusabb elemeket tartalmaz. Például: áru – 
bicikli. 

Ezenkívül a fogalmi keret nagyobb is a mentális térnél. Így például ebben az eset-

ben a keret nem minden eleme aktiválódik a mentális térben, a pénz ugyanis nem jele-

nik meg olyan formában, hogy például Kati 10000 forintért vett egy biciklit Pistitől. 

Vagy a pénz és áru közötti tranzakciót a fogalmi keretben több ige is kifejezheti, mint 

például elad, fizet, valamibe kerül, kölcsön vesz, bérbe ad, bérel stb., a mentális térben 

azonban csak egyetlen ige jut érvényre, a vesz ige, s ezáltal a tranzakció egyetlen as-

pektusa, tudniillik a vevőé kerül a fókuszba. 

3. Két mentális tér közötti megfelelések 

Megfelelések nemcsak egy mentális tér és egy fogalmi keret között jöhetnek létre, 

hanem akár két mentális tér között is. Például: 

Abban is sokan egyetértenek, hogy hiba, ha csak a mérleg egyik oldalát vizsgál-

juk. (Világgazdaság 09. 03. 2010) 

Az idézett mondat az EGYETÉRTÉS mentális terét aktiválja, ahol nem elég csak a 

mérleg egyik oldalát vizsgálni, hanem mindkét oldalt tekintetbe kell venni. A kérdés 

az, hogy milyen a mérleg mentális tere ebben a mondatban, ha tudjuk, hogy a mérleg 
egyik oldalának a vizsgálata egy olyan fogalmi keretet hív elő, amely a mérőeszköz, a 

két serpenyő és a súly elemekből tevődik össze. 
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Fogalmi keret Mentális tér 

mérőeszköz ? 

két serpenyő ? 

súly ? 

 

A fogalmi keret szerint a mérleg súly mérésére szolgáló eszköz. A további vizsgálódás 

tárgya, hogy milyen mentális tér aktiválódik a fenti fogalmi kerethez. 

Az idézett mondat egy újságcikk elején áll, de megelőzi egy hárommondatos rövid 

bevezető, amely szerint a gazdasági szakértők nem értenek egyet a gazdasági problé-

mák megoldásában. A vizsgálandó mondatunk előtt közvetlenül az alábbi mondat ol-

vasható: 

A dereguláció tegnapi szószólói szerint a kormányoknak passzívnak kellett volna 

maradniuk, közgazdászok szerint azonban az állami kiadások hatásosak voltak, 
és elháríthatóvá tették az újabb depressziót. Abban is sokan egyetértenek, hogy 

hiba, ha csak a mérleg egyik oldalát vizsgáljuk. 

A bevezetőben tehát a VITA mentális tere jelenik meg az egymással szembenálló 

gazdasági szakértőkkel, érvekkel és ellenérvekkel. 

Ebben az összefüggésben az EGYETÉRTÉS mentális terében található mérleg a 

VITA mentális teréhez mint az IGAZSÁGOSSÁG mentális tere kapcsolódik. Ismert 

Justicia ábrázolása kezében a mérleggel mint az igazságosság jelképével. 

A fenti mentális terek közötti megfelelések a következők: 

 

VITA IGAZSÁGOSSÁG 

mentális tér mentális tér 

– mérleg 

a két vélemény két serpenyő, két oldal 

képviselői 

érvek, ellenérvek érvek, ellenérvek 

 

A szöveg a következőképpen folytatódik: 

A dereguláció tegnapi szószólói szerint a kormányoknak passzívnak kellett volna 

maradniuk, közgazdászok szerint azonban az állami kiadások hatásosak voltak, 

és elháríthatóvá tették az újabb depressziót. Abban is sokan egyetértenek, hogy 

hiba, ha csak a mérleg egyik oldalát vizsgáljuk (legyen szó akár közületi, akár 
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magánszektorról). Nemcsak azt kell nézni, hogy egy ország vagy egy cég mivel 

tartozik, hanem az eszköz oldalt is látni kell. 

Az utolsó mondat a mérleg szó számára a SZÁMVITEL mentális teret hozza létre. 

A tartozik és az eszköz oldal pénzügyi-számviteli szaknyelvi kifejezések alapján az 

értő olvasó számára egyértelmű, hogy a továbbiakban a számviteli mérleg két oldalá-

ról, az aktív és a passzív oldalról van szó. 

Tehát a mérleg kifejezésre a fenti szövegben két mentális tér is képződött, melyek 

között a következő megfelelések alakultak ki: 

 

IGAZSÁGOSSÁG SZÁMVITEL 

mentális tér mentális tér 

mérleg mérleg 

két serpenyő két oldal 

érvek, ellenérvek  aktívák, passzívák 

 
Míg az első mondat az IGAZSÁGOSSÁG mentális teret aktiválja, addig az utolsó a 

SZÁMVITEL mentális teret teremti meg a mérleg fogalom számára. 

3.1. Szerep és érték – A hozzáférés elve 

Ugyanazon kifejezés különböző értelmezése a szerep és érték közötti különbségre 

vezethető vissza (Kövecses−Benczes 2010). A szerep egy általános kategória, melyet a 

kategória bármely tagja betölthet. 

Például: A mérleg egy mérésre szolgáló eszköz. 

Az érték a kategória egy bizonyos tagját jelöli. 

Például: A (számviteli) mérleg egy vállalat vagyonának (aktív oldal) és adósságá-

nak (passzív oldal) nagyságát rögzíti egy adott időpontban. 
Vagy: A mérleg a jogban valamely cselekedet törvényes illetve nem törvényes vol-

tának megítélését szimbolizáló eszköz. 

Tehát a referenciális bizonytalanságot a szerep és érték, illetve érték és érték közötti 

különbségek felismerésével járó nehézségek is okozhatják. A szerep és érték megkü-

lönböztetésén alapul a hozzáférés elve, amely szerint egy olyan kifejezés, amely a 

mentális tér egyik entitására vonatkozik, hozzáférést biztosíthat ugyanannak az enti-

tásnak a megfelelőjéhez egy másik mentális térben (Kövecses–Benczes 2010: 163). 

Így teszi lehetővé hozzáférést az IGAZSÁGOSSÁG mérlegének két serpenyője a 

SZÁMVITELI mérleg két oldalához. 



110 

 

4. Fogalmi integráció (blending, conceptual integration) a gazdasági szaknyelvben 

Ha két vagy több mentális tér között nemcsak megfelelések, leképezések jönnek létre, 

hanem bizonyos elemeik integrálódnak is egymással, fogalmi integrációról beszélünk. 

A fogalmi integráció során általában négy vagy annál több tartomány is működésbe 

lép. Az integráció folyamán a különböző mentális terek egymással szorosan összefüg-

gő kapcsolati hálózattá fejlődnek. Ezt az integrációs modellt hálózati modellnek 

(network model) nevezik. 

A minimális hálózat a következő tartományokból tevődik össze: 

 

 

 

1. ábra. A minimális hálózat 

Input 1 és Input 2 a mentális tereknek felelnek meg. A generikus térben jelenik meg az 

inputok közös struktúrája. Az integrált tér (blend) a mentális terek projekciója, amely 

magában foglalja a generikus teret, de egy új specifikus struktúrát is (Emergent 

Structure) (Fauconnier–Turner 2002: 40–42, 47). 

A fogalmi integrációban általában ez a négy tartomány működik együtt, de számos 

input és többszörös elegyítés terek (integrált tér, blend) is kialakulhatnak (Kövecses–

Benczes 2010). 

 

4.1. A fogalmi integráció szempontjából elemzésre kerülő szaknyelvi szöveg a kö-

vetkező: 

Király (Júlia) bírálta a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását is, vélemé-
nye szerint ennek a lépésnek az lehet a hatása, hogy meggyilkolja az egyébként is 

nehezen működő jelzálogpiacot. A szociális háló megteremtése és fenntartása az 

állam feladata, de ebben az esetben nem a kilakoltatás felfüggesztésével, hanem 
a szociális bérlakások létrehozásával kellene a problémát orvosolni. (Napi Gaz-

daság 07. 10. 2010) 

A fenti szöveg alapján az alábbi hálózat térképezhető fel: 

 

Lehetőség tér 

 Input1 Generikus tér Input2 

 gyilkos cselekvő személy állam 

 gyilkol cselekvés bevezetés 
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 fegyver eszköz a moratórium 

  hosszabb 

 áldozat irányulás jelzálogpiac 

 

Integrált tér (blend) 

 

cselekvő személy: állam a) gyilkos b) orvos 

cselekvés: a) gyilkol b) gyógyít 

eszköz: a) a moratórium meghosszabbítása 

 b) szociális bérlakások 

irányulás: a probléma megoldása (betegség) 

a cselekvés következménye: a jelzálogpiac halála 

cél: a szociális háló fenntartása 

 

Szükségesség tér 

Input3 Generikus tér Input4 
orvos cselekvő személy állam 

gyógyítás cselekvés létrehozás 

gyógyszer eszköz bérlakások 

betegség irányulás probléma 

 

2. ábra. Egy integrációs hálózat elemei 

4.2. A fenti hálózatot a következő mentális terek alkotják: A Lehetőség mentális térbe 

ágyazódik Input 1, a Gyilkos mentális tere és Input 2, az állam mentális tere. Az inpu-

tok közös struktúrája a generikus térben jelenik meg, és ezek szerint a gyilkos és az 

állam cselekvő személyként vannak jelen. 

További mentális tér a Szükségesség tere, ahol Input 3, az orvos mentális tere és In-

put 4, a szociális bérlakásokat rendelkezésre bocsátó állam mentális tere található. 

Ezen inputok közös struktúrája is a generikus térben van. 

Középen helyezkedik el a blend, az integrált tér, ahová a mentális terek bizonyos 

elemei kivetítődnek. 

 

4.3. A fogalmi integrációnak több fajtája van. Esetünkben például Input 1 és Input 2 

között egy úgynevezett egyoldalú hálózat körvonalazódik. Vagyis az integrált tér csak 

egy input struktúráját örökli. A hálózat ezen fajtája a fogalmi metafora, ahol Input 1 a 

forrástartomány és Input 2 a céltartomány, és az integrált térben csak a forrástarto-

mány struktúrája jelenik meg. Ezek szerint az állam gyilkos, illetve mivel a Lehetőség 

térben vagyunk, az állam gyilkos lehet. 
Input 3 és Input 4 szintén egy fogalmi metaforán alapuló hálózatot szemléltet, ahol 

az állam orvos, illetve a Szükségesség mentális terében az államnak orvosnak kell/ene 
lennie. 

 

4.4. Ezek az egyoldalú hálózatok azonban esetünkben egy többoldalú hálózat alkotó-

elemei, s ebben a hálózatban már egyidejűleg több input elemei kerülnek az elegyítés, 
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az integráció terébe. Ahogy már említettük az integrált tér magában foglalja a generi-

kus tér struktúráját is. Így a generikus tér olyan elemei, mint cselekvő személy, cse-

lekvés, eszköz és a cselekvés irányulása az integrált térben is jelen vannak. 

Az elegyítés terében azonban egy specifikus struktúra is létrejön (emergent 

structure). Ez az új struktúra azáltal keletkezik, hogy az inputok elemei közötti kap-

csolatok egy sajátos, az eddigiektől eltérő összefüggésben szerveződnek. Mindez egy 

olyan új jelentés kialakulását idézi elő, amely egyébként az inputokban nem lehetséges 

(composition). 
Így például az integrált térbe a cselekvés irányulása kizárólag Input 3-ból és Input 4-

ből vetítődik ki, azaz a cselekvés irányulása az integrált térben a probléma megoldása, 

vagyis a betegség orvoslása. 

Az Input 1-ben és Input 2-ben feltárt irányulás az integrált térben már mint egy al-

ternatív cselekvés következménye tűnik elő: a jelzálogpiac halála a kilakoltatási mora-

tórium meghosszabbítására vezethető vissza. 

Új elemként bukkan fel a cél, tudniillik a szociális háló fenntartása. 

 

4.5. Az elemek átszerveződése módosítja az azok között fennálló logikai összefüggé-

seket is, ami szükségszerűen egy új, megváltozott értelmezést eredményez. Az új je-

lentés kialakulását a megértési folyamat résztvevőiként háttérismereteink is befolyá-

solják. 

Míg ugyanis az inputokban egy-egy személy jelenik meg, addig az integrált térben 

értelmezésünk szerint egyértelműen egy személy, az állam van jelen. Az inputokban 

ugyanis nincs kifejezve, hogy a cselekvő személyek egyazon cselekvőt testesítenek 

meg. Csak annyit érzékelünk, hogy az egyik személy meghosszabbítja a kilakoltatási 

moratóriumot, ezáltal gyilkossá válik, a másik szociális bérlakásokat hoz létre, s ezál-

tal orvosol. Az inputokban ezek a személyek különböző cselekvéseket hajtanak végre 

más-más következménnyel. Az integrált térben ezek a cselekvések és következménye-

ik összehasonlíthatóvá válnak, és ily módon mentális tapasztalataink és háttérismerete-

ink alapján tovább bővítjük, kiegészítjük a jelentést (completion). Az integrált térben a 

cselekvő személy válaszút előtt áll, el kell döntenie, hogy öl vagy gyógyít-e. Ennek a 

személynek az elegyítés terében Janus-arca van, egyidejűleg hordozza magában a 

gyilkosság és a gyógyítás lehetőségét. 

 

4.6. A teljesen új jelentést tehát az eredményezi, hogy az integrált elemek alapján a fo-

galmi hálózat cselekvő személye valójában egy orvos, aki gyógyítani szeretne, de a nem 

megfelelő gyógymód a beteg halálát okozhatja. Mindazonáltal tudatában vagyunk 

annak, hogy ennek a szituációnak a főszereplője maga az állam. 

Ez az új jelentés mindenekelőtt azon mentális képességeinkre épül, amelyek az in-

put elemei közötti kapcsolatokat folyamatosan fenntartják és beazonosíthatóvá teszik. 

Ez a folyamat (elaboration) mentális és fizikai tapasztalataink alapján működik. Ezek-

nek a képességeknek nem vagyunk tudatában, az egyetlen dolog, ami a tudatunkba jut, 

a megértés pillanata, „the flash of comprehension” (Fauconnier–Turner 2002: 44). 
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5. Összegzés 

A mentális tér egy olyan részleges fogalmi struktúra, melyet minden esetben egy adott 

kontextus, egy konkrét kommunikációs helyzet idéz elő. A mentális terek között a 

kommunikáció során megfelelések – úgynevezett leképezések – alakulnak ki. A meg-

értést nagymértékben befolyásolja, hogy mennyire vagyunk képesek nyomon követni 

az aktivált mentális tereket, illetve a közöttük kialakult leképezéseket. Ugyanaz a kije-

lentés eltérő mentális tereket is aktiválhat. A jelentés tehát nem előre meghatározott, 

hanem az aktivált mentális terek megfeleléseitől függően formálódik. A mentális terek 

bizonyos elemei integrálódhatnak is egymással, melynek következménye az elemek 

kapcsolatainak egy specifikus struktúrája. Ez az új struktúra egy új jelentés alapját 

képezi. Az új jelentés teljes kialakulását a kommunikációban résztvevők háttérismere-

tei és mentális tapasztalatai teszik lehetővé. 
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ÖREGEDÉS ÉS LEXIKÁLIS HOZZÁFÉRÉS A KÖZ-  

ÉS TULAJDONNEVEKHEZ KÉPEK MEGNEVEZÉSE ALAPJÁN 

FÜLÖP ERZSÉBET 

 

 

 

1. Bevezetés 

Vizsgálatomban arra szeretnék választ kapni, hogy az öregedés mely lexikális elemek-

hez való hozzáféréshez van nagyobb hatással, a köznevekhez vagy a tulajdonnevek-

hez. Ezen kívül az is érdekel, hogy a háttérzaj mennyire befolyásolja a lexikális el-

érést. 

A kérdéseim megválaszolását Budapesten élő fiatalok és idősek csoportjának a 

vizsgálata szolgálja. Az egyik kísérleti csoportot 22–40 év körüli főiskolások képezik, 

a másikat pedig 67 év feletti, valaha értelmiségi munkakört betöltő nők és férfiak. A 

vizsgálat három részből tevődött össze: (1) Az adatközlőknek ismeretlen személyeket 

mutattam be képeken. Ezek a képek, amelyeken a személynevek is rajta voltak (a) 

rendes körülmények és (b) háttérzaj váltakozásával kerültek bemutatásra. (2) Ezt kö-

vette a lexikális elérési feladat, amelyben a vizsgálati alanyoknak az előzőleg bemuta-

tott személyeket kellett megnevezniük a képek láttán. (3) Ezután a vizsgálati szemé-

lyeknek képek alapján tárgyakat és közismert személyeket kellett megnevezniük (a) 

háttérzaj kíséretével és (b) háttérzaj nélküli körülmények között. 

Hipotézisek: Az idősek esetében a „nyelvemen van” jelenség (tip-of-the-

tongue/TOT) gyakrabban fordul elő, mint a fiataloknál; továbbá ez a tulajdonnevek 

elérését gyakrabban befolyásolja, mint a köznevekét. A háttérzaj szintén az idősek 

lexikális elérését érinti negatívabban a fiatalokhoz képest. A háttérzaj viszont nem 

érinti kedvezőtlenebb módon a bizonyos típusú lexikális elemek elérését: így például a 

tulajdonnevek elérését nem hátráltatja jobban a háttérzaj, mint a köznevekét. 

2. Irodalmi áttekintés 

Az alábbiakban arra vállalkozom, hogy néhány irodalmi hivatkozás tükrében, nagy 

vonalakban összefoglaljam, hogy valójában hol is történik a lexikai elemek tárolása, és 

ennek a tárolásnak, valamint hozzáférésnek néhány jellegzetességét is kiemeljem. 

Négy angol nyelven végzett vizsgálat rövid bemutatására is vállalkozom, amelyek az 

én vizsgálatomhoz hasonlóan szintén a köznevekhez és/vagy tulajdonnevekhez való 

lexikális hozzáférést kutatták. 

2.1. A mentális lexikon 

Az elsajátított/megtanult és az emlékezetünkben rögzített szavakat a lexikális vagy 

deklaratív memóriában tároljuk (vö. Navracsics 2007). Ezen belül a szavak egy felté-

telezett mentális rendszerben, azaz mentális lexikonban reprezentálódnak, amelyből 
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később elő is hívhatóak. A szóspecifikus információk (mint amilyen a szó jelentése, a 

szót felépítő hangsor, a szó kötelező argumentumai és a kivételes alakjai) is itt, a men-

tális lexikonban tárolódhatnak (Magyari 2008). A tradícionális elméletek szerint a 

mentális lexikon szótárhoz vagy könyvtárhoz hasonlítható a felépítés szempontjából 

(vö. Kovács 2007). Elsődleges szerepe pedig az, hogy a fentebb említett szóspecifikus 

információk, vagyis a tartalom és forma között kapcsolatot hozzon létre, és a szavakat 

is valamilyen rendszer szerint tárolja (vö. Navracsics 2001, 2007). Továbbá az is igaz, 

hogy a mentális lexikonban végzett műveletek általában nem tudatosak. A szóelőhívás 

vagy aktiválás folyamata a nyelvbotlások útján, vagy pedig kísérletekben, lexikai dön-

tést kívánó feladatok segítségével vizsgálható (vö. Vargha 2006). 

A mentális lexikon életkortól, nemtől, szociális helyzettől függően változik, vagyis 

nem állandó és nem rögzült. Ezek a változások pedig részben univerzálisak és részben 

egyediek (vö. Lengyel 2009). Az idős emberekre például jellemző, hogy a kevésbé 

régi dolgokra nem emlékeznek olyan jól, mint a nagyon régiekre (Libárdi 2001). Ez a 

tény is arra enged következtetni, hogy az életkor előrehaladtával a mentális lexikon 

változik. 

A szavak mentális lexikonban történő elérésének vagy előhívásának az időtartama 

általában reakcióidő-méréssel mutatható ki. A reakcióidő a lexikai döntéshez szüksé-

ges idő, ami azt jelzi, hogy egy adott szót milyen gyorsan tudunk felidézni, illetve 

aktiválni. A szó aktiválásának a gyorsasága nagymértékben függ a szó használatának 

gyakoriságától. A használat gyakorisága azonban függ az egyén nyelvhasználati és 

olvasási szokásaitól, valamint a kulturális, szociális és szakmai környezetétől (Vargha 

2006). 

2.2. Lexikális hozzáférés 

Evrard (2002) számot ad egy olyan vizsgálatról, amelyben a tulajdon- és köznevekhez 

való lexikális hozzáférést tanulmányozta. Kiderült, hogy az időseknél a köznevek 

memóriából történő előhívása nem volt nehézkesebb, mint a fiataloknál, viszont az 

idősek esetében a tulajdonnevek felidézése több „nyelvemen van” jelenséggel páro-

sult, mint a fiatalabb korosztálynál. Ez alátámasztotta azt a feltevést, hogy a tulajdon-

nevekhez való lexikai hozzáférés nehezebb idős korban. 

Marilyn S. Albert és társai (1988) 30 és 80 év közötti személyek körében vizsgálták 

a különböző tárgyak megnevezésének képességét. Az eredmények azt mutatták, hogy 

a felnőtteknél a megnevezés képessége meglehetősen állandó marad, amíg a 70-es 

életkorukat el nem érik. Ezen életkor után az időseknek a megnevezés folyamatában 

nyújtott teljesítményük szignifikánsan csökken. Életkorral nő a szemantikai hibáknak 

(pl.: körülírás, szemantikailag összefüggő társszavak (semantically related associates), 

nominalizációk (nominalizations)) és a perceptuális hibáknak a száma. Az életkor 

előrehaladtával a lexikai hibák (pl. fonológiailag összefüggő létező és nem létező sza-

vak (phonologically related real words)) száma nem növekszik. Az idősek a tárgyak 
nevét szignifikánsan lassabban tudják felidézni, mint a fiatalok (Albert et al. 1988). 

Egy másik vizsgálatban idős és fiatal alanyoknak rajzfilmet kellett szóban elmesélni-

ük. Az idős személyeknek nehezebben ment a rajzfilm szereplőinek a megnevezése, 

mint a fiataloknak. A modális hivatkozások/referenciák száma csökkent idős korban, 
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míg a nem modális és pontatlan, nem részletezett (unspecified) hivatkozások előfordulá-

si száma megnőtt az idősek esetében. Ezen kívül az idősek több névmást és kevesebb 

főnevet használtak, mint a fiatalok. Ezek az eredmények is azt igazolták, hogy a fiata-

lokhoz képest az idősek több szó-találási problémával találták szemben magukat (Hel-

ler–Dobbs 1993). 

Jennifer K. Taylor és Deborah M. Burke (2002) arról számoltak be, hogy az időse-

ket a szómegnevezéses feladatban az elhangzott, szemantikailag összefüggő, figye-

lemelterelő szavak jobban gátolták a látott tárgy helyes megnevezésében, mint a fiata-

lokat. Így például a vizsgálati alanyoknak megmutattak egy labdát, amelynek angol 

nyelvű megfelelője homofon, mert a ball ’bál’ jelentéssel is bír. Az adatközlők a kép 

megtekintésével egy időben a ’bál’ szó egyik szinonimáját: prom ’diákbál’ szót hallot-

ták, amely szemantikailag összefüggésben áll a ball szóval. Ez az elhangzott nyelvi 

elem negatívabban befolyásolta az időseknél a helyes képmegnevezést, mint például a 

vele össze nem függő frisbee ’frizbi’, vagy hammer ’kalapács’, vagy a vele fonológiai 

viszonyban álló, hasonló kiejtésű call ’kiáltás’ szó (Taylor–Burke 2002). 

3. Módszer 

3.1. Adatközlők 

Míg az egyik kísérleti csoportot 22–40 éves főiskolásokból, a másik csoport 67–98 év 

közötti felnőttekből állt. Az 1. táblázatban látható az idős és a fiatal adatközlőknek a 

kódja és az életkora. Az (F) azt jelzi, hogy az adott adatközlők férfiak, akik közül 

mindkét korcsoportban csak egy-egy található, a többi tizennyolc alany pedig nő. 

 

Idősek Főiskolások 

Adatközlők Életkor Adatközlők Életkor 

A1 98 B1 37 

A2 67 B2 29 

A3 82 B3 28 

A4 80 B4 40 

A5 (F) 68 B5 40 

A6 82 B6 33 

A7 89 B7 (F) 37 
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A8 97 B8 22 

A9 80 B9 27 

A10 75 B10 37 

 

1. táblázat. Az adatközlők kódja és életkora 

3.2. Eszközök 

A vizsgálat első részében az adatközlőknek hét ismeretlen személyt mutattam be a 

személyneveikkel (Kati, István, János, Péter, Zsuzsa, Judit, János) együtt. A képek 

bemutatása alatt csend, háttérzaj, majd pedig újból csend követte egymást, így háttér-

zaj csak a három középső személy (János, Péter, Zsuzsa) bemutatását kísérte. 

A vizsgálat második részében az adatközlőknek negyvenöt egyenként bemutatott 

képet kellett megnevezniük. Közülük huszonhárom tárgyat, huszonkettő pedig egy 

közismert személyt (írót, színészt, politikust stb.) ábrázolt. Mint ahogy a példákból is 

kitűnik, a tárgyak fogalom alá soroltam ismert tereket, épületeket és személyekre utaló 

közneveket is, mert feltételezésem szerint ezek megnevezése együttesen könnyebb a 

közismert személyek nevének a lehívásánál. 

 

Tárgyak: 

fésű, piros rózsa, tank, trombita, Hősök tere, villanykörte, hintó, tulipán, dobostor-

taszelet, huszárok, szultán, kalapács, kukoricacső, fagylalt, Akropolisz, Szent István-

bazilika, nagydob, Lánchíd, görögdinnye, sparhelt, papucs, szemüveg, piramis. 

 

Közismert személyek: 

Ady Endre, Beethoven, Mátyás király, Shakespeare, Törőcsik Mari, Nagy Imre, Sze-

leczki Zita, Chaplin, Móricz Zsigmond, Széchenyi István, Koós János, Mikszáth Kál-
mán, Petőfi Sándor, Latinovits Zoltán, Jókai Mór, József Attila, gróf Teleki Pál, Gobbi 

Hilda, Erzsébet királyné, Bajor Gizi, Karádi Katalin, Ferenc József. 

 

A tárgyakat és a közismert személyeket kevert sorrendben mutattam be a vizsgálati 

alanyoknak, úgy, hogy egy tárgy képét egy személy képe követte és így tovább. A 

vizsgálat végzése közben a főiskolai tanteremben, illetve az idős adatközlők otthoná-

ban csak az adatgyűjtő és a vizsgálati alany voltak jelen. A képeket csend és háttérzaj 

váltakozásával mutattam be, és mindkét esetben a képen láthatókat rögtön meg kel-

lett nevezni. A csend és háttérzaj képekre lebontva egyenletesen váltotta egymást 

mindegyik alany esetében. A háttérzajt rádióműsorok hallgatásával oldottam meg. 
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4. Eredmények 

4.1. Ismeretlen személyek neveinek az előhívása 

A felidézési feladatban négyen (A4, B1, B6, B7) tökéletesen teljesítettek. 

Három adatközlő az utolsó vagy a középső neveket nem tudták felidézni a hétből: 

B3 az utolsó három nevet, 

B4 a legutolsót, 

B5 az 5. és 6. nevet nem tudta sikeresen előhívni az emlékezetéből. 

További négy főiskolás hallgatónál fordultak elő gondok az ismeretlen személyek 

és neveik társítását illetően: 

B2: Csak az első két nevet tudta a megfelelő személyekkel társítani. 

B8: Olyan nevet is említett, amivel a személyek bemutatásakor nem találkozott (Já-

nos helyett Józsefet mondott). 

B9: Két személynevet az elején felcserélt. 

B10: A harmadik személynevet nem tudta felidézni (a háttérzaj kezdete) és Zsuzsát 

Katival helyettesítette (háttérzaj vége). 

A lexikális hozzáféréssel kapcsolatos deficitek nem csak azon lexikális elemek ese-

tén fordultak elő, amikor a képek bemutatása háttérzaj kíséretében történt, hanem ak-

kor is, amikor csendes körülmények között találkoztak a képekkel. 

A 2. táblázatból jól kitűnik, hogy a bemutatás, és a közvetlen utána következő fel-

idézés feladatait kísérő néhány percben az idősek kétszer annyi ismeretlen személynek 

a nevére nem emlékeztek, mint a fiatalok. A két csoportnál a névtévesztések (az arcok 

és nevek helytelen asszociációja) közötti különbség viszont nem szignifikáns. 

 

Idősek Főiskolások 

névtévesztés névhiány névtévesztés névhiány 

14 15 11 7 

 

2. táblázat. Az ismeretlen személyekkel kapcsolatos névtévesztések és névhiányok 

4.2. A köznevek és tulajdonnevek előhívása 

4.2.1. A köznevek 

A köznevek előhívásával az adatközlők többségének nem volt gondja. Úgy a fiatalok-

nál, mint az időseknél előfordult az, hogy például a huszár helyett katonát mondtak, a 

sparhelt helyett pedig tűzhelyet. Két idősnél a vizuális képesség csökkenése okozta 

egy-egy tárgy lassú megfejtését. A 97 éves adatközlő egy szelet dobostortát ábrázoló 

kép láttán a következőket mondta: 

A8: Na mostan, itten meg kell nézni, hogy itten ez a ez a cikk-cakk nem tudom mit 
számit egyáltalán. (Adatgyűjtő: Semmit sem számít. Mi van a tányéron különben 
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még?) A tányéron? Át van döfve a tányéron egy ecset. (Adatgyűjtő: Torta, az egy 

tortaszelet.) Nahát, ez rémes. Ugyan, hát ez egy tortaszelet? A XVIII. századba 

való. 

A 89 éves hölgy egy többgombócos fagylalt láttán a következőt jegyezte meg: 

A7: Hát ez rózsa akar lenni pamutból (Adatgyűjtő: vagy pedig) kosárban fagy-
lalt? 

4.2.2. Tulajdonnevek/közismert személynevek 

Akiket az összes adatközlő felismert, nem mások, mint Mátyás király és Petőfi Sán-

dor. 

Akiket az összes főiskolás felismert, az Charlie Chaplin és Karádi Katalin. A tízből 

kilenc főiskolás felismerte Koós Jánost. Erzsébet királynőt/Sissyt az összes idős adat-

közlő és nyolc főiskolás ismerte fel és tudta megnevezni. A másik véglet Szeleczki 

Zita és gróf Teleki Pál, akiket egyetlen főiskolás sem ismert fel. 

4.2.3. A „nyelvemen van” jelenség 

Ha az adatközlők memóriájukból azonnal nem tudták lehívni az általuk ismert személy 

nevét, elmondták róla a vele kapcsolatos ismereteiket, vagy kifejtették, hogy tudják, 

kiről van szó, de nem jut eszükbe a neve. Legtöbb esetben egy kis gondolkodási idő 

vagy a vezetéknév kezdőbetűjének a megadása elégségesnek bizonyult a tulajdonnév 

felidézéséhez. 

A következőkben az adatközlők példáin keresztül mutatom be a vizsgálatban elő-

forduló „nyelvemen van” jelenséget. A bemutatott személyek közül hat megnevezése-

kor fordult elő ilyen jelenség. Nyolc példával szolgálnak az idősek és hárommal a 

fiatalok: 

 

Chaplin: 

A6: Nahát, ő meg a Stan és a Pan-ból? Nem. (Adatgyűjtő: Nem, de hasonló. 
Némafilmekben szerepelt.) Igen, igen (Adatgyűjtő: „cs” betűvel kezdődik Cs Cs 

Chap) Chaplin. 

A7: Na kicsoda? Tudom, hogy ki. Mondjad csak a nevét. Tudom, tudom (Adat-

gyűjtő: Cs Cs Cse) Chaplin, igazi Chaplin a nagy cipőivel. 

Koós János: 

A2: A… az Antal Imrével együtt szokott hülyéskedni. Annak a párja. Az egereket 

énekelték. Hát most ez nem, ez nem ugrik be. Antal Imre, Koós János, na. Csak-

hogy. 
B3: Ismerem. öö Ko, milyen Koós Já… nem. (Adatgyűjtő: De, Koós János). 

Törőcsik Mari: 
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A4: Jaj, hát ez a Mari színésznőnk. A milyen Mari? Éppen most emlegettem. Állí-

tólag itt van egy lakó, aki szegről-végről rokona. Na szóval a pöttyösben debü-

tált, pöttyös szoknyájában. Na milyen Mari? Jaj. (Adatgyűjtő: „T” betűvel kez-

dődik a vezetékneve. Tö.) Törőcsik. 

B5: Színésznőőő. (Adatgyűjtő: Ismerős?) Abszolút tudom, hogy ki az. Körhintá-
ban játszott és nem jut eszembe a neve. Már öreg vagyok (40 éves). (Adatgyűjt: 

Törő) Törőcsik Mari. 

Shakespeare: 

A1: Jaj-jaj, haj-jaj, Shakespeare. 

A3: Na most ez, ez nem tudom, ez Shakespeare. 
A8: Jaj, hát ezt hogy hívják, ez angol, na. Nehezen jutnak eszembe a nevek. Nem 

Shakespeare. (Adatgyűjtő: De. Ő az.) 

Érdekesség: a főiskolások közül csak ketten (B7, B8) tudták Shakespeare-t megnevez-

ni. 

 

Latinovits Zoltán: 

A1: Hát ez a mi nagy-nagy színészünk. Ez senki nem múlta felül ennek a művé-

szetét. Öngyilkos lett a Balaton-parton ez is. Hárman vannak testvérek. A zenész 
az öccse, annak se ugrik be a neve, a bátyja Bujtor István, ő meg a Rutkainak a 

férje volt. Nem ugrik be a neve. Latinovits Zoltán. 

B2: Nem jut eszembe a neve, de tudom. (Adatgyűjtő: Kicsoda?) Színész, de nem 
jut eszembe a neve (Adatgyűjtő: Latinovits) Latinovits Zoli. 

Karádi Katalin: 

A8: Na a Katalin. (Adatgyűjtő: Milyen Katalin?) Aki énekel a… Karádi Katalin. 

Karádi Katalin nevét az összes főiskolás egyből elő tudta hívni a mentális lexikonból, 

viszont az idősek között akadt egy, az A8-as adatközlő, akinek az énekesnő vezeték-

neve egy kis reakcióidő elteltével jutott csak eszébe. 

A háttérzaj és a csend egyenlő arányban oszlott meg azon közismert személynevek 

felidézése közben, amelyeket a „nyelvemen van” jelenség jellemzett. Míg Chaplin, 

Koós János és Karádi Katalin bemutatása háttérzaj mellett történt, Törőcsik Mari, 

Shakespeare és Latinovits Zoltán képeinek megtekintése csendes körülmények között 

valósult meg. Az a tény, hogy ennek ellenére a „nyelvemen van” jelenség nagyobb 

mértékben jelentkezett az időseknél, nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy hát-

térzaj nagyobb mértékben és negatívabban játszott közre az idősek, mint a fiatalok 

tulajdonnevekhez való hozzáférésben. 

5. Következtetések 

Az időseknél a „nyelvemen van” jelenség gyakrabban fordul elő, mint a fiatalok-

nál. A vizsgálatban a „nyelvemen van” jelenség a tulajdonnevek, azaz közismert sze-

mélynevek lexikális hozzáférésénél jelentkezett, és nem a köznevek aktiválásakor. Az 
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is valószínű, hogy a háttérzaj szintén az idősek lexikális elérését érinti negatívabban a 

fiatalokhoz képest. 

Mivel a köznevek előhívása nem járt nehézségekkel, és „nyelvemen van” jelenség 

sem kísérte őket úgy, mint a tulajdonnevek felidézését, valószínűsíthető, hogy a tulaj-

donnevek elérését jobban hátráltatta a háttérzaj, mint a köznevekét. Ezt természetesen 

a háttérzajon kívül más tényező is elősegíthette, mint amilyen például az egyének 

érdeklődési köre, a köz- és tulajdonnevek előfordulási/használati gyakorisága, és akár 

az egyének motivációja is. 
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A NYELVI FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI LOVASTERÁPIÁS  

FOGLALKOZÁSOKON 

GERLICZKINÉ SCHÉDER VERONIKA 

 

 

1. Bevezetés 

A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa egy hazánkban még kevéssé ismert terápiás 

eljárás módszereit és fejlesztési lehetőségeit a nyelvi és beszédzavarok kezelésének 

alkalmazásában. A lovasterápia hatásmechanizmusának ismertetése után öt gyermek 

nyelvi és beszédfejlődésének eredményeit közöljük, akik 0,5–1 éves időtartamú, heti 

egyszeri lovasterápiás fejlesztésen vettek részt. 

2. A lovasterápia helye a rehabilitációban 

A lovasterápia a ló, a lovaglás és a lóval való valamennyi foglalkozás hatásait felhasz-

náló komplex eljárás, amelynek mozgásfejlesztő, gyógypedagógiai és pszichológiai 

hozadékai vannak (Bozori 2002). Három alkalmazási területét különíthetjük el: a 

hippoterápia neurológiai alapokon nyugvó gyógytornakezelést jelent a ló segítségével 

(Györgypál 2006), a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna/voltizsálás az értelmileg 

akadályozott, tanulásban akadályozott gyermekeknek nyújt kiegészítő fejlesztést, míg 

a ló-asszisztált pszichoterápia a lélek betegségeit gyógyítja a ló mint koterapeuta segít-

ségével. Magyarországon a gyógytornász, gyógypedagógus, pszichológus vagy 

pszichoterapeuta diploma megszerzése után végezhető el a 2 éves lovasterapeuta-

képzés, a Magyar Lovasterápia Szövetség által koordinált akkreditált tanártovábbkép-

zés formájában, a németországi DRA-vizsgarendszerrel együttműködve. Azok a klien-

sek, akik valamilyen kommunikációs, nyelvi és/vagy beszédzavarral küzdenek, több-

nyire a gyógypedagógus szakágon vezetett foglalkozásokba integrálódnak. 

3. A lovasterápia hatásmechanizmusa 

A lovasterápia fentiekben ismertetett alkalmazási területei nem választhatók el élesen 

egymástól. A kliensek problémái gyakran halmozottan jelentkeznek, így mindig a 

vezető tünet (sérülés, betegség) dönti el, melyik szakemberhez kerüljenek. A 

lovasterápia azonban egy olyan egyedülálló terápiás eljárás, amely egyszerre képes 

hatni a páciens teljes ideg- és izomrendszerére, a mentális és pszichés faktorokra – 

ezért szokás komplex szenzoros/szenzomotoros integrációs tréningnek is nevezni. 

Munkánk során alapvetően a ló lépésjármódját használjuk terápiás célokra. A lépés 

egy négyütemű, ritmikus mozgás. A lábak diagonális sorrendben, egyenletes időkö-

zökkel követik egymást. A hátsó lábak által indított mozgás következtében a ló gerin-

cében rotáció jön létre, ez a lovas medencéjét jobbra-balra billenti, amihez egy előre-

hátra történő mozgás is adódik. Ahogy a ló emeli és leteszi a lábát, egy fel-le hullám-



123 

 

mozgás jön létre, ami szintén áttevődik a lovasra (Katona 2006). Ezt a komplex moz-

gásos stimulációt a lovon ülő páciensnek először a medencéje veszi át, az impulzusok 

innen haladnak tovább a gerincoszlopon felfelé, eljutva a nyakszirtig, és ingerlik a 

megfelelő agykérgi központokat is. Ilyen összetett hatást semmilyen más mozgásfej-

lesztő eljárással nem lehet elérni. Éppen ezért figyelembe kell vennünk azt is, hogy a 

kliensek ideg- és izomrendszerét igen intenzív ingerlés éri (a lépésben járó ló percen-

ként kb. 90–110-et lép), emiatt a lovasterápiás foglalkozásokat általában heti egy alka-

lommal, 20–30 perces időtartamban végezzük. 

A lépő lovon történő terápia tehát egyszerre, egy időben képes hatni a ló hátán ülő 

kliens teljes ideg- és izomrendszerére. A petyhüdt izmokat erősíti, míg a spazmusokat 

lazítja. Ahogy a testi görcsök oldódnak, azzal párhuzamosan oldódnak a páciensben a 

lelki feszültségek, szorongások is. A ló hátán újraélhetők, azaz bekapcsolhatók az 

idegrendszer esetlegesen kiesett fejlődési fázisai is. A lovasterápiát szokás járástipikus 

törzstréningnek is nevezni: elősegíti a helyes testtartás kialakulását, fejleszti az egyen-

súlyt. A lovaglás jótékony élettani hatásai a terápiás munkában is érvényesek: élénkíti 

a keringést és az anyagcserét, harmonizálja a légzést (ami a beszédképzés fontos elő-

feltétele), erősíti az önértékelést, fejleszti az önbizalmat, segítségével a páciens érzel-

mi és kommunikációs szempontból is nyitottabbá válik a világra. 

4. A nyelvhasználat és a lovon történő mozgásfejlesztés összefüggései 

A nyelvi fejlesztésnek elsősorban közös cselekvésen, nem kizárólag közös beszéden 

érdemes alapulnia (Fröhlich 1989). Mindez a lovasterápiában egyedülálló módon 

megvalósítható. 

A mozgás jelenléte központi szerepet játszik a nyelvi fejlődésben és a későbbi aktív 

nyelvhasználat során, hiszen a beszéd létrejöttéhez finommotoros tevékenységek bo-

nyolult kombinációját használjuk (Hildebrand-Nilshon 1989). Úgy is mondhatjuk, 

hogy a beszéd fejlődése és kivitelezése a mozgás fejlődésétől és későbbi alkalmazásá-

nak, alkalmazhatóságának minőségétől függ. A motoros zavar ugyanis a beszédet ugya-

núgy károsítja, mint minden más mozgást (Haupt 1966). A beszéd a mozgás szemszögé-

ből nézve a légzőmozgások, a gégefő-, ínyvitorla-, állkapocs-, nyelv- és ajakmozgá-

sok eredménye. A spasztikus, athetotikus és ataxiás mozgászavarok ezeket a mozgá-

sokat is befolyásolhatják. Egy spasztikus izomtónusú kliensnek valószínűleg nehezebb 

lesz a szájmozgások beindítása is; a túlmozgások sokaknál elégtelen szájzárással, foko-

zott nyálfolyással járnak együtt, ami szintén megnehezíti a beszédet; s akinek a nagy-

mozgásai koordinálatlanok, annál a finommozgások, így a beszédtevékenységek is 

koordinálatlanná válnak. 

Tapasztalataink alapján a lovasterápiás foglalkozásokra érkező nyelvi és/vagy be-

szédzavarral küzdő páciensek mindegyikénél előfordul valamilyen fokú mozgásnehe-

zítettség, -zavar vagy sérülés is. Az egyik legfontosabb terápiás elvünk ennek szelle-

mében a mozgásfejlesztésen keresztül történő rehabilitáció. Támaszkodunk arra a 
tényre, miszerint a ló által közvetített komplex mozgásstimuláció az egész idegrend-

szert befolyásolja, mely által jótékonyan támogatható az agyi/idegrendszeri plasztici-

tás. Szemléletünk fontos alapját képezi továbbá a rendszerszemléletű gondolkodás. A 
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lovasterápiában nem a nyelvi és beszédzavart kezeljük, hanem a teljes embert, a bio-

pszicho-szociális lényt. 

5. Hipotézis 

A lovasterápiás foglalkozások megkezdésekor feltételeztük, hogy a mozgás jelenléte 

központi szerepet játszik a nyelvi és beszédfejlesztésben. A lovasterápia elősegíti a 

helyes testtartás kialakulását, ami a beszéd létrehozásához elengedhetetlen légzés har-

monizálásának előfeltétele. Úgy gondoltuk, a nagymozgások fejlesztése a finommoz-

gások, így a beszédmozgások kivitelezésére is jótékony hatást gyakorol. Kiemelt sze-

repet tulajdonítottunk annak a ténynek, miszerint a lovasterápiás foglalkozások a sza-

bad levegőn, természetes körülmények között, oldott légkörben, állat-asszisztált for-

mában valósulnak meg, s e pszichés faktorok mellett könnyebben megnyílnak a klien-

sek, továbbá maga a spontán hangadás is könnyebben sikerül, ha a páciens figyelmét 

nem a fonáció köti le. Elképzelhető, hogy a sérült agyterületek kiesett funkciói is hely-

reállíthatók ezzel a komplex mozgásstimulációs eljárással. 

6. Anyag, módszer, kísérleti személyek 

A továbbiakban öt olyan gyermek lovasterápiás fejlesztési eredményeiről számolunk 

be, akiknek vezető vagy járulékos problémája (volt) a kommunikáció, a nyelv- és a 

beszédhasználat zavara. 

Szó lesz két kislányról, akikben közös, hogy súlyos figyelemzavarral küzdenek. A fi-

gyelemzavarhoz társuló hiperaktív tünetek még tovább zavarják a kommunikációjukat. 

Egyikük 2005-ös születésű, óvodás kislány, ADHD-diagnózissal, mely az ő esetében 

valószínűsíthetően genetikus eredetű. Társuló tünetei: megkésett idegrendszeri fejlő-

dés, mozgás- és egyensúlyzavar. A másik kislány 2002-ben született, vezető diagnózi-

sa a részképességzavar és a tanulási akadályozottság. Problémái hátterében többszöri 

gyermekkori agysérülés, átmeneti afáziás állapotok állnak. Járulékos problémája úgy-

szintén a mozgás- és egyensúlyzavar. 

A harmadik páciens egy 2007-es születésű, gyermekkori autizmus-diagnózist kapott 

kisfiú. Vezető problémája megkésett beszédfejlődése. Mozgásfejlődéséből kimaradt a 

kúszás/mászás időszaka. Repetitív mozgások (repkedő kézmozdulatok) jelentkezése 

megfigyelhető. Orvosi diagnózisában ezen kívül petyhüdt izomzat megjelölése szere-

pel. Hasonló problémával, bár az autizmusnak egy másik változatával, ún. atípusos 

autizmussal diagnosztizáltak egy 2006-os születésű kisfiút. Az ő anamnézisében 

perinatális sérülés szerepel. A kúszás/mászás szintén kimaradt a mozgásfejlődéséből. 

Megkésett beszédfejlődésű, ám míg a másik kisfiú egyáltalán nem, ő már beszél. Be-

szédprodukciója inadekvát, echolália jellemzi. 

Az ötödik kisfiú 2004-ben született. Jelentős mértékű szorongással érkezett a 

lovasterápiás foglalkozásokra. A kommunikációt ilyenformán gyakran megtagadta. 
Keveset és nagyon halkan beszélt, a kérdésekre többnyire szűk, egyszavas válaszokat 

adott. 

Mind az öt gyermekkel kb. 1 évig, több-kevesebb megszakítással, de általában heti 

egy alkalommal találkoztunk a lovasterápiában. Valamennyi foglalkozásra fejlesztési 
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terv készült, megjelölve a konkrét fejlesztési célokat. A fejlesztési tervek minden 

egyes alkalommal kiegészültek az „Eredmények”-oszloppal, így utólagosan ezek ösz-

szevetésével vizsgálható és állapítható meg a fejlődési előrehaladás. 

7. Eredmények 

A két figyelemzavaros kislány fejlődésében a legjelentősebb változás az egyensúlyuk-

ban, valamint a nagy- és finommozgásaik összerendezésében figyelhető meg. A ló 

hátán végzett lovastorna- és egyéb mozgásos, ügyességi feladatok emellett a beszédte-

vékenységük minőségére és mennyiségére is jótékony hatást gyakoroltak. Csapongó 

figyelmük eleinte a beszédtéma csapongását is magával hozta. A hiperaktivitás jelei 

pl. úgy mutatkoztak meg a beszédjükben, hogy egy vers elmondásakor sorról sorra 

gyorsult a beszédtempójuk. A lovasterápia nyújtotta komplex mozgásstimuláció hatá-

sára 20–30 perc után szinte minden alkalommal jelentős javulás volt tapasztalható 

náluk beszédjük mennyiségében, összerendezettségében és tempójában is. 

A nem beszélő autista kisfiú lovasterápiájának legfőbb hozadéka a beszéd beindulá-

sa lett. Ebben a folyamatban valószínűleg nagy szerepe volt a lónak, mint 

koterapeutának és a lovas közegnek. Bizonyos sztereotip verbális instrukciók beveze-

tésével és következetes alkalmazásával sikerült elérni az első eredményeket: a „Lépés, 

Pazar!” vezényszó alkalmazása összekapcsolódott a megnyilatkozás cselekvésértéké-

vel (valóban elindult a ló), s ez a mozgásöröm kellő motivációnak bizonyult a hangos 

kommunikációhoz. További jelentős segítséget nyújtottak a környező tanyavilág állatai: 

az állathangok utánzása is hamarabb beindult az élő bárányok bégetése hallatán, mint 

a logopédusi rendelőben. Az atípusos autisztikus tünetekkel diagnosztizált kisfiú ina-

dekvát beszédtevékenységét is egyértelműen segítették koordinálni a lóval és a lovon 

történő foglalkozások. Vele már lovas verseket is tanultunk, és a szókincsbővítésre is 

sok lehetőség nyílt. Ma már vannak önálló, abszolút adekvát verbális megnyilvánulá-

sai. Mindkét gyermek mozgása látványos fejlődésen ment keresztül, javult az egyensú-

lyuk. Kezdetben az utánzás és az együttműködés hiánya jellemezte a viselkedésüket. 

Egy-két hónapnyi közös munka után az utánzási készségük is kialakult, már nem do-

bálták el a kezükbe adott eszközöket és készségesen együttműködtek a lóval, majd 

ezen az állattal való kapcsolaton keresztül a terapeutával is, sőt lassanként más gyere-

kek társaságát is keresni kezdték. 

A súlyos szorongásokkal érkezett kisfiúval elért eredmények azért is egyedülállóak, 

mert ő kizárólag lovasterápián vett részt (más fejlesztő foglalkozásokra, pl. pszicholó-

gushoz nem járt), és a hozzávetőlegesen egyéves lovasterápiás fejlesztése sikeresnek 

és befejezettnek mondható. A legelső találkozásunkkor még görcsösen kapaszkodott a 

voltizshevederbe, és legalább 15 percen keresztül hasonlóan görcsösen kapkodta a 

levegőt. Érdemleges munkát nem is tudtunk végezni. Felemelő érzés volt látni, aho-

gyan a 20. perc környékén elkezdett feloldódni, és a légzése a foglalkozás végére 

normalizálódott. Ilyen indítás után néhány hét elteltével eljutottunk oda, hogy magától 
elkezdett beszélni az érzéseiről, a félelmeiről. Fél év után elkezdtünk ügetni, amiben 

azóta is nagyon ügyes és rengeteget fejlődött, bátorodott. Ezzel párhuzamosan mesete-

rápiába fogtunk: az Óz, a csodák csodája című mesét dolgoztuk fel hétről hétre. Az 
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elért eredmény magáért beszél: a lovasterápia segítségével nem csak az oroszlán bá-

torságát sikerült megtalálnunk. 

8. Összegzés 

Tapasztalataink szerint a lovasterápiás foglalkozások számtalan lehetőséget rejtenek a 

nyelvi és beszédfejlesztésre. Ez a különleges, komplex mozgásstimuláció harmonizálja 

az idegrendszert, oldja az izmok merevségét, ugyanakkor megerősít, bátorít, önbizalmat 

ad. Az a pszichés közeg, ahol a terapeuta és a kliens találkozása megvalósul, összeha-

sonlíthatatlan az egyéb terápiás területekkel. A fejlesztés olyan speciális „köntösbe” 

bújtatott, amely a felszínen egyáltalán nem a betegségtünetekre fókuszál. A ló mint 

koterapeuta szerepe ugyancsak felbecsülhetetlen értékű ebben a folyamatban. Ő az, 

akinek a gyerekek még könnyebben megnyílnak, mint a terapeutának. A ló a maga 

elfogadó társ-mivoltával annyi szeretetet képes adni, amellyel a nyelvi akadályok is 

legyőzhetők. 
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A HALLGATÁS SZEREPE ÉS FUNKCIÓI  

A KOMMUNIKÁCIÓBAN 

KUKORELLI KATALIN 

 

 

1. Bevezetés 

A kommunikáción belüli hallgatás szerepével mint az „értő hallgatás” kérdéskörével 

2010-ben kezdtem el foglalkozni. Egy gyakorlati tantárgy (Kommunikációs készségfej-

lesztés 1.) oktatása során figyeltem fel arra, hogy azok a hallgatók sem mindig értik a 

társaik egyébként zömmel jó produkcióit, akik „látszólag” figyelnek, és rendre maguk is 

jól teljesítenek. A kutatásom tehát konkrét tapasztalatokból indult ki, és leíró/felderítő 

jellegű volt. Célja az volt, hogy megvizsgáljam a hallgatás szerepét, és esetleg körvona-

lazzam annak funkcióit a kommunikációban. E kutatás eredményei egy szűk mintára 

vetítve (41 fő) egyértelművé tették, hogy a hallgatás leginkább információs hallgatás, 

valamint hogy az aktív hallgatás fontos kommunikációs stratégia. Az eredmények arra is 

utaltak, hogy a hallgatás a beszédhelyzet vagy a kommunikációs színtér függvényében 

funkciókba sorolható. 

2011-ben két szervezet munkatársainak körében vizsgáltam meg egy 74 fős mintán 

a hallgatás szerepét, funkcióit és azt, hogy honnan tudjuk, mely helyzetekben illik, 

vagy kell hallgatni. E kutatás ismertetése előtt, a vizsgált téma szakirodalmi beágyazá-

saként célszerűnek tűnik először is a szerepviselkedés és a kommunikáció viszonyát – 

a teljesség igénye nélkül – taglalni, másodszor pedig a nyelvi és nem nyelvi kommu-

nikáció funkcióit vázolni. 

2. A szerepviselkedés és a kommunikáció 

Az ember gyerekkortól szocializálódik a szerepekre (ld. a role-play-t és a role-game-

et; Mead 1973). A gyerek előbb konkrét beszédhelyzetek szereplőinek (pl. orvos-

beteg) a bőrébe bújik, és eljátssza az egyik vagy a másik kommunikációs partner sze-

repét. Itt már a szerepek szerinti viselkedések elkülönítése, azaz „rögzítése” is elkez-

dődik, vagyis a gyerek 3–5 éves korban elkezdi megalkotni a viselkedések általánosí-

tott mintáját. Majd később a felnőtt szerepviselkedés előzményét, a szabályjátékot 

(role-game) tanulja meg. Itt csak úgy tud azonosulni a szerepével, ha elsajátítja a já-

tékszabályokat, megérti a többi szerepet betöltő személy viselkedését, valamint azzal 

is tisztában van, hogy az ő viselkedését is értik a többiek. 

A szerepekre való szocializálódás végigkíséri az életünket. Minden szerephez tar-

toznak megöröklött gondolkodási-cselekvési modellek, vagyis a világot az 
egyén/ágens individuálisan, de minták segítségével ragadja meg. A viselkedési (nyelvi 

és nem nyelvi) mintákat a normák/szabályok írják elő. Az egyént a normák betartására 

a szankciók elkerülése ösztönzi. Életvilágaiban, azaz azokon a színtereken, ahol meg-
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fordul, éppen a normák azonossága teszi lehetővé a szerepek normák szerinti megva-

lósításának elvárását egymástól. 

Minél több szerepet tölt be az ember, annál jobban betagolt a társadalomba. A sze-

repkomplexum azon szerepek összességét jelenti, amelyeket az egyén által betöltött 

státusok rónak rá. A szerepkomplexum zsugorodása a társadalomból való kihullás, 

illetve visszahúzódás jele. 

Habermas (1981) szerint a szerepelmélet nemcsak a szociológiai „rendszert” képes 

magyarázni, hanem az „életvilágot” is, amelyben az egyén szempontjából releváns, 

általában sajátos és egyedi dolgok kommunikatív folyamatokban lebonyolódnak. E 

kommunikatív folyamatok során az egyének – a beszédhelyzettől függően – iparkod-

nak a szerepeiket az elvárásoknak megfelelően megvalósítani. Azonban saját maguk 

megértetése és mások megértése nem mindig sikerül, ami többek között arra vezethető 

vissza, hogy: 

• tudáshalmazaik nem mindig vannak kellő átfedésben, 

• téves a másikról kialakított képük, mivel az egyik ember a másik képének kiala-

kításakor saját magából indul ki. 

 

Tehát attól függetlenül, hogy az ember az elsődleges és a másodlagos szocializációja 

során megtanulja, hol, mikor, mit és hogyan kell mondania, vagy hol, mikor, mit és 

hogyan kell meghallgatnia/elhallgatnia, a konkrét beszédhelyzetekben mind a „mon-

dást”, mind pedig a „hallgatást” érdemes tanulni, illetve tanítani. 

A továbbiakban a hallgatás általam feltételezett funkcióit ismertetem a verbális és a 

nonverbális kommunikáció funkcióit alapul véve. 

3. A verbális és nonverbális kommunikáció és azon belül a hallgatás funkciói 

A nyelvi kommunikáció funkcióit annak céljaiból és feladataiból kiindulva lehet fel-

térképezni és megérteni. A nyelvi kommunikáció funkcióit Bühler (1934), Jakobson 

(1972) és Rosengren (2008) nyomán mutatom be. 

Bühler organon-modellje (1934) szerint minden nyelvi jel egy hármas relációban 

működik: egyik személy–másik személy–dolog. Bühler kifejezési, ábrázolási és felhí-

vási funkciókról beszélt. A kifejezési funkció a jel beszédaktust végzőhöz való viszo-

nyát, az ábrázoló a jel és a tényállás viszonyát, a felhívási pedig a hang és a címzett 

viszonyát fejezi ki. Vagyis Bühler e modell segítségével írja le azt az észrevételét, 

hogy a nyelvi jel nemcsak tárgyak és tényállások ábrázolására szolgál, hanem egyúttal 

hírt ad a jelet feladó állapotáról, és befolyásolja a jeladás címzettjének magatartását is. 

Jakobson (1972) újra tárgyalja a nyelvi funkciókat, kibővíti Bühler (poétikai, 

konatív, emotív) modelljét: a referenciális, a fatikus és a metanyelvi funkcióval. Úgy 

véli, hogy a nyelv képes valamennyi funkciót betölteni, de egy-egy megnyilatkozásban 

bizonyos funkciók túlsúlyra jutnak. A referenciális funkció megnyilvánulása esetén a 

nyelvi közlésben a kontextus, a metanyelvi esetén a közlés kódja, a konatív esetén a 
címzett, az emotív esetén a feladó, a fatikus esetén a kontaktmédium, a poétikai esetén 

pedig a közlés kifejezési módja áll a középpontban. 

Rosengren (2008) a kommunikáció funkcióinak négy általános fajtáját különbözteti 

meg, éspedig az informatív, a kontroll, a társas és az expresszív funkciót. 
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A nem verbális kommunikáció funkcióit Forgas (1989) szerint ismertetem: 

• az érzelmi állapotok közlése (tekintet, mimika, gesztusok, testtartás, térközszabá-

lyozás), 

• az én megjelenítése (külső megjelenés, kulturális szignálok), 

• a társas helyzet kezelése (belebonyolódás–kihátrálás), 

• a csatorna ellenőrzése (szóátvétel–szóátadás), 

• az attitűdök kommunikációja (ideiglenes attitűdök esetében kizárólagos eszköz). 

 

A hallgatás mint a nem verbális kommunikáció része minden bizonnyal ki tudja fejez-

ni az érzelmi állapotot, kezelni tudja a társas helyzetet, kommunikálni tudja az attitű-

döket, s talán a csatorna ellenőrzésének feladatát is el tudja látni. 

Az első felmérés és a szakirodalom (Forgas 1989, Buda 1994, Bańczerowski 2000) 

alapján a hallgatás következő funkcióit állapítottam meg: 

• kommunikációs stratégia funkció (beleértve az aktív hallgatást is, de jelen tanul-

mányban erre külön nem térek ki), 

• jelző funkció (az üzenet tartalmára vonatkozó, minősítő, ítéletalkotó, egyetértést–

egyet nem értést kifejező funkció), 

• érzelmi funkció (az esetek nagyobb részében negatív érzelmeket hallgatunk el), 

• szociális funkció (az illőséget szem előtt tartó funkció, a tabuk és az egyéb szoci-

ális normák befolyásolják). 

4. A hallgatás szerepének és funkcióinak vizsgálata 

4.1. A kutatás célja, kutatási kérdések, mintavétel és módszer 

Jelen kutatás fő célja az, hogy bevizsgálja a hallgatás általam javasolt funkcióit egy 

másik mintán. Ez egy, a leíró/felderítő kutatás határait átlépő, részben magyarázó 

kutatás, mivel egy jelenségosztály általános, de nem teljes megértésére törekszik, és 

igazán csak egy fontos oksági tényezőt, a beszédhelyzetet használja fel. 

A szakirodalomból és a tapasztalatból szerzett ismeretek szintetizálása alapján a 

témával kapcsolatban az alábbi kutatási kérdések merültek fel: 

1. Mit jelenthet, ha valaki/valakik jelenlétében csendben vagyunk? 

2. Milyen jelentést hordoz az esetek zömében az információs hallgatás? 

3. A hallgatás sokféle érzelem kifejezésére alkalmas, vajon inkább pozitív vagy ne-

gatív érzelmeket tükröz? 

4. Sokak szerint tabutémák mindig voltak és lesznek, csak módosulnak. Mely té-

mákról nem beszélünk ma? 

 

Az adott tanulmány szempontjából a második kutatási kérdés a legfontosabb, ezért itt 

részletezem, mely általam tételezett funkciók meglétét kívánom vizsgálni. Ki szeret-

ném deríteni, hogy jelzi-e a hallgatás: 

a) a megértést célzó, másikra való odafigyelést (kommunikációs stratégia), 

b) hogy nincs mondandónk, illetve nem értünk a témához (jelző funkció), 

c) hogy jól neveltek vagyunk (szociális funkció), 
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d) hogy el kívánjuk kerülni a kellemetlen helyzeteket, a konfliktust (jelző funkció 

vagy kommunikációs stratégia). 

 

A második kutatási kérdésből kiindulva a következő hipotézist állítottam fel: „Az 

emberek a hallgatást a beszédhelyzetek többségében kommunikációs stratégiaként 

alkalmazzák.” 

A kutatáshoz Dr. Simigné Fenyő Sarolta (2010: 220) kérdőívét vettem alapul, azaz 

az általam alkalmazott két kérdőív annak módosított változatai. Ebben a tanulmányban 

elsősorban a második felmérés eredményeivel foglalkozom. A második kérdőív (ld. 

Melléklet) 2 demográfiai, 7 nyitott, 4 zárt és 2 félig zárt kérdést tartalmaz. A kérdések-

re adott válaszok kiértékelését könnyítendő – kivéve a zárt kérdéseket – kategóriákat 

alakítottam ki. 

Az első felderítő kérdőíves lekérdezést az elsőéves FSZ képzésben részt vevő, a ko-

rábban említett Kommunikációs készségfejlesztés 1. kurzust felvett hallgatók és az őket 

oktatók körében végeztem el. A második felmérés egy 74 fős mintán két intézmény-

ben készült, mégpedig Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

(54 fő) és a Fastron Hungária Kft. tolnai leányvállalatának dolgozói (20 fő) körében. 

A minták kiválasztása nem véletlen mintavételi eljárás útján történt, azaz arra töre-

kedtem, hogy a mintába a sokaság tipikus elemei kerüljenek be. Mindazonáltal a rész-

vétel mindkét felmérésben önkéntes volt. 

A kérdőív kérdései a hallgatás funkcióinak, szerepének és a tabutémáknak a feltárásá-

ra irányulnak, vagyis a kutatási kérdések, illetve zömmel a hipotézis köré szerveződnek. 

E tanulmány keretein belül a felmérés eredményeinek teljes körű bemutatása terje-

delmi okokból nem lehetséges, vagyis jelen tanulmányban az első kutatási kérdést 

csak érintőlegesen említem, a többi esetében pedig a legjellemezőbb, illetve a szerin-

tem leginkább bizonyító erővel bíró eredményeket közlöm. 

4.2. Az információs hallgatás 

A hallgatás a nyelvhasználat állandó kísérő jelensége, annak ellentéte. Bańczerowski 

(2000) szerint a hallgatás mindig helyettesíthető a beszéddel, de a beszéd nem mindig 

a hallgatással, a hallgatás szférája, úgy tűnik, szélesebb. Azaz a hallgatás mint nem 

verbális kommunikációs eszköz a kommunikáció szerves része, a nyelvi információ 

médiuma. Az első felmérés során a 41 megkérdezett mindegyike igennel válaszolt arra 

a kérdésre, amely így hangzik: „Mit gondol, kommunikálunk, amikor hallgatunk, va-

gyis része-e a hallgatás a kommunikációnak?” 

Bańczerowski (uo.) felvetette azt a kérdést is, hogy homogén-e a hallgatás, vagy 

vannak különböző fajtái. Az alábbiakban éppen azt kívánom bemutatni, hogy mi min-

dent közvetíthet a hallgatás, illetve, hogy mikor milyen céllal hallgatunk. 

A hallgatást a nonverbális kommunikációról szóló irodalom mostohán kezeli, pedig 

nincs hatékony kommunikáció aktív hallgatás nélkül, ami egy olyan kommunikációs 
jártasság, amely segít a problémák megoldásában (Gordon 1970, idézi Wismer 1984). 

Az aktív hallgatás közben fontos a verbális és a nonverbális visszacsatolás. Fine 

(2011) a mentális odafordulást is az aktív hallgatás részének tartja. 
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Buda Béla (1994: 110) szerint: „A metakommunikáció elsődleges jelentéstartalma a 

közlő viszonya a közlést befogadóhoz.” Azonban a metakommunikációs jelenségek 

közvetítik a személyiség érzelmi viszonyulásait a közlés tartalmához, a közlési szituá-

cióhoz és a közlés jellegéhez is. E viszonyulások alapján válik lehetségessé a hallgatás 

funkciókba való besorolása. 

Az alábbiakban az eredményeket a második kutatási kérdés köré szerveződő kérdé-

sekre adott válaszok alapján mutatom be. 

A kérdőív 3. és 7. kérdéseinek válaszait a megnyilvánuló funkciók szerint csoporto-

sítottam. 

A 3. kérdés válaszlehetőségei közül az 1. és a 3. a kommunikációs stratégiára, a 2. 

és az 5. a jelző, a 4. a szociális funkcióra irányul. Az egyéb kategóriára összesen 6 

válasz érkezett, így azt tovább kategorizálni funkciók szerint nem célszerű, azaz a 

diagramon az egyéb kategória alatt szerepel. 

 

 

 

1. ábra. A hallgatás funkcióinak megnyilvánulása (százalékos érték) 

A harmadik kérdés (Fontos-e, hogy bizonyos szituációkban ne beszéljen, hanem 

csendben maradjon? Ha igen, melyek ezek a szituációk?) egy félig zárt kérdés, vagyis 

a megkérdezettek öt felkínált lehetőségből választhattak, illetve a 6. pontba beírhattak 

egy következő szituációt, ha a felkínáltakból nem tudtak választani. Mivel a válasz-

adók több választ is bejelölhettek, a válaszok száma 218 volt. Ebből 80 válaszban a 

hallgatás kommunikációs stratégia, 70-ben a jelző, 62-ben a szociális funkciója nyil-

vánult meg. A százalékos arányok a grafikonon jól látszanak. Megjegyzendő, hogy a 

megkérdezettek kivétel nélkül fontosnak tartották azt, hogy bizonyos beszédhelyze-

tekben hallgathassanak! 

A hetedik egy zárt kérdés (A csend jelentheti azt, hogy bár nem mondunk semmit, 
ezzel mégis kifejeztünk valamit. Ön szerint mit lehet leginkább kifejezni azzal, ha vala-

ki hallgat?), amelyre a kitöltők egy választ adhattak. Erre a kérdésre egy fő nem vála-

szolt, azaz a válaszok száma 73. A megkérdezettek közül 34 fő (a 3. és 4. lehetőséget 

választók együtt) vélte úgy, hogy a hallgatás a kommunikációs stratégia része. 22 fő 
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azzal, hogy a nyugalomra vágyok kategóriát választotta, a jelző funkcióra voksolt. 14 

fő az 5. válaszlehetőséget jelölte be, azaz a szociális funkció mellett döntött. A 2. vá-

laszt csak 3 megkérdezett jelölte be, vagyis az érzelmi funkció kapta a legkevesebb 

szavazatot. 

Mivel a hallgatás funkcióira vonatkozó eredmények (az 5., a 9–13. kérdésekre ka-

pott válaszok) bemutatása terjedelmi okok miatt nem lehetséges, megjegyzendő, hogy 

azok a diagramon látható eredményeket támasztják alá, illetve azokat árnyalják. 

4.3. Érzelemközvetítés hallgatással 

Itt az eredményeket a negyedik kutatási kérdést megvilágítani hivatott 13. és 14. nyi-

tott kérdésekre adott válaszok alapján ismertetem. A 13. kérdésre (Milyen érzelmeket 
képes közvetíteni a hallgatás? Soroljon fel legalább hármat!) 179 értékelhető válasz 

érkezett a maximálisan lehetséges 222-vel szemben. A megkérdezettek 113 (63,13%) 

válaszban negatív, 66-ban (36,87%) pedig pozitív érzelmeket írtak le. Megjegyzendő, 

hogy a kitöltők egy része félreértette a kérdést, azaz nem érzelmeket írt le. Az, hogy a 

válaszok száma mégis magas, azzal magyarázható, hogy többen nem három, hanem 

négy vagy öt érzelmet soroltak fel. 

A 14. kérdésre, mely szerint Pozitív vagy negatív megítélés alá esik, ha valaki hall-

gat egy baráti társaságban? a válaszok csoportosításához három kategóriát alakítot-

tam ki, mégpedig: pozitív, negatív és szituációfüggő. Ezen kívül az indoklások alapján 

(Nem mindenki írt!) a válaszokat a hallgatás funkciói szerint is besoroltam. Vannak 

olyan válaszok, amelyekben egyszerre több funkció is megnyilvánul. Így a válaszok-

ból kigyűjtött adatok szerint a négy funkció abszolút száma 85. Az eredményeket az 

alábbi diagramon mutatom be. 

 

 

 

2. ábra. A hallgatás megítélése baráti társaságban és annak funkciói (százalékos érték) 
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Mint látható, mindegyik válasz esetében dominál a negatív megítélés, azaz a megfi-

gyelői szerepben lévő megkérdezettek szerint jobb, ha az ember egy baráti társaságban 

kiveszi a részét a beszélgetésből. 

Wismer (1984: 117) azt mondja, hogy: „Egy üzenet tartalomból és érzésekből áll. 

Gyakran az egyiket vagy a másikat nem értjük meg, mert elfeledkezünk arról, hogy a 

jelentéseket az emberek hordozzák.” Továbbá szól arról is, hogy „a befogadónak aktí-

van felelősséget kell vállalnia a közölt tartalom és a közölt érzelmek megértéséért.” 

Említendő még az is, hogy a kommunikációban törekedni kell az egyenlőségre. 

DeVito (1984: 112) szerint: 

 

Az egyenlőségnek a beszéd és a hallgatás viszonya szempontjából is jellemeznie kell 

az interperszonális kommunikációt. […] Ha az egyik résztvevő egész idő alatt beszél, 

a másik meg hallgat, akkor a hatékony interperszonális kommunikáció nehézzé, majd-

hogynem lehetetlenné válik. Kísérletet kell tenni a kommunikációs hozzájárulás ki-

egyenlítésére. 

 

Vagyis nem szabad elfeledkezni arról, hogy egy üzenetnek van direkt és indirekt (tar-

talmi és viszonyulási) szintje, és mindkettőt meg kellene érteni. A megértéshez szük-

ség van minden kommunikációs színtéren a kölcsönös elfogadás közlésére. Aki hall-

gat, illetve nem aktívan hallgat, az a beszélőhöz és/vagy a tartalomhoz való viszonyát 

hallgatja el (palástolja az érzelmeit, nem érti a tartalmat, nem érdekli a tartalom stb.) 

Egyébként a megkérdezettek közül azt, ha valaki hallgat a baráti társaságban (14. 

kérdés) 38 fő ítéli negatívnak, 6 fő pedig pozitívnak. 20 fő szerint a hallgatás lehet 

pozitív és negatív is, azaz ez szituációfüggő. (10 fő esetében nincs adat!). 

Lássunk erre egy-egy példát! 

Mindenképpen pozitív. Ha olyan téma van egy társaságban, amiben én nem, 

vagy csak minimálisan vagyok tájékozott, akkor nem zavarom meg a buta 

kérdéseimmel a hozzáértőket. (44) 3 

Negatív. Vagy nem figyel a többiekre, vagy nem érdekli őt a többiek beszélge-

tése. (8) 

Ha mindig hallgat, akkor negatívan is megítélhetjük, hiszen feltételezhetjük, 

hogy nem érdeklődő, nem igyekszik bekapcsolódni. Ha megfelelő helyzetek-

ben tud hallgatni, akkor előnyt jelent. (65) 

4.4. Tabutémák 

Jelen tanulmánynak nem feladata a szakirodalom szintetizálása útján bemutatni, hogy 

mi a tabu, csupán egy kérdőíves felmérés alapján (74 fő) kívánja közölni, hogy a min-

tába tartozók szerint miről nem beszélünk ma. A detaubuizálódás folyamata már jó 

ideje tart. A globalizált világban, az új médiatérben a kommunikációs helyzetek száma 

                                                           
3
 A kérdőíveket 1-től 74-ig számoztam, vagyis az idézett válaszok után zárójelben ezek a szá-

mok láthatók. 
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emelkedik, az ember annyiféle értékrendhez, normához fér hozzá, hogy ezáltal saját 

értékrendjét is továbbalakítja. Azaz, ami régen tabu volt, nem biztos, hogy ma is az. 

Az ötödik kutatási kérdésre a kérdőívben csupán egy kérdés vonatkozik, mégpedig 

a 15., amely a következőképpen szól: „Vannak a magyar kultúrában tabutémák, vagyis 

témák, amelyekről nem beszélünk?” A 15-ös nyitott kérdésre a megkérdezettek két 

választ adhattak. A válaszok abszolút száma tehát (74x2) 148 lehetett volna, ezzel 

szemben a kapott válaszok száma 92. Ennek okai a következők: 15 fő erre a kérdésre 

nem válaszolt, 9 szerint ma nincsenek tabuk, 8 fő pedig csak egy választ adott. A vála-

szokat a feldolgozhatóság érdekében kategóriákba soroltam, mégpedig: szex, pénz, 

vallás, betegség, család, halál és etnikai hovatartozás. Mivel 9 válasz a létrehozott 

kategóriák egyikébe sem illett, szükség volt az egyéb kategória létrehozására is. Az 

eredményeket a 3. diagram segítségével szemléltetem. 

 

 

 

3. ábra. A vizsgált minta 1. és 2. helyre beírt tabutémái 

5. Összegzés 

Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a hallgatás nagyrészt információs 

hallgatás (Bańczerowski 2000), azaz olyan, amely a nyelvi információ médiuma. Ezen 

belül a megkérdezettek szerint a jelentést hordozó hallgatás funkciói közül a kommu-

nikációs stratégia funkció a domináns. Ezt az első felmérés eredményei is igazolták. 

Mindkét kutatás alapján a hallgatás leginkább a tudatosan alkalmazott kommuniká-

ciós stratégia eszköze, és a másikra való odafigyelés, azaz az aktív hallgatás (41,67, 

illetve 46,5%-ban (1. és 2. kérdőív)) nagyon fontos. Azt, hogy akkor hallgatunk, ha 

nincs mondandónk, illetve, ha nem értünk a témához, a megkérdezettek 22,4, illetve 

31,1%-a közli (jelző funkció). 

A hallgatás megítélése a (baráti) társaságban – fejezzen az ki bármilyen funkciót is 

– az esetek több mint 50%-ban, mindkét felmérés alapján negatív. Megjegyzendő, 

hogy a válaszadók jelentős része a hallgatás pozitív vagy negatív minősítését a szituá-
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ciótól teszi függővé. (Az első felmérésben a résztvevők több mint 45%-a, a második-

ban pedig több mint 25%-a vélekedik így!) 

Az alábbi diagram két kérdőív két-két kérdésére adott válaszai alapján ábrázolja a 

hallgatás funkcióinak megnyilvánulását. 
 

 

 

4. ábra. A hallgatás funkcióinak megnyilvánulása (százalékos arány) 

A közlők szerint tabutémák ma is vannak, csak némileg módosultak. A válaszokból 

kitűnik, hogy az első két helyen a szexszel és a pénzzel, a harmadikon a családi prob-

lémákkal kapcsolatos tabuk állnak. Az abszolút első helyre az első felmérésben is a 

szex került, a másodikra a családi problémák és a harmadikra a pénz. 

A bemutatott eredmények tájékoztató jellegűek, hiszen sem a minta mérete (115 

fő), sem pedig annak összetétele másra nem jogosít fel. Azaz arra mégis, hogy kije-

lentsem, a mintára vonatkoztatottan beigazolódott, hogy a kommunikációs partnerek a 

hallgatást a beszédhelyzetek többségében kommunikációs stratégiaként alkalmazzák. 

Ennek megerősítése volt a kutatás egyik célja, a másik pedig az, hogy egy másik min-

tán vizsgáljam be a hallgatás általam felvetett funkcióit. 
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Melléklet 

Tisztelt Válaszadók! 

Felmérést készítek arról, hogy a hallgatás milyen szerepet tölt be/tölthet be az emberek életében. 

Kérem, segítse a kutatást azzal, hogy kitölti a kérdőívet. A kérdőív kitöltése természetesen önkéntes, 

és név nélkül történik. 

Köszönöm a kutatás segítését! 

 

Kérdőív a hallgatásról: 

 1) Életkor: 

 2) Idegen nyelv ismerete (legalább középfokú): 

 3) Fontos-e, hogy bizonyos szituációkban ne beszéljen, hanem csendben maradjon? Ha igen, me-

lyek ezek a szituációk? (Több válasz is adható!) 

• Ha más beszél, akkor aktívan hallgatok. 

• Ha nem vagyok biztos abban, hogy helytálló, amit mondanék. 

• Ha a tárgyalási pozíciót rontanám a gyors válasszal. 

• Ha az adott helyen, szituációban nem illik beszélni. 

• Ha nincs mit mondanom. 

• Egyéb, éspedig: 

 4) Milyen hallgatásra vonatkozó szólásokat, közmondásokat ismer? Írja le! 

 

 5) Gyermekkorában figyelmeztették-e, hogy bizonyos helyzetekben maradjon csendben? 

   Igen, ha (Csak egy, mégpedig a legjellemzőbb választ karikázhatja be!): 

• a felnőttek beszélnek 

• nem értem, amiről szó van 

• valakit kínos helyzetbe hoznék 

◦ Mit jelent az, hogy „megtörni a csendet” és „nem tudja szó nélkül megállni”? 

 

 6) A csend jelentheti azt, hogy bár nem mondunk semmit, ezzel mégis kifejezünk valamit. Ön 

szerint mit lehet leginkább kifejezni azzal, ha valaki hallgat? (Kérem, vonatkoztassa saját magá-

ra, vagyis egy, az önre legjellemzőbb választ karikázza be!) Azt, hogy: 
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1. nyugalomra vágyok 

2. jó együtt hallgatni 

3. valaminek a kimondása bizonyos fajta cselekvésre vagy cselekvéssorra kötelezne 

4. aktívan, teljes odafordulással hallgatom a beszélőt 

5. nem szeretnék másoknak fájdalmat okozni 

 7) Honnan tudja, hogy mely helyzetekben kell, illetve jobb hallgatnia? Említsen legalább két pél-

dát. 

1.  

2.  

 

 8) Tapasztalta-e, hogy valaki hallgatással az alábbiakat fejezi ki? (Csak egy válasz adható, mégpe-

dig az, amivel a leggyakrabban találkozott!) 

◦  szégyenkezést 

◦  haragot 

◦  valaminek az eltitkolását 

◦  mások félrevezetését 

 

 9) Ön szerint mit közvetít a hallgatás a beszélgetés során? (Csak az ön szerint legjellemzőbb válasz 

karikázható be!) 

◦  koncentrálok arra, amit a partner mond 

◦  nem akarok a szavába vágni 

◦  nem értem, így nem tudok hozzászólni 

◦  nem érdekel, amiről szó van 

 

10) Ön szerint milyen asszociációkat ébreszt a tanárban, ha egy diák az órán a feltett kérdés után 

hallgat? 

1. Nem készült fel az órára, nem tudja a választ. 

2. Mással foglalkozott órán, nem tudja, hogy mit kérdezett a tanár. 

3. Tudja a választ, de gondolkodik, hogyan kezdje el. 

4. Egyéb, éspedig: 

 

11) Tanult-e Ön gyermekkorában valamilyen illemszabályt arra vonatkozóan, hogy a társadalom 

mely színterein és mely szituációkban tanácsos vagy kötelező inkább hallgatni, mint megszólal-

ni? Említsen két példát! 

◦   

◦   

 

12) Milyen érzelmeket képes közvetíteni a hallgatás? Soroljon fel legalább hármat! 

◦   

◦   

◦   

 

13) Pozitív vagy negatív megítélés alá esik, ha valaki hallgat egy baráti társaságban? Indokolja 

válaszát! 
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14) Vannak a magyar kultúrában tabutémák, vagyis témák, amelyekről nem beszélünk? Soroljon fel 

kettőt! 

1.  

2.  
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A CSEND ÉS A HALLGATÁS A KULTÚRAKÖZI  

KOMMUNIKÁCIÓBAN, AVAGY HALLGATNI VALÓBAN 

ARANY? 

IRINA GOLUBEVA 

 

 

A kommunikáció – akár verbális és/vagy nem verbális – nagyban eltér a különböző 

kultúrákban. Ennek az egyik legkülönlegesebb és egyben a legkevésbé tanulmányozott 

jele a csend és a hallgatás. 

Mostanában – úgy tűnik – a csend elérhetetlen luxussá vált. Bár a csend „hangját” 

már le lehet tölteni az Internetről mindössze 99 centért, a technológiák gyors fejlődése, a 

sajtó agresszív „nyomulása”, a „csicsergő” talkshow-k népszerűsége, a folyamatosan 

„csengő”, „pittyegő”, „zümmögő”, „zenélő” vagy „vibráló” mobiltelefonok zaja egy 

perc csendet sem hagy az embernek. És a helyzet az, hogy sokszor mi magunk sem tu-

dunk mit kezdeni a csenddel, mert már elfelejtettük a tartalmas hallgatás élvezetét. Az 

információ felgyorsult áramlása megköveteli, hogy folyamatos kapcsolatban legyünk a 

külvilággal, ha nem Skype-on, akkor e-mailen, Twitteren vagy más csatornán keresztül. 

Ahogy ezt ma mondani szokás, „Ha nem vagy a Facebookon, nem élsz”. Hasonló a 

helyzet a hallgatást illetően. Sajnos az emberek elfelejtik, hogy „hallgatni a csendet 

ugyanolyan tanulságos lehet, mint hallgatni a hangokat, talán még annál is jobban” 

(Losey 1997: 191, saját fordítás). 

A jelen tanulmány általános szakirodalmi áttekintést kíván nyújtani az olvasónak. 

Az egyetemi mesterszakos hallgatók körében elvégzett vizsgálat, amelyről a szerző 

beszámolt a balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen, a cikk terjedelmi 

korlátai miatt, külön írásban kerül bemutatásra. 

Nagyon gyakran a csendet és a hallgatást a hangok és a beszéd hiányaként fogják 

fel. Ennél sokkal komplexebb a jelenség, és másképpen kell megközelíteni: nem csu-

pán valaminek a hiányaként értelmezni, hanem gazdag jelentéssel bíró kommunikációs 

megnyilvánulásként, amelyet erősen meghatároznak a társadalmi, kulturális, népi szo-

kások, sőt a pszichológia is. Ezt szorgalmazzák Tannen és Saville-Troike (1985) is. A 

nyelvtudományban a csendet és a hallgatást a nem verbális kommunikáció eszközei 

közé sorolják, és olyan tudományterületek tanulmányozzák, mint a szemantika és a 

pragmatika. 

Naponta érintkezünk más kultúrákból származó emberekkel. A kommunikáció so-

rán az interkulturális félreértések elkerülése céljából fontos külön figyelmet fordítani a 

csend és a hallgatás megjelenésére. Egy 1975-ös tanulmányban bemutatták, hogy az 

átlag USA-beli amerikai kétszer annyit beszél (hat óra negyven három percet naponta), 

mint egy átlagos japán (három óra harmincegy percet naponta). Az interkulturális 

kommunikációban a csendet és a hallgatást leggyakrabban az ázsiai, keleti kultúrával 

asszociálják, a túlzott beszédet pedig inkább a nyugati kultúrákkal (Nakane 2007). 

Shafir szerint (2000) a nyugati kultúra képviselői előbb beszélnek, utána hallgatnak és 

csak a végén szemlélődnek, a keletiekre pont az ellenkezője jellemző: előbb szemlé-

lődnek, azt követően hallgatnak, és csak azután beszélnek. Azonban még a keleti kul-
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túrákon belül is nagy az eltérés. Ahhoz, hogy meggyőződjünk, hogy mennyire más-

képp kezelik a jelenséget a különböző kultúrákban, nem feltétlenül olyan gyökeresen 

eltérő kultúrákat kell összehasonlítani, mint a japánt és az olaszt, elég összevetni a 

japán kultúrát a kínai vagy a koreai kultúrával (Lebra 1987). Általában a keleti kultú-

rákban a túl sokat beszélő emberek „gyanúsak” és nem tartják igazán tisztelettudónak 

őket (Sánchez et al. 2008). 

Mivel a csendet meglehetősen nehéz definiálni, ebből adódóan, mint jelenséget, ta-

nulmányozni is legalább ilyen bonyolult. Más nyelvekkel ellentétben sok európai 

nyelvben a szó több jelentéssel bír, pl. az angol silence, a spanyol silencio, a francia 

silence. Hasonlítsunk össze a magyar csend, hallgatás szavakkal, vagy orosz тишина, 

молчание, безмолвие, ahol a тишина inkább a fizikai jelenséget jelöli, a молчание – 

emberi, безмолвие – a két előbbi szintézisét (ld. Арутюнова 2000). A fenti példákból 

kikövetkeztethető, hogy maga a nyelv is tudja „akadályozni” a fogalom definiálását, 

akármennyire is paradoxonnak tűnik. Például az angol nyelv nem tesz különbséget, de 

még a magyar is csak két jelentést különböztet meg, miközben az orosz hármat. Az 

Oxford English Dictionary (1989) szerint olyan szinonimákkal lehet meghatározni a 

silence fogalmát, mint ’muteness’, ’reticence’, ’taciturnity’, illetve ’complete quietness 

or stillness’; ’noiselessness’. Egyes kutatók azt a megközelítést javasolják követni, 

hogy a csend elsősorban „kommunikációs válaszadási kudarc”. 

Különbséget kell tenni a hallgatás és a szünet között. Tannen (1985: 109) felteszi 

azt a kérdést, hogy mikor tekinthető egy szünet hallgatásnak. A válasza: amikor a 

csend hosszabb, mint a várható szünet, vagy a szünet váratlan helyen keletkezik és 

nem a szokásos funkcióval bír, hanem utal valaminek a hiányára (ibid). McLaughlin és 

Cody (1982) azt a véleményt képviselik, hogy a három másodpercnél hosszabb csend 

már nem pauzának tekintendő, hanem hallgatásnak. Néhány frissebb kutatás azt mutat-

ja, hogy három másodpercnél hosszabb szünet nem igazán fordul elő a természetes 

spontán beszédben. A szünet egyébként a beszéd természetes része és szintén kultúra-

függő. 

Azokkal a kutatásokkal, amelyekben a csendet és a hallgatást kommunikációs hi-

ánynak fogják fel, nem tudok egyetérteni. Inkább Jaworski (1993) nézeteit osztom, aki 

szerint a csend és a hallgatás a kommunikáció metaforája. 

A csend jelenségének több dimenziója van: 

• fizikai, 

• társadalmi, 

• kulturális, 

• esztétikai. 

Nézzünk ezzel kapcsolatban néhány példát. A politikai életben például a csend lehet 

az ellenállásnak a jele, a hallgatás pedig a korrumpált rétegek viselkedésére utalhat. A 

művészetben a csend sokszor egyenlő az idillel. 

Az összes kommunikációs eszköz közül talán a csend és a hallgatás a leginkább 

kontextusfüggő. Jaworski (1993), hivatkozva Jensen írására (1973), a csend és a hall-

gatás öt különböző funkcióját sorolja fel. Érdekességük, hogy ezek a funkciók egy-

szerre pozitív és negatív módon jelenhetnek meg a kommunikációban: 

• Összekötő funkció: a csend és a hallgatás összekötheti a két embert, de el is távo-

líthatja; 
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• Érzelmi funkció: a csend és a hallgatás érzelmileg pozitívan hathat, de sérthet is; 

• Rávilágító funkció: a csend és a hallgatás valamire fényt deríthet, vagy pedig 

fordítva – elrejtheti, elfedheti az információt; 

• Ítélkező funkció: a csend és a hallgatás kifejezhet hozzájárulást és támogatást, de 

jelenthet nézeteltérést és helytelenítést; 

• Aktivitási funkció: a csend és a hallgatás lehet jele a mély elgondolkodásnak, va-

gyis az agy aktív működésének, de ennek ellenkezőjét is, vagyis a teljes mozdu-

latlanságot, az inaktivitást is jelentheti. 

 

A fent felsorolt funkciók jól szemléltetik, hogy a csend és a hallgatás semmiképpen 

nem tekinthető valamiféle jelentéktelen háttérnek, jelentés nélküli űrnek vagy a kom-

munikációs zsákutcának. 

Egy adott kultúra kommunikációs portréjának „megrajzolását’ alapozhatjuk a csend 

és a hallgatás értelmezésének, kezelésének vizsgálatára. Így például, ha a következő 

jellemző vonásokat soroljuk fel egy nemzettel kapcsolatban: (1) az adott kultúra kép-

viselői csak akkor beszélnek, ha van mondanivalójuk; (2) a hallgatás természetesnek 

tekinthető; (3) a hallgatás az információszerzésnek egyik passzív stratégiája; (4) a 

pauzák hosszúak, a beszéd lassú és jól artikulált; (5) az idegen nyelv használata során 

kifejezetten törekednek a helyességre stb. (ld. Lehtonen–Sajavaara 1985, Sajavaara–

Lehtonen 1997), akkor többségünk egyből ráismer a finnekre, vagy legalább „beazo-

nosítja”, hogy skandinávokról van szó. 

A finnek valóban szűkszavúak, mivel a szakértelmet nem a szavak, hanem a tettek 

alapján ítélik meg. A csend – mint a többi Skandináv országban – harmóniát jelent, és 

a relaxáció legegyszerűbb módja. Általában a finnek csendben hallgatják a másik em-

bert, nem szakítják félbe, nem kérdeznek közbe. Tisztelettel figyelni és hallgatni a 

másik embert a finn kommunikáció egyik legfontosabb szabálya. Másfelől a hallgatás 

segít elkerülni az esetleges kudarcot a kommunikáció során. 

Bruneau (1973) szerint a csendnek és a hallgatásnak három fajtája ismert: 

pszicholingvisztikai, interaktív és szociokulturális. A pszicholingvisztikai nem más, 

mint például a szünet, amely segít „lelassítani” a beszédet, és lehetőséget nyújt a be-

szélőnek több időt nyerni a beszédalkotási folyamathoz, a hallgatónak pedig az el-

hangzottak feldolgozásában segít. Az interaktív jelző alatt a beszédváltáskor megtar-

tott szüneteket értjük. Ezeket a szüneteket a beszédpartnerek közösen tartják meg, 

amíg az egyik partner nem szakítja meg a pauzát. A szociokulturális pedig speciális 

helyzetekben jelenik meg, például a buddhistáknál, vagy mint az egész vallás alapja-

ként a hinduizmus esetén. 

Poyatos (2002) a csend és a hallgatás előfordulása alapján négy kategóriát külön-

böztet meg: az állatvilágban, az emberi kommunikációban, a kulturális és a természe-

ti környezetben lévőt. Ő egyébként a csendet és a hallgatást a hang passzív alternatí-

vájának tartja. 

Érdekes megközelítést ajánl Kurzon (1995), aki a csendet és a hallgatást szándék, 

illetve képesség szempontjából vizsgálja. Így például a hallgatás lehet a „beszédképte-

lenség” vagy „a hallgatás képessége”, vagy pedig a „nem mondani semmit” képessé-

gének kategóriája. 
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Az interkulturális kommunikációban a félreértések gyakran a csend és a hallgatás 

félreértelmezéséből erednek. Aki hozzászokott, hogy a hallgatás a beleegyezés vagy 

egyetértés jele, tévesen hiheti például azt, hogy sikerült meggyőznie egy angolt, mivel 

Angliában a beszélő türelmes végighallgatása csupán udvarias viselkedés. Az üzleti 

tárgyalásokon keletkezett pauzákat sem kell betölteni semmivel, hiszen a „fecsegő” 

emberek elveszítik a hitelességüket. A beszélgetés során nem illik minden áron „rá-

erőltetni magát másra”. Az angolok nemcsak a pénzt, a fűtést és az érzelmeket, de a 

szavakat illetően is takarékosak. 

Eltérő módon értékelik a csendet és a hallgatást az alacsony és a magas kontextusú 

kultúrákban. Az alacsony kontextusú kultúrákban a csend és a hallgatás jelentheti az 

elutasítást, az ellenkező véleményt, a kommunikáció elutasítását, az ellenséges hozzá-

állást, a beszélni nem tudást, vagy akár a gyengeséget. A magas kontextusú kultúrák-

ban pedig az erőt, a hatalmat, a komfort érzését fejezheti ki, vagy egyszerűen azt, hogy 

nincs mit mondani (Kivik 1998). 

Ebből adódik az, hogy miközben pl. az USA-beli amerikaiak értelmetlennek tartják 

a hallgatást, a kínaiak a hallgatást a bölcsesség és a béke jelének fogják fel. Még Kon-

fucius is azt vallotta, hogy „a csend az az igaz barát, aki soha nem árul el”. 

Az etikett is másképpen kezeli a csendet egy-egy kultúrában. Miközben Angliában 

illik csendesen megjelenni és csendesen távozni („angolosan”), Görögországban ez 

meglehetősen elfogadhatatlan lenne (Sifianou 1997). 

Érdekes a csend és a hallgatás értelmezése oktatási környezetben. Egyes kultúrák-

ban a koncentrációt, az elmélyült tanulást jelentheti, más kultúrákban pedig az érdek-

telenséget és a tudatlanságot. 

Ugyanúgy a munkahelyen is különböző dolgokat jelenthet a csend és a hallgatás: 

eredhet a motiváció hiányából, vagy keletkezhet a stressz hatására (ld. pl. Jenkins 

2000). 

Függetlenül a kulturális hovatartozástól, általánosságban jellemző, ha többet kez-

dünk hallgatni és figyelni másokra, sokkal többet tanulhatunk a környezetünkről. Shafir 

(2000) szerint javulhatnak a családi és munkahelyi kapcsolatok, mivel a csend teret és 

időt hagy mások megértéséhez. Az általa javasolt terápiában ennek a legmagasabb 

foka az ún. „mély csend”, vagy „elmélyült hallgatás”, amikor eltűnnek a belső zajok 

is. 

Nakane (2007) szerint a csendnek és a hallgatásnak a kommunikációban betöltött 

szerepe pont akkora, mint a beszéd szerepe. Véleményem szerint a szerepük sokkal 

bővebb. Olyan érzelmeket pl., mint a csalódást, zavart, vonakodást, szívfájdalmat, 

gyászt, várakozást, lelkiismeret-furdalást, reménykedést, szégyenkezést a beszélő nem 

tudja olyan hatékonyan szavakba önteni, mintha azt a hallgatással fejezné ki. Egy 

kérdés, egy hozzászólás vagy témaváltás teljesen megváltoztathatja a pillanat hangula-

tát (ld. Shafir 2000). 

A jelenség komplexitását az is bizonyítja, hogy sokkal könnyebb egy beszédpartnert 

találni, mint egy olyan személyt, akivel hallgatva jól érezünk magukat. Véleményem 

szerint a közös hallgatás, a komfortos csend megosztása két ember közti bensőséges 

kapcsolat létezésének legkiválóbb tanújele. 

A csend és a hallgatás felfogását és értelmezését különböző kultúrákban nagyon jól 

tükrözik a közmondások. Bár egyes esetekben a hasonló közmondások elterjedése 
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egymástól távol eső kultúrákban vagy irodalmi kölcsönzésekre, vagy pedig történelmi 

okokra vezethetők vissza, általában mégis a felfogás hasonlóságát jelenti. Itt említenék 

néhány példát: „A hallgatás beleegyezés” (arabul, magyarul, oroszul); „Néha a hallga-

tás a legjobb válasz” (angolul, arabul, magyarul); „Hallgatni arany, beszélni ezüst” 

(több nyelven, pl. angolul, hollandul, magyarul, oroszul, franciául, németül, olaszul, 

arabul, héberül stb.). Ez az utóbbi talán a legelterjedtebb közmondás, és az a legvaló-

színűbb, hogy az ókori Egyiptomból ered. 

A csend és a hallgatás tanulmányozása a következő népcsoportoknál, illetve téma-

körökben zajlik: 

• indiánoknál (pl. Basso 1972); 

• északi népeknél (pl. Lehtonen–Sajavaara 1985, Sajavaara–Lehtonen 1997); 

• afrikai törzseknél (pl. Nwoye 1985); 

• ázsiai kultúrákban (számtalan szakirodalom jelent meg, ld. Nakane 2007); 

• vallásos csoportoknál (pl. Enninger 1987); 

• oktatási környezetben (pl. Nakane 2006, 2007, Sánchez et al. 2008, Hu–Fell-

Eisenkraft 2003); 

• nyelvpatológiában (pl. Shafir 2000) stb. 

 

Ezek a kutatások kultúraközi megközelítésből tanulmányozzák az eseteket, és általá-

ban interdiszciplináris jellegűek. 

A téma kutatása egyre több teret nyer világszerte. A növekvő érdeklődés arra utal, 

hogy egyre több nyelvészeti kutatás foglalkozik inkább a kommunikáció gyakorlati 

kérdéseivel, és azon belül is a kultúraközi perspektívából közelítik meg a problémát. 

Magyarországon is egyre többen tanulmányozzák a témát. 
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3WS! WORDS IN THE 21ST CENTURY 

ILDIKÓ HORTOBÁGYI 

 

 

Building on two premises, namely that there are at least “twenty-one words and 

phrases for the twenty-first century” (Luntz 2007) and that ”…as soon as they leave 
the pages of a dictionary and go into action, words don’t have meaning, they have 

uses” (Szöllősy 2007), my paper aims to prove the hypothesis that words commuting 

between cultures via the highly digitalized media yield new patterns of thought. With 

the globalized media we are currently facing a situation similar to international joint-

research projects where, while experimenting with new technologies, specific new 

knowledge is tightly linked to the linguistic competence of the participants. Usually 

project partners from different countries choose a vehicular language common to all of 

them, but the choice of a common language might predetermine certain ways of rea-

soning and different forms of expression. 

In this light my paper endeavours to provide a short multilingual comparative anal-

ysis to prove that in the process of linguistic borrowing the nature of a particular lan-

guage influences the habitual thoughts of its new speakers, who thus develop a multi-

ple vision of the world. 

1. Media exposure 

In the first decade of the 21st century people live in a media saturated society, where 

communication via electronic networks constitutes a new reality. Research carried out 

in 2005 (Potter 2008: 5) revealed that almost 70% of an average person’s day includes 

some form of media use (30% media as a single activity, 39% media linked to some 

other activity). Television and computers provide the bulk of visual and audience time, 

a reality that is fully exploited by the media outlets. The pervasiveness of IT is visible 

across all the layers and classes of society. Owing to cheap and handy information 

technology most human communication is mediatized and interactivity is also guaran-

teed, as by their nature, the current media allow various opportunities for public partic-

ipation in the form of talk shows, political debate programmes or digital means of 

instantaneous commentaries. As a result of the continuous levelling of the cultural 

differences the media are continuously altering people’s identities. Most contemporary 

societies have a multitude of parameters, which lead to people developing multifaceted 

identities. But also the new technologies may transcend the limitations of transnational 

communication. As Mihelj points out: “…given the participatory potential and acces-

sibility, online forums, discussion lists and platforms such as You Tube have the abil-

ity to bridge national divides” (Mihelj 2011:183). The young generation has presuma-
bly developed virtual identities as well, so now reality can be approached by postulat-

ing that students have already shaped their world view by borrowing elements – 

among which a rich vocabulary and a large variety of discourse patterns – from several 

cultures at a time. Meanwhile it is important to continue to provide a sociological ac-
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count of language, as this can actually bear relevance for understanding language in 

the media. 

2. Media and Education 

The above mentioned concerns definitely call for conscious and consistent reform in 

education. In order to be successful in transmitting valuable knowledge we all have to 

turn “green” in our professional activity and recycle old content. This issue can be best 

illustrated by borrowing a quotation from the Core Curriculum of Harvard University 

(Luntz 2007: 184), which clearly states that in undergraduate education an important 

paradigmatic shift has been experienced lately, moving away from the old or canon-

ized curriculum, which manifests itself in the form of current knowledge in certain 

fields and a tremendous amount of information digested from the Great Books, to a 

new one, aiming at introducing students to the major approaches to knowledge in do-

mains the faculty considers indispensable. It goes without saying that the philosophy 

of all colleges and universities is to form broadly educated graduates also trained in a 

particular academic field. Consequently, at undergraduate level nowadays intellectual 

breadth includes primarily intellectual skills and habits of critical thinking and judging 

assumptions more objectively (Hortobágyi 2010). 

In higher education, Hungary has also joined the Bologna system and the faculty 

has to cater for the needs of young people in their late teens and early twenties who 

see life through contemporary lenses. First of all, students would rather cope with 

manageable amounts of knowledge. Their natural curiosity has to be stimulated by 

easily accessible information. We must agree that the best way to do this is to design 

problem solving tasks relying on elements of popular culture. In a multicultural set-

ting, when engaging in a conversation, one has to presuppose that the members of a 

speech group usually share the same code and an entire system of symbols, signs and 

meanings. This new educational trend can legitimate why in the current communica-

tion background colleges and universities are tailoring their offers not only to needs 

but also to the habits of the students. For instance an interesting aspect related to the 

growing importance of media is the spreading of media-related subjects in the so 

called serious domains of study, namely academic fields. 

By now it has become more than evident that the media have to be both investigated 

and fully exploited in order to reveal the challenges they encompass when dealing 

with societal issues. The omnipresence of the media in our highly digitalized world 

displays a wide range of concerns that shape both the present and the future media 

landscape and the issues these can create for communication. One such concern relates 

to the changes occurring in verbal communication and can be spotted in the wide-

range of media related topics such as Social Networking, Global Infotainment or Con-

sumer Culture. 

As such the title of my paper – 3Ws – intends to be in line with the growing trend of 
using acronyms in all walks of verbal communication, a trend which could be consid-

ered an obvious outcome of the need to economize on spatial and temporal dimensions 

of message transmission (short messages, emails, chats, etc,). In my understanding the 
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terms 3Ws could easily yield different sources of the acronym, such as: Words Work-

ing Well or Words Worth Writing, even Words Worth Wondering (about). 

3. Rationale and Research 

In my paper I argue that the words used in a media rich environment exert a high im-

pact on the processes of communication in general and language acquisition in particu-

lar. The techniques of persuasion used in most media representations stimulate the con-

tinuous development and restructuring of the mental lexicon, even in the case of young 

adults. 

Several decades ago sociologists and sociolinguists had been concerned mainly 

with how social differences in spoken language influence meaning, and focused their 

investigations on the connotative aspects of language. At the end of the 20th century 

Pierre Bourdieu “could only account for changes in language if there is also a change 

in the social structure” (Myles 2010: 35). 

Let us illustrate briefly the rationale of a small-scale research project. Undergradu-

ate and graduate students enrolled in two different seminars in U.S. and Anglo-Saxon 

Media had been assigned the task to exploit their personal media habits and diets, and 

evaluate the impact the media products they are consuming exert on the development 

of their vocabulary. Both the Hungarian and the American students enrolled in our 

MA programme admitted that most of their active vocabulary stems from both recep-

tive and productive online activity (reading news and blogs, watching movies and 

serials, stumbling over commercials vs. writing emails, blogs, comments in chatrooms 

and on the social networks). 

At the outset of the research students had to read a chapter from Dr. Frank Luntz’s 

book Words that Work. It’s not what you say, it’s what people hear (2007). The chap-

ter entitled Twenty-one Words and Phrases for the Twenty-first Century makes an 

inventory of words that “cut to the heart of America’s most fundamental beliefs and 

rights, to the core values that do not change no matter how we vote or shop, or what 

delivery devices we use to play music, in the year 2020” (Luntz 2007: 239). While 

reading Luntz’s book on the power and importance of words, they were asked to set up 

a list of the most “eloquent” Hungarian words they encounter in their daily media 

activities. In addition they had to find examples that proved the survival of the 21 

English words Luntz had predicted for the 21
st
 century U.S. media. Moreover they had 

to find current Hungarian contexts in which some of these “international” words are 

being employed. 

By now “journalism has developed from a news gathering to a news generating pro-

fession” (Myles 2010: 111). So why are the media so important when tackling issues 

related to the development of one’s lexis and communicative skills? Remaining within 

the scope of this research, we have to add that most of these students also attend lec-

tures and seminars in translation and interpreting where the activation of the mental 
lexicon, the retrieval of the best word association or collocation is imperative. There-

fore we should not ignore the daily stimuli that reach the students. For example the 

students had to translate headlines from a local newspaper. One of the entries read in 
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Hungarian as follows: “Szelektív hulladékgyűjtés” (which literally translates into Eng-

lish as Selective Garbage Collection). Some students provided a quick solution: Going 

Green. This choice is also a great example of how codes are often revealed in imagery. 

When asked to justify their choice, the students admitted that advertisements on CNN 

(multimedia ads with powerful visual and audio effects where the text can be both 

seen and heard embedded in a pleasant environment) had a more tangible effect than 

their relatively poor experience of texts related to environmental issues. Contrary to 

what one might have expected, the interpretation of another headline – A tavasz első 
hírnökei (Spring’s First Messengers) visibly caused problems in retrieving the proper 

term or collocation. The students said that by now the word messenger would more 

often relate to instant communication, chat, dialogue than to forerunner. 

The small scale research involved 18 students at the University of Pannonia who at-

tended a seminar in U.S. Media. They had been handed Luntz’s list of the most power-

ful words used in the media dating from 2007, and exploiting their own media habits 

and diet, they had to set up a similar list of the most determining Hungarian words. 

 

 U. S. Media (Frank Luntz 2007) Hungarian media (2011) 

1 Imagine 
Pro-/Professional (Szakszavak: szakterület, 

szakpolitika) 

2 Hassle-free Extra- (Extra) 

3 Life-style Sensational (Szenzációs) 

4 Accountability Sales /Promotion (Akció) 

5 Results/can-do-spirit Free (Ingyen) 

6 Innovations (new and improved) Violence (Erőszak)  

7 Renew, revitalize, restore, reinvent Online (Online) 

8 Efficient/efficiency Career (Karrier) 

9 The right to know Wellness/Fitness 

10 Financial security Crisis (Válság) 

11 Patient-centered Terrorism (Terrorizmus) 

12 Investment 
Environmental commitment/awareness 

(Környezettudatosság) 

13 Casual elegance Top (Top) 

14 Independent/independence Cultural traditions (Kulturális tradiciók) 

15 All-American Stars/Celebrities (Sztárok/Celebek) 
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16 Peace of mind L’Oreál 

17 Certified Webshop, online shopping 

18 Prosperity Multicultural (Multikulturális) 

19 Spirituality Minorities (Kisebbségek) 

20 Balanced approach  Social networks (Közösségi oldalak) 

21 A culture of… Diet/Slimming diet (Diéta, fogyókúra) 

 

The above list contains the most pertinent Hungarian words found by the students in 

advertisement, commercials, news articles in the spring of 2011. Following this, the 

students had to find words from Luntz’s list that not only survived in English, but also 

migrated into Hungarian. 

Let us tackle first the 2007 list. On the one hand, the words have proved their con-

tinuing presence, as the students found no difficulty in tracing them in their favourite 

TV programmes. In what follows I am highlighting a few contexts in which some 

elements of the 2007 list are present. 

 

imagine 
“We spend our whole lives worrying about the future. Planning for the future. Try-

ing to predict the future. As if figuring it out will somehow cushion the blow. But the 

future is always changing. The future is the home of our deepest fears... and our wild-

est hopes. But one thing is certain, when it finally reveals itself, the future is never the 

way we imagined it.” – Grey’s Anatomy 
 

hassle-free 
“New hassle-free drinks package options from Royal Caribbean International 

Each new package offers guests a no-hassle way to enjoy an all-inclusive experi-

ence across all onboard drinking venues. “Royal Caribbean International has devel-

oped these new packages to enable our guests to make their holiday more relaxing and 

enjoyable by paying one set price for a wide variety of drink choices.” – Commercial 

 

results/can-do-spirit 

“U.S. Sen. Michael Bennet visits Scott Elementary School in Greeley U.S. Sen. Mi-

chael Bennet, ex-superintendent of Denver Public Schools, is visiting schools across 

Colorado that consistently show growth under the federal No Child Left Behind Act to 

find out what the schools are doing to get results. He chose Scott because it has many 

free and reduced lunch recipients but continues to improve in test scores.” – greeley-

tribune.com 
 

investment 

“As surgeons, we’re always invested in our patients. But when your patient’s a 

child, you’re not just invested, you’re responsible. Responsible for whether or not that 
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child survives, has a future, and that’s enough to terrify anyone…They say the bigger 

your investment the bigger your return. But you have to be willing to take a chance. 

You have to understand you might lose it all. But if you take that chance, if you invest 
wisely, the payoff just might surprise you.” – Grey’s Anatomy. 

 

Students have also found Hungarian contexts where elements of the 21 English words 

(or their translations) can be found. In Hungary the can-do-spirit is present more often 

in commercials (Lipton tea, Vichy), life-style in entertainment (Mom Park Centre in 

Budapest). 

As for accountability, in Hungary the concept implies efficiency and investment 

and relates more often to finances and the world of banking. For Americans the term 

has a wider implication as Americans need and want accountability within their every-

day lives. This goes from the elected government officials to the products that are 

bought and used. Not only do they expect these aspects to be accountable, but they try 

to hold themselves accountable as well. For example, if a person is holding a company 

accountable for providing a service, then he/she is accountable for paying for this 

service. When thinking about accountability, one way to show that one is accountable 

is to show how you can be independent. 

This is how Jenna Skiba, a U.S. student enrolled in our joint Master programme in 

American Studies, describes the power of the word imagine: “This word has been used 

since my childhood and now stands for much more in my everyday life. Growing up, 

you are asked to look to the future and imagine what you want life to look like. Imagi-

nation is a personal meaning and will be different for every person. This individual 

meaning of the word imagine is an invitation to look into the future and at how one 

might want to live, which leads directly into the world lifestyle”. The new global 

trends have coined a new term for people working in the media, imagineers (a blend-

ing of imagine + engineers), who employ persuasion techniques targeting the public at 

large. Some examples taken from the French media also highlight the symbolic power 

of the concept. The first sentence is a commercial of the French Rails offering promo-

tional tickets for youth below age 26, a travel card they call Imagine R: “La RATP, le 

STIF et la Région Ile-de-France n’hésitent pas à faire la promotion de leur carte Im-
agine R, le titre de transport réservé aux Franciliens de moins de 26 ans.” 

The Romanian media utilizes the concept in most diverse contexts: 

• Noile reclame iPhone…: lipsa de imaginatie (The new iPhone…: lack of imagi-

nation) 

• Reclama outdoor, publicitate stradala cu imaginatie interesanta (Outdoor com-

mercials, billboards with interesting imagination) 

• Imaginatia face toti banii… (Imagination makes all the money) 

For the American people investment has been a major ideal throughout the 20th and 

21st centuries. Investing shows that one is planning for their future, and therefore in-

vestment is part of their lifestyle. Imagining the future and preparing for it can be done 

with investment, not just in liquid assets, but also in ‘abstract’ items as well. Going to 

college and getting an education is an investment in yourself, allowing you far greater 

opportunities in the future. Having this investment may make one eligible for certain 

certifications, which will continue to make their life the way they might have imagined 
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it. Not only through the globalized economy but especially through the products of the 

media these concepts get naturalized in host cultures as well. For instance more and 

more often do we find these terms explicitly used in the above contexts not only in 

dubbed or subtitled movies, but also in Hungarian-made programmes. 

Considering that the media-flooded world we live in basically follows an Anglo-

Saxon globalized communication pattern, I have inferred that some of these words 

would also be massively present in various other languages, such as French, Hungari-

an or Romanian. 

For instance, if we investigate the concept of investment in French and Romanian, 

we can see similar tendencies. Usually the French verb investir uses two particles 

(Investir pour/dans l’avenir/to invest for/in the future). Nevertheless an online article 

dating from October 2008 introduces a site with the following headline: Un site pour 

investir sur le futur président américain (A site investing upon the future American 

President (Auberger 2008). 

The same word shows similar usages in Romanian. A financial homepage invites 

people to go on to higher education: Admiterea la facultate, investiţie in viitor (Apply-

ing to higher education means investment in the future.) Similarly to French the Ro-

manian language also employs different particles: Investiti in viitor/Invest in the future 

or Investiti pentru viitor/Invest for the future (financiarul.com). 

4. The media and the mental models 

The media have an important role in creating social and cognitive distinctions rather 

than reflecting them. As mentioned before, the students involved in the research are 

also trained in translation and interpreting. In the process of interpretation word recog-

nition is paramount. Professor Philip Hofmeister from Stanford University, in a lecture 

in Introduction to Psycholinguistics held on April 7, 2011 discusses the issues of word 

recognition in general and semantic priming in particular. According to him, in word 

recognition the question is to what extent are frequency, priming and other effects 

subject to automatic processes versus attentional processes. In semantic decoding 

nowadays associative priming seems to be more frequent. In automatic processing 

word recognition is fast, not preventable and not available to consciousness. In atten-

tional processes word recognition is slow, strategic and available to consciousness. 

Hofmeister also underlines that ambiguity provides information on the organization of 

our lexicon and allows us to test how meanings are accessed when in competition. 

Interestingly lexical decision is faster for words with multiple senses. Perhaps surpris-

ingly, when we see or hear a word, we activate all its possible meanings, but context 

will constrain the interpretation (stanford.edu). 

Currently in language research, focus has been shifted from rules to words. Elman 

(2011) claims that language research results suggest that the lexicon is representation-

ally rich, that it is the source of much productive behaviour, and that lexically specific 
information plays a critical and early role in the interpretation of grammatical struc-

ture; therefore, he suggests an alternative approach, which provides a way to account 

for lexical knowledge without a mental lexicon. 
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There are several trendy metaphors on how the media is viewed these days. We def-

initely live in a media saturated world where our culture is a huge supermarket of me-

dia messages. If in the past the main issue was how to gain information at all, nowa-

days the major problem is how to protect ourselves from the flood of information. In 

order to protect ourselves quite often we put our mind onto “automatic pilot”, which 

might not be the best decision, as the danger in the automatic processing of messages 

allows media to condition our thought processes. As we have mentioned before, the 

daily media diet of the students explores the lexis found at the strategic intersection 

between business, politics, infotainment and Hollywood. When developing students’ 

media literacy skills we need to consider that the strategic and tactical use of specific 

words and phrases can change how people think or behave. We already have experi-

ence related to how in a multinational joint project the working language (be it Eng-

lish, French, German or any other language) influences the narratives and communica-

tion strategies people are using while negotiating, drafting documents, disseminating 

the end-products of a project. Therefore we consider it of paramount importance to 

develop the young generation’s conscious awareness to decoding the language of the 

media. In this highly digitalized world we are experiencing a phoneticization of mes-

sages. Therefore we also have to train our students to develop skills to hear and decode 

not only “text speak” but also the new voices present in the media, as “voices point to 

the possibility of a more readerly and reflexive appropriation of the language of the 

media by lay actors” (Myles 2010: 51). 

5. Conclusion 

Language creates and reflects the world; nevertheless we all dissect the world along 

different lines. Nowadays these differences can also stem from the fact that language 

is often under the dominance of the media, as a powerful institution. Actually lan-

guage is often dominated by elite discourses that may generate alternative views and 

particular conceptualizations of the world. In addition to the re-conceptualization of 

already existing entities, new unknown, unfamiliar or abstract events are difficult to 

define. Whenever a new concept is created, linguistic strategies operate to create a 

mental model which is stored as a new element in our mental lexicon. The media, 

which encompass discourses and narratives situated at the intersection of virtually all 

walks of life ranging from private to public sphere, from lay to professional, are 

strongly influencing the creation of the mental model, as all depends on the discourse 

that is created to embed the concept. 

Above we have seen the role of the media in building a relevant lexis used by most 

post-modern discourses, almost irrespective of the languages which employ them. It is 

true that lexicalization is highly conditioned by the particular interests that influence 

personal word selection, but quite often discourses select lexical items to express ideo-

logies rather than meaning in itself. The scope of the next phase of the research on the 
most representative words dominating the media will focus on creating the conceptual-

ization maps of the analysed database. 
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AZ ARTIKULÁCIÓ LEÁLLÁSA A SPONTÁN BESZÉDBEN
4 

GÓSY MÁRIA 

 

 

1. Bevezetés 

A spontán beszéd relatíve folyamatos; az egymást követő nyelvi jeleket azonban ese-

tenként azok szükséges, akaratlagos és szándéktalan kimaradása jellemzi. Szükséges a 

jelkimaradás, ha annak fiziológiai oka van, ilyen például az oxigéncsere, azaz a léleg-

zetvétel. Akaratlagos a nyelvi jel hiánya, ha a beszélő tudatosan szünetet tart vagy 

például nevet. Számos tényező vezet a nyelvi jel szándéktalan kimaradásához – példá-

ul a gondolatok összerendezéséhez vagy a beszédtervezési diszharmónia feloldásához 

szükséges néma vagy kitöltött szünetek megjelenése. A jelkimaradás egyetlen fonéma 

realizálódásának hiányában is megjelenhet (Gyarmathy 2008, Váradi 2012), de kom-

binálódhatnak is, és néha meglehetősen nehéz, hacsak nem lehetetlen annak meghatá-

rozása, hogy mi indukálta azokat. A lélegzetvételt (is) szolgáló néma szünet felhasz-

nálható nyelvi tervezésre, a krákogás vagy köhögés leplezheti a diszharmónia tényét, 

avagy az önmonitorozás felszíni következményeként létrejött jelkimaradás felhasznál-

ható légzésre, avagy kitölthető sóhajtással. 

A jelkimaradás egy sajátos esete, amikor a beszélő tudatosan vagy nem tudatosan, 

de megállítja az addig folyamatos artikulációt, az agy leállást parancsol a beszédszer-

veknek. Nooteboom nevéhez fűződik az „alapvető megakadás (a beszédfolyam meg-

szakadása) szabálya” (Main Interruption Rule, 1980), ami különösen akkor feltűnő, ha 

az artikulációs leállás a szó ejtése közben történik meg. Nooteboom szabálya kimond-

ja, hogy ha a beszélő a rejtett vagy a felszíni önellenőrzés során észreveszi, hogy hibá-

zott, akkor azonnal megáll (megszakítja a kiejtést). Ezt Levelt (1983) azzal egészíti ki, 

hogy hozzáadja az ún. „megfelelőségi javítás” szabályát. Ez akkor következik be, 

amikor a közlés nem tartalmaz ugyan hibát, de az elhangzottak nem felelnek meg 

egészen a beszélő szándékának. 

Az artikuláció hirtelen megszakadása, leállása többféleképpen osztályozható jelen-

ség, attól függően, hogy mi a folytatás. Ha a megkezdett artikulációs gesztus vagy 

gesztusok semmilyen módon nem folytatódnak, akkor téves kezdésről beszélünk, füg-

getlenül a kiváltó okoktól, például (a. a jelkimaradást szemlélteti): a ka. a helikoptert 

nem mutatták. A téves kezdés egy másik formája áll elő akkor, amikor a megkezdett 

artikulációs gesztus vagy gesztusok jól indulnak, de a tervezésben valahol hiba kö-

vetkezik be, és ez megálláshoz vezet, például: nem volt olyan, hogy ne köpö. kötött 

volna bele valakibe. (A példák a Beszédkutatás 2011-es kötetének „Nyelvbotlás”-
korpuszából valók.) Az artikuláció leállása úgy is bekövetkezhet, hogy a kiejtett be-

szédhang vagy beszédhangsorozat látszólag megfelelt az eredeti szándéknak, a beszélő 

mégis elkezdte a szó ejtését az elejétől, ez az újraindítás, például: hallo. hallottam a 
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szövegben. Az ejtés leállása magában a szóban is bekövetkezhet, ez a jelenség a szünet 

a szóban: valószínűleg meg lehetne bizonyos ezrelék. ket jelölni. 

Az artikuláció leállása bármely beszédtervezési szinten kialakult nehézség követ-

kezménye lehet, a felszíni jelenség utalhat a diszharmónia sajátosságára. A téves kez-

dés típusai így jellegzetesen elkülönülnek mind az újraindítástól, mind a szünet a szó-

ban jelenségtől, mivel ott leggyakrabban a mentális lexikon téves aktiválása követke-

zett be, és/vagy a fonológiai tervezés során történt valamiféle hiba. Az újraindítások és 

a szóban tartott szünetek ugyanakkor a beszélő bizonytalanságát jelzik a felszínen; 

arra utalnak, hogy a mentális lexikon aktiválása, a fonológiai és/vagy artikulációs 

tervezés, avagy a kivitelezés folyamatában vélt vagy valós diszharmónia miatt vált 

szükségessé a leállás. A felszínen tapasztalható tények alapján tehát úgy tűnik, hogy a 

beszélő elbizonytalanodott, és ez olyan mértékű, hogy nem folytatja az artikulációt. Ez 

a jelkimaradás hosszabb-rövidebb időt fog igénybe venni a folytatás előtt. A folytatás 

kétféle lehet: a beszélő újraindít vagy befejezi a szándékolt hangsor ejtését. 

Az önmonitorozás biztosítja a beszélő számára az állandó és folyamatos önkontrollt 

a beszédtervezés és kivitelezés során. A szakirodalom ugyan nem egységes az önmo-

nitorozás pontos működését illetően, magát a tényt azonban senki nem kérdőjelezi 

meg, mint ahogyan azt sem, hogy létezik egy belső és egy külső monitor, amelyek 

nagy valószínűséggel funkciómegoszlást mutatnak (Levelt 1989, Gósy 2008, Gósy–

Bóna 2011). A belső monitor a beszédtervezés valamennyi szintjét ellenőrzi, és jelzi 

az esetleges problémát, a külső monitor pedig a kiejtett hangsorokat monitorozza, és 

dönt azok szándékolt helyességéről. Postma szerint az artikuláció hirtelen leállása a 

rejtett monitor működését igazolja (2000). A monitorok nemcsak jelzik az esetleges 

hibát, hanem parancsot adhatnak az artikulációs szerveknek a leállásra a hiba azonosí-

tásakor (vö. a percepciós hurok elmélettel – Levelt 1989, Roelofs 2004, Postma 2000, 

Slevc–Ferreira 2006). A monitor azonban nem egyformán érzékeny minden diszhar-

móniára, illetve hibajelenségre, azonkívül a beszélő a jelzést (tudatosan vagy nem 

tudatosan) felülbírálhatja. A feltételezések szerint a monitor érzékenységének három 

oka lehet: az aktivált vagy aktiválható nyelvi elemek fonológiai vagy szemantikai, 

illetve együttes fonológiai és szemantikai hasonlósága. Tegyük fel például, hogy a 

beszélő a majom szót szándékozik kiejteni. A fonológiai hasonlóság előhívhatja pél-

dául a malom vagy a bajom szavakat, így sérülhet az eredeti tervezés és/vagy az arti-

kuláció. Aktiválódhatnak lexémák a szemantikai hasonlóság következtében, ilyen 

lehet például az állat vagy a banán; és a mindkét típusú hasonlóság fennállása esetén 

versengő lexémákként aktiválódhatnak például a makog vagy a malac szavak. A fel-

színen több, különféle jelenségben is realizálódhatnak ezek a tervezési diszharmóniák. 

A monitor tévesen is jelezhet, ezek azok az esetek, amikor valójában nem történt hiba 

sem a beszédtervezésben, sem a kiejtésben. Az artikuláció leállásának megtörténte 

tehát jelezhet valós vagy vélt diszharmóniát, amelynek a pontos eredete vagy oka sok-

szor nehezen vagy egyáltalán nem meghatározható. 

Mindezek számos kérdést vetnek fel. Mi történik a beszédtervezési mechanizmus-

ban, amely különböző korrekciós megoldásokra sarkallja a beszélőt? Vajon különféle 

okok eredményezik-e a felszínen az azonos jelenséget, a leállást? Az artikuláció meg-

szakadásának ténye minden esetben ugyanolyan rejtett monitorozási folyamatokra 

vezethető-e vissza? Kutatásunkban ezekre a kérdésekre igyekeztünk válaszokat keres-



158 

 

ni. Hipotézisünk szerint az artikulációs leállás olyan felszíni jelenség, amely a folyta-

tástól függően eltérő monitorozási működéseket feltételez. Úgy gondoljuk, hogy az 

újraindítások és a szünet a szóban jelenségek kontextuselemzése, valamint a szerkesz-

tési szakaszok temporális jellemzői választ adnak az azonos vagy eltérő monitorozás 

kérdésére. 

2. Kísérleti személyek, anyag, módszer 

A BEA magyar spontánbeszéd-adatbázis (Gósy 2008) 12 beszélőjének (6 nő, 6 férfi; 

életkoruk 25 és 35 év közötti) narratíváját választottuk véletlenszerűen a 

megakadásjelenségek adatolásához. A mintegy 250 perces anyagban összesen 58 szü-

net a szóban jelenséget és 43 olyan újraindítást találtunk, amely a célunknak megfelelt. 

A jelen kutatásból kihagytuk azokat az újraindításokat, amelyeknek a szerkesztési 

szakasza 0 ms volt, azaz az újraindítást nem előzte meg semmilyen szünet. Erre azért 

volt szükség, mert csak a szünetet tartalmazó újraindításokat tudtuk összehasonlítani a 

szünet a szóban jelenséggel. (Az adatközlők között jelentős eltérések voltak az előfor-

dulásokban.) A Praat akusztikai-fonetikai programmal (4.2-es verzió, Boersma–

Weenink 2005) mértük meg a szerkesztési szakaszokat (a fonetikai szakirodalomban 

szokásos kritériumok szerint). A statisztikai elemzéseket az SPSS 19.0 verziójával 

végeztük el (egytényezős ANOVA), 95%-os szignifikanciaszinten. 

3. Eredmények 

3.1. A szünetek anyagunkban a szó négy különböző helyén fordultak elő, szóösszetéte-

li határon, toldalék előtt, igekötő (és a leg) után, valamint a tőszó belsejében (Gósy 

2010). A jelenséget legtöbbször, 44,8%-ban toldalék előtt tapasztaltuk, a többi előfor-

dulás csaknem egyenlően oszlott meg. Nem foglalkoztunk azokkal a jelenségekkel, 

amikor az artikuláció leáll, és a szünetet követően folytatódik ugyan a kiejtettek bár-

mely részének megismétlése nélkül, de mégsem az eredeti ejtés változatlan folytatása 

történik: az is jó volt. öö de kicseréltü. tettük azért mert hát biztos ami biztos. Az ilyen 

típusú megakadásjelenségek lényegében a téves kezdés és a szünet a szóban jelenség 

együttes előfordulásai. Nem egyszerűen téves kezdések, hiszen az eredeti lexéma ejté-

se ismétlődik, de abban valamiféle változás, a jelen példában ragozási módosítás tör-

ténik, anélkül azonban, hogy a teljes szó kivitelezése megismétlődne. 

Elemzéseink azt mutatják, hogy a toldalékot megelőző artikulációs leállás részben a 

szükséges toldalék előhívásával, részben a szintaktikai szerkezet kialakításával volt 

kapcsolatos. Az előbbire példa: és úgy a magyar. ral kapcsolatban azt látom hogy. (A 

toldalék előtti szünet időtartama 640 ms.) A toldalék előhívásának nehézségét itt való-

színűsíthetően a gondolatok közötti válogatás problémája előzte meg. Erre utal a jel-

kimaradás relatíve hosszú időtartama is (1. ábra). A szintaktikai szerkezet megformá-

lásának nehézségét szemlélteti a következő példa (az öö a hezitálást jelzi): egy öö 

tanár hirtelen megbetegedett és tartósan táppénz. öö re került és öö megkerestek. A 

táppénz szó ejtésekor a szintaktikai szerkezet tervezése még nem volt készen, a beszé-

lőnek időre volt szüksége, hogy megformálja a folytatást, ami a kerül ige előhívásával 
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valósult meg. A megfelelő toldalékot azonban csak az ige hozzáférésével egyidejűleg 

(vagy azt követően) tudta aktiválni. Ehhez időre volt szüksége, ami az artikuláció 

leállásához vezetett. 
 

 

 

1. ábra. A magyar. ral szó ejtéséről készült hangszínkép (női beszélő) 

Az igekötő (vagy a leg) utáni és az összetett szó első szavának kiejtését követő leállás 

részben a lexikális előhívás nehézségére, részben annak bizonytalanságára utal. Példa 

arra, hogy az igekötő kiejtését követően probléma adódott a lexikális hozzáférésben, 

vagyis a szó előhívásában: és fel öö kérünk egy ilyen közvélemény-kutatási hát nem 
tudom céget. Egyértelműnek látszik, hogy a beszélő tudta, melyik szóra van szüksége, 

az igekötő előhívását azonban mégsem azonnal követte az ige megtalálása. A felszíni 

tény alapján az mondható, hogy a beszélő nehezen jutott el a lemma szintről a lexéma 

szintre. Nem zárható ki azonban az sem, hogy a kérünk ige késleltetését a közvéle-

mény-kutatási szó aktiválásának nehézsége okozta, amire az ilyen töltelékszó utal. A 

következő példa azt a helyzetet mutatja, amikor a beszélő nem találja a megfelelő szót, 

noha az igekötőt már kiejtette (ennek az is oka lehet, hogy nem akart durva szót hasz-

nálni, és egy elfogadhatóbbat keresett): már menjen már minél kisebb követési távol-
ságot tartani és akkor persze hogy bele. durrantottak hátulról úgyhogy én ezért nem 

tettem ki a T betűt. Végül olyan igét hív elő – durrant –, amely bár érthető, de stílusá-

ban eltér az addigi szövegkörnyezettől. Az összetett szavak első tagjának kimondását 

követően is előállhat a lexikális hozzáférési probléma, amint azt a következő példában 

láthatjuk: engem beadtak valami ilyen ilyen csecsemő. otthonba amiről persze semmi 

emlékem nincs. Az összetétel második tagjának előhívása átmeneti nehézséget okozott 

a beszélőnek, amit a kényszerű szünet alatt megoldott. A szótőben tapasztalt szünet 

rendszerint a lexikális előhívás problémáját, illetve a határozott névelő esetében gyak-

ran az azt követő szó aktiválásának nehézségét jelzi. Az és szerintem a prob. lémát az 

okozta példában a jelkimaradás ténye ugyan egyértelműen a lexikális hozzáféréssel 

kapcsolatos bizonytalanság felszíni megjelenése, arra azonban nem ad vitathatatlan 



160 

 

választ, hogy az előhívott szó megfelelőségének ellenőrzése zajlott-e, vagy egyfajta 

szelekciós elbizonytalanodás (versengő lexé-mák, mint gond, nehézség, baj), ami ma-

gyarázhatná az artikuláció leállását. A következő példa tágabb kontextusában az önbí-

ráskodásról van szó. A beszélő azt mondja: szerintem én is örömmel venném hogyha 

tényleg megverné azt a. z illetőt szóval érthetetlen hogy ez miért van így. A beszélő 

szótalálási problémája a névelőt követő főnév kiválasztásában jelentkezik, vagy nem 

találja a megfelelő szót, vagy nem tud szelektálni a lehetőségek közül (ember, elköve-

tő, támadó – ezek megelőzőleg előfordultak a szövegben). Számos hasonló példában a 

névelőben jelenik meg ugyan a szünet, de ezekben az esetekben az artikulációs leállás 

nem a névelő tervezésével és kivitelezésével, hanem a tágabb kontextus rejtett tervezé-

si műveleteivel kapcsolatos. A névelőt ugyanis illeszteni kell az őt követő szó első 

beszédhangjához, vagyis a beszélőnek előbb hozzá kell férnie a megfelelő lexémához, 

hogy a névelő nehézség nélkül illeszthető legyen (a vagy az). 

Korábbi kutatások (Gósy 2010) azt igazolták, hogy a szerkesztési szakasz időtarta-

mában jellegzetes eltérések vannak attól függően, hogy a szó mely pontján szakadt 

meg az ejtés. A leghosszabb időtartamok az összetett szavak összetételi határán megje-

lenő, majd a toldalék kiejtését megelőző szünetekre voltak jellemzők. Lényegesen 

rövidebb szünetértéket tapasztaltunk az igekötő (vagy a leg) és az azt követő szó kö-

zötti, valamint a tőszók ejtésében előforduló szünetek időtartamában. A statisztikai 

elemzések azonban nem igazoltak szignifikáns eltérést attól függően, hogy a szünetek 

a szó mely pontján jöttek létre. A gondolati, illetve nyelvi megformálás problémája és 

a lexikális hozzáférés nehézsége esetén megjelenő szünetidőtartamok különbségét 

ugyanakkor a statisztikai elemzések alátámasztották. Ez arra utal, hogy az artikulációs 

leállás szorosabb összefüggést mutat a diszharmónia eredetével kapcsolatban, mint 

azzal, hogy a szó mely pontján szakad meg az ejtés. A mentális lexikon aktiválási 

problémáit a beszélők általában rövidebb idő alatt voltak képesek megoldani, mint az 

egyéb nehézséget feltételezőket. 

 

3.2. Az újraindítások is a beszélő beszédtervezési bizonytalanságát jelzik. Említettük, 

hogy ebben a kutatásban csak a szerkesztési szakaszt tartalmazó jelenségeket vettük 

figyelembe. Blackmer és Mitton (1991) azt feltételezik (és kísérletileg igazolták), hogy 

azokban az esetekben, amikor az újraindítás folyamatos ejtéssel valósul meg (nincs 

szerkesztési szakasz), az artikuláció leállásának és a javításnak a tervezése már azelőtt 

megtörténik, hogy a felszíni megállás bekövetkezett volna. Minden olyan esetben, 

ahol a szerkesztési szakasz nem 0 ms, másképpen történnek a monitorozási és a kor-

rekciós folyamatok. Valószínűsítjük továbbá, hogy ezek az ellenőrző folyamatok ha-

sonlóak a szünet a szóban jelenség esetén működőkhöz. Ez indokolja, hogy a jelen 

összevető elemzésben az újraindítások közül csak azokat vettük figyelembe, amelyek-

nél szerkesztési szakasz mérhető volt. 

Az artikuláció leállása elméletileg a kiejteni szándékolt szó bármely részében bekö-

vetkezhet (2. ábra). A példában az újraindítást egy időben előbb bekövetkezett disz-

harmónia idézhette elő. A beszélő a villamos szót korábban aktiválta és kezdte el ejte-

ni, mint szándéka szerint volt (anticipáció): ez is volt már olyan eset is ugye amikor a 
villa ma. magára a villamosra ugrott fel. (A szerkesztési szakasz időtartama 90 ms.) A 
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magára szó első szótagját követő artikulációs leállás nagy valószínűséggel kapcsolat-

ban van az anticipációval, illetőleg azzal, hogy a beszélő bizonytalanná vált a folyta-

tásban a villa hangsor ejtését követően. 

 

 

 
2. ábra. A ma. magára példában a férfi beszélő az első szótagot indítja újra 

Gyarmathy vizsgálatai szerint (2009) az újraindítások mintegy harmadában nincs 

szerkesztési szakasz (ezek azok az esetek, amelyekkel a jelen kutatásban nem foglal-

kozunk). Adatai szerint az artikuláció leállása leggyakrabban egy (mintegy 40%-ban), 

kettő (mintegy 25%-ban) vagy három beszédhang (mintegy 20%-ban) kiejtése után 

következik be. Saját példáink közül: ugye említetted hogy a. adott volt hogy ezt a két 

szakot választod; azért a hallgatók igényét is fi. figyelembe szokták venni; a növények 

is tulajdonképpen fel. felismerik az azonos fajhoz tartozó egyedeket; szeretném hogyha 

fölolvasnál. arra majd lesz felkész. felkészülési idő; tehát öö a a nem rokoni kötelékke. 

kötelékkel rendelkező növények. Az újraindítások egy kevéssé gyakori formája, amikor 

látszólag szóismétlés történik a felszínen, valójában azonban újraindítás, mivel egy 

szóösszetétel egyik tagjának ismételt ejtése történik (függetlenül az ismétlést kiváltó 

közvetlen októl), például meg hát hányan fölnőttünk mobil. mobiltelefon nélkül vagy 

utána így jön a vizsgáztató így pót. pótoktatóval együtt. A szóösszetétel második tag-

jának előhívásakor is adódhat bizonytalanság, ami sajátos újraindítást eredményezhet: 

visszamentünk ezzel a vizsgabi. biztossal ugye. Az újraindítások – ritkábban bár –, de 

többször is előfordulhatnak egymás után, például szerinte nyi. nyi. nyilván vannak 

ilyen szituációk. 

Bár a felszínen az újraindítások a lexikális hozzáférés problémáját jelzik, a 
kontextuselemzés alapján további diszharmóniajelenségek lehetősége is feltételezhető 

a háttérben. Az aktivált szó látszólagos újraellenőrzése esetenként a beszédtervezés 

egyéb nehézségeivel hozható kapcsolatba. A funkciószavak újraindítása utalhat példá-
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ul a grammatikai átalakítás átmeneti problémájára, és ekkor az újraindítás mint meg-

akadás valójában az időnyerési stratégia része. A következő példa hátterében az egyez-

tetési nehézség problémája állhatott: nálunk is erre jó maximum ez. ezek a telefonok. A 

felszíni újraindítás jelzi a rejtett monitor működését, a nem normatív grammatikai 

szerkezetre vonatkozóan. A gondolatmegformálás nehézsége idézhetett elő újraindítást 

a következő példában: az első vizsgámon én másodszorra mentem át a forgalomba d. 

de ráadásul úgy hogy […]. A kötőszó újraindításával nyert idő segítette a beszélőt a 

gondolat kiválasztásában, a kívánt megfogalmazásban. A mentális lexikon hozzáférési 

folyamatában bekövetkező diszharmónia is többféle lehet. Az artikuláció leállását a 

következő példában az okozta, hogy a beszélő nem a megfelelő szót kezdte el kiejteni, 

de a monitorozás eredményeként mégis elfogadta az elkezdett szót, avagy nem talált 

megfelelőbbet, tehát újraindította a már aktiváltat: nem nem az úton parkolt hanem így 

fe. felesben a járdán tehát így icipicit kilógott az útra. A „felesben a járdán” kifejezés-

sel a beszélő maga is elégedetlen, ezért magyarázza a jelentését. 

 

3.3. A szóban tartott szünet és a szünetet tartalmazó újraindítás számos közös tulaj-

donsággal rendelkezik. A diszharmónia mindkét jelenség esetében elsősorban a lexiká-

lis hozzáférés során következik be, ugyanakkor más beszédtervezési szintek, illetőleg 

a gondolat kialakítása is eredményezhet nyelvi átalakítási problémát. Az artikuláció 

leállása mindkét esetben elméletileg a szó bármely pontján bekövetkezhet. A szünet 

mindkét esetben lehet néma, kitöltött vagy ezek kombinációja. A szófaj tekintetében 

nagy a különbség a kétféle jelenség között. Az újraindítások nagyobb mértékben (min-

tegy 65%-ban) a funkciószavakat, míg a szünet a szóban jelenség a tartalmas szavakat 

(közel 80%-ban) érinti. Jelentős az eltérés az artikulációs leállás helyében is. A szünet 

a szóban jelenség anyagunkban legnagyobb mértékben a toldalékot megelőzően for-

dult elő (44,8%). Az összes többi helyzetben hasonló arányokat tapasztaltunk; igekötő 

(és a leg) után 17,4%-ban, szóösszetételi határon és a szó belsejében közel 19%-ban 

tapasztaltunk leállást. Ide soroltuk az első hangot követő artikulációs megállást is, de 

meg kell jegyeznünk, hogy ezek előfordulása sokszor érintette a határozott névelőt. Az 

újraindítások 41,9%-ában az artikulációs leállás az első hang kiejtését követően bekö-

vetkezik. Viszonylag gyakori az első szótagot követő leállás (34,9%), több szótag után 

23,2%-ban következik szünet. Míg az újraindítások az első hang(ok) vagy az első 

szótagot követően állnak le mintegy 76%-ban, addig a szóejtés megszakadása mintegy 

27%-ban következik be az első hang(ok), illetve az első szótagot követően. 

Feltételezzük, hogy a (rejtett és felszíni) monitor a szerkesztési szakaszban ellenőrzi 

az átalakítási és/vagy a hozzáférési folyamatokat visszamenőleg, azaz újraellenőrzés 

megy végbe. A monitor kontrollálja, hogy a kiejtett hangsor része-e az aktivált 

lexémának, és ha nem talál hibát, akkor folytatódik az artikuláció. Így jön létre a szü-

net a szóban jelenség. Ha a monitornak több időre van szüksége, hogy döntsön az 

elhangzott hangsorrészlet helyességéről, illetve nem csupán az aktuálisan kiejtett 

hangsort ellenőrzi, hanem a valamivel tágabb kontextust is, akkor történik újraindítás 

felszínen. Az artikuláció leállásának helye (a szóban) számos egyéb tényező függvé-

nye, mint ahogy a szerkesztési szakaszok időtartama is. 
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3.4. Feltételeztük, hogy a szerkesztési szakaszok tartama utalhat a két elemzett 

megakadásjelenség temporális különbségeire. A fentebbi gondolatmenetből követke-

zik az, hogy a szerkesztési szakaszt tartalmazó újraindítások – szemben a szünet a 

szóban jelenségekkel – valószínűsítik, hogy több beszédtervezési szint monitorozása 

zajlott. Ennélfogva az újraindítások szerkesztési szakaszai hosszabbak kell, hogy le-

gyenek, mint a szóban tartott szünetekéi (3. ábra). Az adatok igazolták a feltételezést – 

az újraindítások szerkesztési szakaszai nagyobb időtartamban valósultak meg, és na-

gyobb volt a szórástartományuk is. A különbség szignifikáns (egytényezős ANOVA: 

F(1, 99)=4,313; p<0,040). A szünet a szóban jelenség szerkesztési szakaszainak 

átlaga 305 ms (átlagos eltérés: 185 ms), az elemzett újraindításoknál az átlag 422 ms 

(átlagos eltérés: 371 ms). 

 

 

 

3. ábra. A szünet a szóban és az újraindítás eseteiben adatolt szerkesztési szakaszok időtartama 

(medián és szórás) 

Elemeztük az artikuláció leállási helyének függvényében a szerkesztési szakaszok 

időtartamát. Az eredmények jelentős különbségeket mutatnak, bár az egyes kategóriák 

alacsony elemszáma miatt ezek matematikailag nem igazolhatók. Újraindítás esetén 

többször adatoltunk 400 ms-nál hosszabb szerkesztési szakaszokat a több szótagot 

követő leállás esetén (átlag: 550 ms). Ezek többségükben egybeesnek a toldalék előtti 

hellyel, ezért valószínűsíthető, hogy a szintaktikai szerkezet megformálása, illetve az 

állandó határozó megtalálása okozza a diszharmóniát. Egyetlen beszédhang leállását 

követően a szerkesztési szakaszok többnyire rövidebbek 350 ms-nál, viszont itt a leg-
nagyobb a szórás (az összes mért szerkesztési szakasz átlaga: 450 ms); ez utalhat a 

diszharmónia különféle helyeire a beszédtervezési mechanizmusban. Az első szótagot 

követő leállás után adatoltuk a legrövidebb szerkesztési szakaszokat (átlag: 257 ms), 

ilyenkor a leggyorsabb a folytatás (4. ábra). Azt várhatnánk, hogy minél több szótagot 



164 

 

ejt ki a beszélő a szóból, annál gyorsabban fogja tudni korrigálni az elbizonytalano-

dást, tehát a szerkesztési szakasz ekkor lesz a legrövidebb. Az adatok azonban nem ezt 

támasztják alá. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a monitor már sokkal korábban 

hibát jelzett, és az ellenőrzés párhuzamosan zajlott az artikulációval, de a monitornak 

nem sikerült megnyugtatóan döntést hoznia a hiba kérdéséről. A beszélő ezért leállítja 

az artikulációt, és újraindítja a tervezést. 

 

 

4. ábra. Az artikuláció leállása a szóban újraindításkor 

A szóban adatolt leállások pontosabban követik a morfológiai struktúrát, mint az újra-

indításokéi. Ezt jól demonstrálja az igekötő (és a leg) kiejtését követő (átlag: 260 ms), 

valamint az összetett szavak összetételi határán tapasztalt leállás (átlag: 344 ms). Mint 

már említettük korábban, az artikuláció megszakadását ezeknek az eseteknek a nagy 

részében a lexikális hozzáférés problémája okozza. Ez lehet egyszerű bizonytalanság, 

a beszélő újraellenőrzi az aktivált lexémát a kiejtés előtt; vagy lehet a „nyelvem he-

gyén van” jelenség, amikor a lemma szintről nem jut tovább a lexéma szintre. A tolda-

lék előtt tapasztalt artikulációs leállások itt is főként a vonzat, illetve a szintaktikai 

szerkezet tervezési diszharmóniájával kapcsolatosak, és jóval hosszabbak a szerkesz-

tési szakaszok (átlag: 351 ms), mint a másik két helyen adatoltak időtartama (5. ábra). 

A kis elemszám itt sem tette lehetővé a statisztikai elemzéseket. A szó belsejében 

tartott szünetek időtartamai (átlag: 265 ms) az előbbi kettő között helyezkednek el; ez 

azzal is összefügg, hogy az az névelőben megjelenő artikulációs leállás a követő szó 

aktiválásának nehézségét vagy egyéb átalakítási problémát is jelezhet. 

Az újraindítások és a szünet a szóban jelenség eseteiben az artikulációs leállások 

helye nehezen összevethető, főként a funkcionális különbségek miatt. Az összehason-

lítást az is nehezíti, hogy például míg az az névelőben a magánhangzót követő artiku-

lációs leállás a szó közepén történik, addig ennek az újraindítása abba a kategóriába 

kerül, amikor a szó első beszédhangja ismétlődik. Példák: akkor viszonylag gyorsan be 



165 

 

lehet fejezni a. z egyetemet, illetve ez a. az ügy amiről beszél. (Megjegyezzük ugya-

nakkor, hogy a határozott névelő újraindítása a felszínen többféleképpen is kategori-

zálható, hiszen a jelenség maga többféle okra vezethető vissza. Erre azonban a jelen 

kutatásban nem térünk ki.) Az újraindítások első szótagját és a szünet a szóban igekö-

tőt követő leállása lényegében hasonló típusnak tekinthető; számos esetben az újrain-

dítások első szótagja is igekötő (vagy a leg). Ha ezeknek a szerkesztési szakaszait 

vetjük össze, akkor nem is látunk különbséget az átlagokban (260 ms, ill. 257 ms), a 

szórás valamivel kisebb az újraindításokban. 

 

 

5. ábra. Az artikuláció leállása az első szótag után, a szó közepén és a toldalék előtt 

A toldalék előtti artikulációs leállás a szóban tartott szünetekben relatíve gyakori, az 

újraindításokban jóval ritkább, az utóbbiak átlagos szerkesztési szakasza mintegy 150 

ms-mal hosszabb az előzőekénél. Korábbi feltételezésünk magyarázatul szolgál erre: 

újraindításkor a már kiejtett hangsorrészlet monitorozása újra végbemegy, de az ismé-

telni szándékozott fonémasoré is, vagyis kétszeres a monitorozás ahhoz képest, ami a 

szóban tartott szünetek esetében történik. Ez utóbbinál ugyanis csak a kiejtett hangsor 

újramonitorozását végzi el a beszélő. Ezt alátámasztja az a tény, hogy folytatódik az 

artikuláció. 

Elemeztük, hogy milyen arányban fordultak elő olyan megakadások, amelyek 200 

ms-nál rövidebb szerkesztési szakaszt tartalmaztak (vö. Hartsuiker–Kolk 2001). Ada-

tainkban e tekintetben nem volt különbség a szünet a szóban jelenség és az újraindítá-

sok között, 34% körüli arány adódott mindkét esetben. Ez azt jelenti, hogy e kétféle 

megakadásjelenség mintegy harmadában a hibadetektálás felismerése és a felszíni 

megállás között kevesebb idő telt el, mint 200 ms. A szakirodalmi adatok szerint (pl. 

Oomen–Postma 2001) még a 420 ms-os átlagérték is a rejtett monitorozás működésére 

utal. 
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4. Következtetések 

Kutatásunkban a spontán beszédben tapasztalható két megakadásjelenséget, valamint a 

szerkesztési szakaszaikat elemeztük. A beszélő mindkét esetben az artikuláció egy 

adott pontján megszakítja az ejtést, szünetet tart. Eltérés van azonban a folytatásban; a 

szünet a szóban jelenség esetében a beszélő a szerkesztési szakaszt követően folytatja 

a szó ejtését, míg az újraindításoknál elölről kezdi az artikulációt. Feltételeztük, hogy 

ezeknek a bizonytalansági megakadásoknak a hátterében több ok húzódhat meg. Le-

hetséges, hogy a rejtett monitor tévesen jelez, ilyenkor valójában nem volt hiba, téves 

riasztás történt, a beszélő valamiért mégis elbizonytalanodott. Ha a diszharmónia be-

nyomása nagymértékű volt (mert a probléma esetleg több tervezési szintet érintett), 

akkor a beszélő úgy ítéli meg, hogy újra kell terveznie fonológiailag és/vagy fonetikai-

lag az elkezdett hangsort, sőt a monitorozás visszamenőlegesen nagyobb időtartamban 

is feltételezhető. Ilyenkor következnek be az újraindítások. Ha a beszélő relatíve rövid 

idő alatt meggyőződik arról, hogy nem történt hiba, akkor nincs szüksége a teljes 

lexéma újratervezésére, elegendőnek bizonyul az ellenőrzés, és így csupán a leállást 

követő, még nem kiejtett részletet tervezi újra, majd ejti ki. Az artikuláció leállása 

jelezhet tehát valós vagy vélt diszharmóniát, amelynek a pontos eredete sokszor nehe-

zen vagy egyáltalán nem meghatározható. 

Noha a kontextus nem ad minden esetben biztos támpontot a háttérokok meghatáro-

zására, az ugyanazon lexémát érintő megakadások elemzése rávilágíthat a rejtett mű-

ködések sajátosságaira. Ilyen lehet például az az határozott névelő, amelyet a beszélők 

relatíve gyakran indítanak újra, illetve tartanak szünetet a névelő két beszédhangja 

között. A hát nem motiválja az embereket a. a. az ideálisabb embereket az hogy tanári 

pályára menjenek példában a megfelelő jelző kiválasztása okoz nehézséget a beszélő-

nek. Erre több tény is utal, a beszélő nem elégedett a jelző nélküli emberek szóval, az 

a névelő kétszeri ismétlése jelzi a lexikális válogatás tényét. A beszélő a megfelelőnek 

vélt lexéma eldöntése után újraindítja a már nyelvtanilag helyes névelőt (az). Az és a. 

z üzleti biztosítók közlésrészletben az üzleti lexéma hozzáférésének nehézsége ered-

ményezi az artikuláció leállást, a szünet megjelenését. Ezekben az esetben a névelő 

mássalhangzója rendszerint tapad a követő szó kezdő magánhangzójához a folyamatos 

artikuláció következtében. 

Előfordulhat (bár nem túl gyakori), hogy az elemzett kétféle jelenség egymást köve-

tően fordul elő, mint a következő példában. Ráadásul itt valószínűsíthetően ugyanazon 

diszharmónia okozhatta a nehézséget: újrakezdtem a. pszichológiát jobban mondva fel. 

fel. elevenítettem a dolgokat és öö […]. A közlésrészlet és a tágabb kontextus is arra 

utal, hogy a beszélő nem tudja pontosan megfogalmazni a közölni szándékozott gon-

dolatot, ez akadályozza meg abban, hogy a grammatikai átalakítást véghezvigye. A 

hezitálás után így folytatja: már nem intézményesített keretek között, vagyis magyaráz-

za, pontosítja az újrakezdtem a pszichológiát közlést, amelyet félreérthetőnek ítél, erre 

utal a jobban mondva, ami a korrekciót vezetné be. Ekkor azonban tovább növekszik a 
gondolati diszharmónia, amely a felszínen újraindításban és szóban tartott szünetben 

ölt testet. A példában tehát mindkét jelenség a gondolati tervezés szintjének problémá-

jára vezethető vissza. 
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A grammatikai diszharmónia következménye látható a következő példában: vannak 

emlékeim olyan órákról amiket nagy gondossággal megterveztem majd csapnivalóan 

sikerültek és olyanokról amik. re úgy estem be az utcáról. A közlésrészlet vonatkozó 

névmási kötőszava a folytatásban többféle grammatikai megoldást is kínál, ez okozza 

a szünetet a szóban a toldalék előtt. 

A versengő formák (vö. Caramazza 1999) okozhatták a szóban tartott szünetet az 

alábbi példában: hogy öö egyre több öö ször hallunk arról hogy […]. A beszélő inga-

dozott a többször és a többet lexémákat illetően. Versengő lexémák valószínűsíthetők 

az alábbi példában: van kétszáz ember aki jelentkezik ebből hatvanat veszünk föl szóval 
azt megv. megválogatjuk hogy kiket veszünk föl. Az igekötő és az első beszédhang 

kiejtése után a beszélő még nem döntötte el, hogy mi lenne a legmegfelelőbb szó. 

Azt a tényt, hogy a beszédtervezési diszharmónia feloldása hol teljes, hol részleges 

újratervezéssel jár, a szerkesztési szakaszok objektív időtartamainak különbsége is 

alátámasztotta. Az újraindítások közötti szerkesztési szakasz szignifikánsan hosszabb 

időtartamú volt, mint a szóban tartott szünetek esetében. Postma és Kolk (1993) a 

monitorokat nagyon egyszerű készülékeknek gondolják, amelyek feladata a felülről és 

az alulról történő aktivációs működések összehasonlítása, és ezen a módon az ellenőr-

zésük. Anyagunkban azt találtuk, hogy a szerkesztési szünetek mintegy harmada 200 

ms-nál rövidebb, ami kapcsolatba hozható azzal, hogy a rejtett monitorozás érzékeny a 

lexikai hibákra, és bizonyos szempontból hatásosabb, mint a felszíni monitorozás 

(Hartsuiker et al. 2005). A jelen kutatásban vizsgált bizonytalanságra utaló jelenségek 

a hiba felismerése, valamint a rejtett hibajavítás felszíni következményei (vö. Postma 

et al. 1990). Valószínűsítjük, hogy az artikulációs leállás akkor következik be, amikor 

a közlésegység tervezése már befejeződött, az artikulációs tervezés pedig készenlétben 

áll az artikulációs tárban. A szakirodalomban megadott értéket tekintve (Hartsuiker–

Kolk 2001, Oomen–Postma 2001) azt mondhatjuk, hogy a szóban tartott szünetek 

időtartamai többségükben a rejtett monitorozás tényét támasztják alá. Az újraindítások 

szerkesztési szakaszai az első szótagot követően ugyancsak a rejtett monitor működé-

sét igazolják, nagyobbrészt az első hangot követő megállás esetében is ez a helyzet. 

Az időértékek nagyobbak, amikor a leállás és az újraindítás több szótag ejtése után 

következik be; ez tehát a felszíni monitorozás jelenlétére utal. Hipotézisünk az volt, 

hogy az artikulációs leállás a folytatástól függően eltérő monitorozási működésekre 

utal. A kontextuselemzés és a szerkesztési szakaszok időtartamának különbségei iga-

zolták a feltételezést. A szünet a szóban és az újraindítás (vizsgált típusának) jelensége 

a kétféle monitor részvételében is eltér. Megállapításaink sokkal több elemzés, további 

kvalitatív és kvantitatív adatok alapján pontosíthatók lesznek. 
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A HEZITÁCIÓS JELENSÉGEK GÉPI OSZTÁLYOZÁSA  

A SPONTÁN BESZÉDBEN 

BEKE ANDRÁS – HORVÁTH VIKTÓRIA 

 

 
1. Bevezetés 

A spontán beszéd számos megakadásjelenséget tartalmaz, amelyek közül az egyik 

leggyakoribb a hezitálás, vagy más néven kitöltött szünet (a köznyelvben öözésnek is 

nevezik hangzása miatt, mert leggyakrabban az /ö/-re emlékeztető semleges magán-

hangzóként realizálódik). A hezitálás a spontán beszéd természetes jelensége, számos 

funkciót tölt be a beszédben. Egyrészt időt biztosít a válogatáshoz a gondolat nyelvi 

formájának tervezése során, egyúttal reflektál a keresési folyamatra (Beattie–

Butterworth 1979). A kitöltött szünet megjelenhet az egyes beszédtervezési szinteken 

fellépő hiba kísérőjelenségeként is, egyúttal időt biztosít a hibajavítási folyamatokhoz 

(Levelt 1989). A kitöltött szüneteknek a társalgásban is számos funkciójuk van (be-

szédszándék jelzése, beszélőváltás kivitelezése). 

A beszélők között nagy különbségek vannak abban a tekintetben, hogy milyen 

gyakran produkálnak kitöltött szünetet (Goldman-Eisler 1968, Markó 2004, 

Fehringer–Fry 2007, Horváth 2010), de ez nem független a beszéd műfajától sem. A 

spontán narratívákban és a képleírásban (Markó 2004) nagyobb a hezitálás aránya, 

mint a dialógusokban (Horváth 2004). A feladat vagy a beszédműfaj mellett a közlés 

témája is hatással van a hezitálás gyakoriságára. Ha a beszélőnek olyan témában kell 

megnyilatkoznia, amelyet kevéssé ismer, növekszik a kitöltött szünetek aránya 

(Bortfeld et al. 2001, Merlo–Mansur 2004). Új információt vagy témát nagyobb 

arányban előz meg hezitálás a társalgás során, mint egy már ismert információt hordo-

zó nyelvi egységet (Arnold et al. 2000). A közlés hossza is előjelezheti a hezitálások 

gyakoriságát: hosszabb közlések előtt gyakrabban jelennek meg (Shriberg 1996). Mi-

nél hosszabb és komplexebb ugyanis maga a megnyilatkozás, annál nagyobb az esélye 

valamilyen diszharmónia megjelenésének a beszédtervezés során. A hezitálás tehát azt 

jelzi a hallgató számára, hogy a következő közlés relatíve hosszú és komplex lesz 

(Watanabe et al. 2008). 

A kitöltött szünetek elemzése nemcsak a pszicholingvisztika vagy a fonetika számá-

ra fontos; a beszédtechnológiai alkalmazások is fontos tényezőként kezelik. A hezitá-

lások ugyanis sok esetben rontják a beszédfelismerés eredményét, azon belül a szó-

beszúrások és -törlések, illetve a téves elutasítások számát növelik (Kaushik et al. 

2010). A beszédfelismerők egy részében ezért megtalálhatók a hezitálásokra vonatko-

zó modellek (Ward 1991, Nakagawa–Kobayashi 1995, Kai–Nakagawa 1995). Az 
egyik HMM-es beszédfelismerőben például (Nakagawa–Kobayashi 1995) a gyakran 

előforduló kitöltött szüneteket hozzáadták a rendszer szókészletéhez, míg egy másik 

alkalmazásban (Kai–Nakagawa 1995) a kitöltött szüneteket mint a szótáron kívüli szót 
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vették figyelembe és a szóalatti dekóderrel azonosították ismeretlen szóként. Ezek a 

beszédfelismerő rendszerek azonban nem tudták a kitöltött szüneteken belüli variáció-

kat megkülönböztetni, sem a funkciójukat azonosítani. Masataka és munkatársai 

(2000) olyan rendszert építettek, amely a hezitálásokat és a szóvégi nyújtásokat detek-

tálja a japán spontán beszédben; az osztályozáshoz az alaphangmagasságot és a spekt-

rális jellemzőket használták fel. Ezzel a metódussal a kitöltött szünetek és nyújtások 

84,9%-át tudták helyesen osztályozni. Audhkhasi és munkatársai (2006) formánsalapú 

kitöltöttszünet-osztályozót hoztak létre. A hipotézisük az volt, hogy a hezitálások rea-

lizálódásakor a vokális csatorna relatíve állandó, így a kiejtett hang formánsmenete is 

közel állandó lesz, amit a formánsok szórásával jellemeznek. E mellett spektrális jel-

lemzőket (MFCC: Mel Frequency Cepstral Coefficients) és az alaphangmagasságon 

alapuló jellemzőket is használtak. Az eredmények azt mutatták, hogy a formánsalapú 

osztályozó teljesített a legjobban. Wu és Yan (2002) huszonhat jellemzőt alkalmaztak 

a kitöltött szünetek osztályozásához. A jellemzőket Karhunen-Loéve transzformáció-

val (KLT) és lineáris diszkriminancia analízissel (LDA) szűrték; osztályozó algorit-

musként pedig kevert Gauss-modellt alkalmaztak. Az LDA-val szűrt jellemzőkkel 

86,8%-os eredményt tudtak elérni, míg a KLT-vel 84,4%-osat. Magyar nyelvre cél-

irányzottan még nem történt meg a hezitálások automatikus osztályozása spontán be-

szédben. Mivel a hezitálás multifunkcionális jelenség, ezért szükséges egy automati-

kus osztályozó kialakítása, amely képes a beszédben automatikusan bejelölni, hogy az 

adott hang hezitáció-e, és ha igen, akkor milyen típusú (svá vagy nazális hang, esetleg 

hangkapcsolat). A jelen kutatás fő kérdése az volt, hogy a hezitálások osztályozhatók-

e automatikusan a spontán beszédben. 

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek 

A kutatáshoz a BEA spontánbeszéd-adatbázisból (Gósy 2008) 10 interjút használtunk 

fel: a kísérletvezető az adatközlők munkájáról, családjáról, hobbijáról tesz fel kérdése-

ket (azzal az előzetes instrukcióval, hogy lehetőleg minél hosszabban beszéljen az 

adott témáról). A beszélők fele nő, fele férfi, mindannyian budapestiek, egynyelvűek, 

életkoruk 22 és 35 közötti. A korpusz összesen 57 perc időtartamú (adatközlőnként 3–

8 perc), amelyet a Praat 5.1 programban (Boersma–Weenink 2009) annotáltunk. 

A kitöltött szünetek és a többi beszédhang osztályozásához akusztikai jellemzőként 

az emberi hallást is modellező MFC együtthatókat (Mel Frequency Cepstral 

Coefficients) és azok első két deriváltját (+delták, delta-delták) használtuk, míg osztá-

lyozó algoritmusként rejtett Markov-modellt (HMM: hidden Markov-model) (Young 

2005). A HMM építésénél 3 állapotú balról jobbra modelleket alkalmaztunk, illetve a 

modellkomplexitást legfeljebb 16 komponenst tartalmazó Gauss-keverék (GMM) 

sűrűségfüggvényig növeltük. A különböző hezitálásokat szupport vektor gépekkel 

(SVM: Support Vektor Machine) osztályoztuk, ahol az akusztikai jellemzőket az em-

beri hallásérzeten alapuló PLP együtthatók (Perceptual Linear Predition) és azok első 
két deriváltját (+delták, delta-delták) adták. Az SVM-hez radiális bázis (RBF – Radial 

Basis Function) kernel függvényt alkalmaztuk (OSU SVM függvénykészletet használ-

tuk MATLAB-ban). 
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A kitöltött szüneteket az időtartamukkal is jellemeztük. A statisztikai elemzésekhez 

az SPSS 13.0 programot használtuk. 

3. Eredmények 

Az 57 perces korpuszban 1326 darab néma szünetet és 260 kitöltött szünetet adatol-

tunk. A néma szünetek percenkénti előfordulása átlagosan 23 darab volt, átlagos idő-

tartamuk pedig 510 ms (23–3036 ms). A kitöltött szünetek átlagosan 4,5-szer fordultak 

elő percenként; legnagyobb arányban semleges magánhangzóként realizálódtak (84%, 

219 darab). Az öm aránya már csak 10% körüli (33 db), nazálisként realizálódó kitöl-

tött szünetre összesen 8 példát találtunk. 

A hezitálás számos funkcióban jelent meg a korpuszban. Voltak olyan beszélők, 

akiknek a gondolat nyelvi formába öntése bizonyos esetekben gondot okozott, emiatt 

sokszor produkáltak kitöltött szünetet egy adott közlésrészen belül is, például: öö □ 

közben öö elvégeztem az □ ELTE □ öö bölcsészkarán a magyar szakot illetve most öö 
fejezem be. A hezitálás megjelenhet akkor, amikor a beszélő még abban sem biztos, 

hogy milyen gondolatot akar közölni (Levelt 1989); de már hezitál azért, hogy beszéd-

szándékát jelezze. A közlés elején ejtett hezitálás tehát az esetek nagy részében arra 

szolgál, hogy a beszélő kiválogassa a közlésre szánt gondolato(ka)t; például: …öö hát 

most egyszerre elég sok mindent csinálok (egy kérdésre adott válasz indult ilyen for-

mában). Előfordul az is, hogy a mentális lexikon pillanatnyi aktiválási nehézsége mi-

att, időnyerési célból hezitál a beszélő: főleg így □ hát ilyen öö racionális megfonto-

lásból. A példában feltehetően a racionális szó előhívása okozott nehézséget, ezt a 

keresési időt jelzi a hezitálás mellett ejtett többi bizonytalansági megakadás is. A hezi-

tálás tényleges kivitelezési hibák környezetében is előfordul, mintegy előre jelzi a 

téves kezdést: beszédszintetizátorral □ öö □ me m létre akarunk hozni. 
Elemeztük a kitöltött szünetek időtartamát. A hezitálások átlagos időtartama 324 ms 

(átl. elt.: 162,47); a legrövidebb 21 ms-os, a leghosszabb pedig 804 ms-os időtartam-

ban realizálódott. Az időtartamokban különbséget találtunk attól függően, hogy a ki-

töltött szünet milyen fonetikai formában realizálódott, ugyanakkor mindhárom típus-

nál óriási az adatok szóródása. A nazális hezitációk átlagosan a legrövidebbek (276 

ms, átl. elt.: 195,58), ez feltehetően az artikulációs kivitelezés sajátosságaiból adódik. 

A svá-hezitálások átlagosan 50 ms-mal hosszabbak (323 ms, átl. elt.: 153,73). Átlago-

san a leghosszabbak természetesen a hangkapcsolatként realizálódó kitöltött szünetek 

(338 ms, átl. elt.: 208,55). Noha a típustól függő időtartamokban tendenciaszerűen 

látszik a különbség, az elemszámok nagymértékű eltérése és az adatok nagy szóródása 

miatt a különbség statisztikailag nem szignifikáns (1. ábra). 
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1. ábra. A hezitálástípusok időtartama 

Elemeztük a beszélők közötti különbségeket. Az elemszámok nagy különbsége miatt 

az elemzéshez csak a svá-hezitálásokat használtuk, ezek átlagos időtartama 323 ms. 

A legrövidebb svá 20 ms-os időtartamban valósult meg, a leghosszabb pedig 720 ms 

volt. Az egytényezős varianciaanalízis különbséget mutatott a beszélők között a hezi-

tálások időtartamában (F(9, 218)=6,704; p<0,001), de a post-hoc teszt szerint ez a 

különbség csak egy adatközlő (4. számú) és az összes többi beszélő között volt való-

ban szignifikáns. 

 

 

2. ábra. A svá-hezitálások időtartama 

Elemeztük a korpuszban a néma és a kitöltött szünetek időtartamának összefüggését. 

A korrelációelemzés eredményei szerint a szünettartás egyéni jellegzetességeket mu-
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tat; ha egy beszélő beszédére hosszabb néma szünetek jellemzők, akkor feltételezhető-

en a kitöltött szünetek is hosszabb időtartamban valósulnak meg (3. ábra). 

 

 

 

3. ábra. A néma és a kitöltött szünetek összefüggései 

A zöngeképzés, a fonáció során a hangszalagok általában közel periodikusan 

(kváziperiodikusan) rezegnek. Ilyenkor a hangszalagok nagyjából állandó időközön-

ként összecsapódnak – a rezgés reguláris. Rövidebb-hosszabb ideig azonban ez a rez-

gés lehet irreguláris. Ekkor a hangszalagok összecsapódásai között eltelt idő széles 

határok között ingadozik, és általában jóval hosszabb, egyes periódusok „kimaradoz-

nak”. Irregulárisnak tekinthető a rezgés akkor is, ha az alapfrekvencia hirtelen a be-

szélő hangterjedelme alá csökken, amelyet a hallgató érdes, rekedtes hangként azo-

nosít (Markó 2005, Bőhm–Ujváry 2008). A jelen korpuszban a kitöltött szünetek 

28%-a így valósult meg (4. ábra). 
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4. ábra. Irreguláris fonációjú svá-hezitálás rezgés- és hangszínképe 

A beszélők a spontán beszéd során mintegy 10–15%-ban a szón belül tartanak szüne-

tet, amely szintén lehet néma vagy jellel kitöltött (Gósy 2005, Horváth 2009, Bóna 

2010). Az igekötőket vagy összetett szavak első tagját követő szón belüli szünet a 

lexikális előhívás problémájára utal, míg a toldalékot megelőző szünet a grammatikai 

tervezés zavarát jelzi. A jelen korpuszban is előfordult, hogy a beszélő egy szón belül 

tartott kitöltött szünetet (5. ábra), feltehetően azért, mert gondot okozott neki a pontos év 

felidézése. 

 

 

 

5. ábra. A kitöltött szünetet tartalmazó kétezerhatba szó rezgés- és hangszínképe 
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A kitöltött szünetek és a többi beszédhang osztályozásához használt 3 állapotú HMM-

eket használtunk. Az egyes állapotokban a kibocsátási eloszlásokat Gauss-függvények 

súlyozott összegével szokás leírni. 2, 4, 8 és 16 komponenssel vizsgáltuk a kitöltött 

szünetek osztályozási eredményességét. A legjobb eredmény a 16 Gauss-komponensű 

modell adta, amelynek eredménye 91,8% volt (6. ábra). 

 

 

 

6. ábra. Az osztályozás eredménye a Gauss-komponensek számának függvényében 

A 16 Gauss-komponensű modellel a hezitálások 98,33%-a osztályozható helyesen. Az 

algoritmus 1,67%-ban keveri össze a kitöltött szünetet valamilyen magánhangzóval, de 

mássalhangzóval nem. 

 

 Magánhangzó Mássalhangzó Hezitálás 

Magánhangzó  92,33%  0%  7,67% 

Mássalhangzó  0,13%  89,31%  10,56% 

Hezitálás  1,67%  0%  98,33% 

 

1. táblázat. A HMM 16 gaussos modell osztályozási mátrixa 

A hezitáláson belül az egyes típusokat SVM-mel modelleztük. Alapvetően két modellt 

építettünk: Ö, azaz svá-modellt; és az Öm, azaz hangkapcsolat-modellt. Az osztályo-

zás eredménye 59,25%-os volt. Ebben a svá-hezitálások 64,28%-ban osztályozhatók 

helyesen, míg a nazális hangkapcsolatban lévő svát csupán 53,84%-ban kategorizálta 

helyesen az algoritmus. 
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 Ö Öm 

Ö 64,28% 35,71% 

Öm 46,15% 53,84% 

 

2. táblázat. Az SVM osztályozási eredménye 

4. Következtetések 

A hezitálás a spontán beszéd gyakori jelensége, amely számos funkciót tölt be a terve-

zési és önellenőrzési folyamatokban, de fontos szerepe van a társalgásban is a beszéd-

szándék vagy a beszélőváltás jelzésére. A jelen kutatás kérdése az volt, hogy a hezitá-

lások hogyan valósulnak meg a spontán beszédben és osztályozhatók-e automatikusan. 

A jelen korpuszban a hezitálások többféle formában, számos funkcióban és nagyon 

változatos időtartamban realizálódtak. A kitöltött szünetek 28%-a irreguláris 

fonációval valósult meg. 

A hezitálások MFC együtthatókkal előfeldogozva 3 állapotú HMM-ekkel 98,33%-

os eredménnyel osztályozhatók a spontán beszédben. A hezitálástípusok azonban csak 

59%-os eredménnyel osztályozhatók automatikusan SVM-mel. 

A kutatás során kialakított gépi osztályozó eredménye kiválónak számít a nemzet-

közi irodalomban leírtak tükrében is. 

Eredményeink felhasználhatók a beszédfelismerés eredményének javítására, illetve 

a beszédkutatás számos területén. 
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AZ AGYI MONITOROZÁS MÓDOSULÁSA ZAJHATÁSRA 

GYARMATHY DOROTTYA 

 

 

1. Bevezetés 

A spontán beszédet számos tényező befolyásolja. A beszéd aktuális megvalósulási 

formája (a közlés szerkesztettsége, a szegmentális és a szupraszegmentális szerkezet 

stb.) nagymértékben függ a beszélő genetikai adottságaitól, anyanyelvi ismereteinek 

biztonságától, beszédben való gyakorlottságától; meghatározó továbbá a beszédtéma 

(ismert vagy ismeretlen dologról kell nyilatkoznia), a beszédhelyzet (formális, informá-

lis szituáció) és a beszédpartner személye. Mindezeken túl a közlés szempontjából 

fontos az egyén mentális állapota (pl. afáziás, ill. demens betegek beszédére jellemző az 

egyes hiba típusú jelenségek túlsúlya; vö. Szépe 2004, 2006, Hoffmann–Németh 2006), 

aktuális pszichés (düh, öröm, bánat, szorongás) és fizikai állapota (kimerültség, beteg-

ség, alkoholos, ill. drogos befolyásoltság; vö. Braun et al. 1992, Braun–Künzel 2003, 

Gyarmathy 2007, 2010). Kommunikációs szempontból alapvető jelentőségű az az 

akusztikai környezet, amelyben a megnyilatkozások elhangzanak. Az érthetőség függ a 

beszéd hangerejétől, a beszélő és a hallgató közti távolságtól, a környezeti zajoktól, 

illetve ezek összhangjától (Tarnóczy 1984). Az emberek közötti kommunikáció szinte 

mindig valamiféle hangzó közegben megy végbe, mivel minden, ami a világban él és 

mozog, hangot kelt (Pap 2002). 

A környezet hangjelenségeit az emberi fül (ép hallás esetén) a 20 Hz és 20 000 Hz 

közötti frekvenciatartományban képes érzékelni (Gósy 2004), ami nem jelenti azt, 

hogy az ezen kívül eső hangok ne lennének hatással a szervezetünkre. Az infrahangok 

(16 Hz alatti hangok) nagy intenzitás esetén többek között dezorientációt, rémültséget, 

zavartságot, rossz közérzetet és egyensúlyvesztést okozhatnak, gátolhatják továbbá az 

érzékszervek megfelelő működését és szélsőséges esetben epilepsziás rohamot is ki-

válthatnak (Bartha 2004). A magas hangteljesítményszintű ultrahangok (20 000 Hz 

fölötti rezgések) előidézhetnek fülzúgást, hányingert, szédülést és fejfájást. 

A tartós zajterhelés még a leírtaknál is súlyosabb problémák kiváltója lehet. A fizi-

kai definíció szerint a zaj végtelen sok rezgést tartalmazó, szabálytalan szerkezetű 

hang (Tarnóczy 1984); míg köznapi értelemben az adott körülmények között zavaró 

hangot értjük alatta. A környezeti zajok hatást gyakorolnak a hallószervünkre, amely-

nek elsődleges következménye a halláskárosodás (Pap 2002); emellett azonban súlyos 

pszichikai és vegetatív tüneteket is előidézhetnek (Tulipánt 2004). A zaj zavarja és 

hátráltatja a gondolkodási folyamatokat, a szellemi feladatmegoldó készséget; maga-

tartásbeli változásokat, illetve stressztüneteket eredményezhet. A krónikus zajterhelés 

a pszichikai hatásokon túl olyan vegetatív következményekkel is járhat, mint az 

anyagcserezavarok, a keringési rendszer működési zavarai, a pulzusszám és a vérnyo-

más növekedése, kardiovaszkuláris rendellenességek, légzőszervi (pl. bronchitis), 

illetve mozgásszervi (pl. ízületi gyulladás) panaszok, allergia és depresszió (Tulipánt 

2004, Niemann et al. 2005). 
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A zajos környezet a hallgató és a beszélő részéről egyaránt negatívan befolyásolja a 

verbális kommunikációt. Több kutatás is rámutatott arra, hogy már alacsony intenzitású 

háttérzaj esetén is romlik a gyermekek beszédmegértési teljesítménye, míg a felnőttek 

valamivel jobban képesek észlelni és megfelelően feldolgozni a zajban elhangzó beszé-

det (Hygge 2003, Kloepfer et al. 2006). Zajhatás esetén nem csak a beszéd érthetősége 

romlik; a beszédprodukció is megváltozik. A Lombard-hatás következtében nő a beszéd 

intenzitása (vö. Gósy 2008), mivel ahhoz, hogy az érthetőség kritériuma teljesülhessen, a 

beszédnek mintegy 15 dB-lel hangosabbnak kell lennie a háttérzajnál (Pompetzki 2000). 

Eddig kevés magyar nyelvű tanulmány foglalkozott a környezetei zajok beszédpro-

dukcióra gyakorolt hatásával (Balázs–Gósy 1988, Gósy 2008, Gyarmathy 2008), és 

egyik sem vizsgálta azt, hogy a beszélő javítási stratégiáit miként változtatja meg a 

háttérzaj. A jelen kutatásban négy, nagyvárosi lakókörnyezetben gyakran előforduló 

környezeti zaj (kutyaugatás, légkalapács, fogfúrás, zene) spontán beszédre és az ön-

monitorozó mechanizmus működésére gyakorolt hatását elemeztük. Megnéztük, hogy 

a zaj hatással van-e a beszédtervezés rejtett működéseire. Választ kerestünk arra, hogy 

az általunk szubjektíve kellemetlennek, illetve kevésbé kellemetlennek ítélt zajok 

hatására miként módosul a megakadásjelenségek percenkénti előfordulása és az egyes 

típusok gyakorisága. A zaj hatására feltehetően a tervezési folyamatok is nehezítetté 

válnak, a különböző produkciós szinteken több probléma jelentkezik, amely befolyá-

solhatja a korrekciós folyamatok működését is. A kísérlet során az egyes zajokat fül-

hallgatón keresztül juttattuk az adatközlők fülébe, akadályozva az akusztikai vissza-

csatolást, amivel korlátoztuk a felszíni önmonitorozás működését. Ennek megfelelően 

elvártuk, hogy az önkorrekció a zajos beszédhelyzetben rosszabbul működjön majd. 

Feltételeztük, hogy az egyes zajok eltérő mértékű zavaró hatása megmutatkozik a 

produkcióban is. A zavarás mértékétől függően nőni fog a megakadásjelenségek szá-

ma, illetve a típusok gyakorisága, továbbá a korrekciós folyamatok is kevésbé lesznek 

sikeresek. 

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek 

A jelen tanulmány a környezeti zajoknak a spontán beszédre és az önmonitorozásra 

gyakorolt hatását vizsgálja négyféle külső hanginger: a fogfúrás, a kutyaugatás, a lég-

kalapács és a klasszikus zene (Maurice Ravel: Pavanne egy infánsnő halálára) segítsé-

gével. A kísérletben húsz fiatal női adatközlő vett részt, mindannyian ép hallású buda-

pesti egyetemisták, átlagéletkoruk 23,5 év volt. A beszélőket a négy zajtípus alapján 

öt-öt fős csoportokba soroltuk. A feladat egy adott történet minél részletesebb elmesé-

lése volt egy 10 képből álló képsor alapján. Az instrukció szerint bármilyen zavaró 

körülményt is tapasztaljanak a felvétel folyamán, a történetmesélést mindenképpen 

folytatniuk kell. Előzetesen nem közöltük velük, hogy zajos környezetet teremtünk. 

A kísérlet megkezdése előtt a fejükre fülhallgatót helyeztünk, amelyen keresztül a 

hatodik képtől 60 dB erősségű zajt közvetítettünk. A húsz beszélőtől összesen 60 perc 
49 másodperces (átlagosan 3,04 perc/fő) spontán beszédet rögzítettünk digitálisan, 

közvetlenül a számítógépre, 44 kHz-es mintavételezéssel, laboratóriumi körülmények 

között. Elemeztük a megakadásjelenségek előfordulását, típusait, illetőleg az önjavítá-

si stratégiákat. A felvételben adatolt 2439 megakadást a Praat szoftver 5.0.03-as verzió-
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jával annotáltuk (Boersma–Weenink 2009), az adatokat statisztikailag az SPSS 13.0-as 

verziójával elemeztük 95%-os szignifikanciaszinten (egytényezős ANOVA). 

3. Eredmények 

3.1. A megakadásjelenségek előfordulása 

Az egyes csoportokban elemeztük a megakadásjelenségek előfordulását. Hipotézi-

sünk, miszerint a környezeti zajok hatására a beszélők több megakadásjelenséget pro-

dukálnak majd, egyik zajtípus esetében sem igazolódott. Mind a négy háttérzaj hatásá-

ra – eltérő mértékben ugyan, de – csökkent a megakadásjelenségek gyakorisága (1. 

ábra). A legnagyobb mértékű, 10,23%-os csökkenést a fogfúrás esetében adatoltunk. A 

zenénél 9,28%-kal, a légkalapácsnál 7,61%-kal, a kutyaugatásnál pedig csupán 3,95%-

kal esett vissza a megakadások előfordulási gyakorisága. Az eltérés egyik csoportban 

sem szignifikáns. Mindezekből arra következtethetünk, hogy zajos környezetben a 

beszélők jobban odafigyelnek a tervezés és a kivitelezés részfolyamataira, hogy a 

mindenkori cél, a beszéd érthetősége teljesüljön. A legtöbb megakadást percenként a 

zajos beszédrészben a kutyaugatásnál tudtuk adatolni, úgy tűnik tehát, hogy ez zavarja 

leginkább a tervezés és a kivitelezés összehangolását. 

 

 

 

1. ábra. A megakadásjelenségek percenkénti előfordulása az egyes zajtípusok esetén 

Mind a csendben, mind a zajban rögzített korpuszban a beszédtervezés bizonytalansá-

gából adódó diszharmonikus jelenségek (hezitálások, nyújtások, ismétlések, újraindí-

tások és töltelékszavak) voltak túlsúlyban. A csendes beszédrészben az összes adatolt 

jelenség 93,17%-át tették ki; ez az arány a zaj hatására csekély mértékben növekedett 

(93,53%). A különféle zajok hatására tehát arányaiban valamivel több bizonytalanság-
ra utaló jelenséget tudtunk adatolni, az egyes jelenségek percenkénti előfordulása 

azonban csökkent, vagy alig változott (2. ábra). Kismértékű növekedést egyedül az 

újraindítások esetében találtunk. 
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2. ábra. A bizonytalanságra utaló megakadásjelenségek előfordulása a kétféle beszédkörnyezetben 

A hiba típusú megakadásjelenségek közül a zajos beszédrészben többféle típus volt 

adatolható (3. ábra), ami abból adódik, hogy a beszélő a tervezési folyamat több szint-

jén is problémával küzd. A kontaminációs hibák megjelenéséből következtethetünk 

arra, hogy a beszélő a zaj hatására az egymással versengő szerkezetek közül nem ké-

pes időben választani, így egyfajta furcsa, kevert alak jelenik meg a felszínen, például: 

várja ezt a második fiatalembert egy szakállas, morcona úr □ marcona úr (morcos X 

marcona). Az anticipációs hibák megnövekedett előfordulása, illetőleg a metatézis 

megjelenése jelzi a beszélőknek az artikulációs tervezés folyamán bekövetkezett prob-

lémáit. A zajos környezet hatására a nyelvi tervezés nem tudja megfelelő ütemben 

követni a gondolati tervezést, így olyan elemek is megjelennek a közlésben, amelyek a 

megnyilatkozásnak egy későbbi időpillanatában szükségesek, ezzel anticipációt idézve 

elő (pl. egy gyönyöri őszi napon). A zaj zavaró hatása a „nyelvem hegyén van” jelen-

ség előfordulásában is megmutatkozik. A beszélő a tervezés során nem képes hiba 

nélkül eljutni a lemma szintről a lexéma szintre (pl. a kalapos aj □ nem ajtónálló, a □ 
aki □ kalapos barát). 
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3. ábra. A hiba típusú megakadások előfordulása a kétféle beszédhelyzetben 

Az egyes zajtípusoknál eltérően alakult a megakadásjelenségek percenkénti előfordu-

lása. A hiba típusú jelenségek aránya a kutyaugatás (0,63%-kal csökkent) és a fogfúrás 

(0,61%-kal nőtt) esetében a zaj hatására alig változott, a többi zajnál kismértékben nőtt 

(légkalapács: 2,5%; zene: 1,04%). Jelentősebb változás csupán az egyes típusok gya-

koriságában mutatkozott. A kutyaugatás kivételével minden csoportban többféle hiba 

jellemezte az adatközlők beszédét; a fogfúrás esetén például 18-féle megakadás fordult 

elő. Egy korábbi kutatásban (Gósy 2008) szabad hangtérben közvetített társalgási zaj 

segítségével (jel/zaj arány: 15 dB) vizsgálták a beszédzaj spontán beszédre gyakorolt 

hatását. Az eredmények szerint a zajos beszédrészben szignifikánsan több 

megakadásjelenség fordult elő. Az eltérő végeredmény a választott zajok típusával, 

illetőleg a módszertani különbözőséggel magyarázható. Egy társalgás, mint háttérzaj, 

sokkal zavaróbb, mivel a beszélő önkéntelenül is megpróbálja megérteni, feldolgozni 

azt, és ez nagyban hátráltatja beszédtervezési folyamatait. Mindennapos tapasztalat, 

hogy ha az ember környezetében beszélgetnek, vagy szól a tévé, rádió stb., nehézke-

sebben, lassabban tud olvasni, tanulni, fogalmazni stb. A monoton zajok (forgalom 

zaja, kutyaugatás, útépítés stb.) ezzel szemben hamarabb válnak megszokottá, és talán 

a gondolati tevékenységet is kevésbé zavarják. Az általunk felhasznált háttérzajoktól a 

klasszikus zene különbözik a tekintetben, hogy hatása nem azonos a zajéval. Az eddigi 

kutatások még nem tudták egyértelműen tisztázni a pszichés teljesítőképességre gya-

korolt hatását, ami természetesen függ a zene fajtájától és hangerejétől (egy diszkóból 

kihallatszó hangos zene a környező lakosok számára zajként realizálódhat) is. A kísér-
leti eredmények azonban igazolták, hogy a halk zene kedvezően hat a pszichés állapot-

ra, nem csökkenti, hanem inkább növeli a figyelmet (Tulipánt 2004). A zene jótékony, 

gyógyító hatása már a Bibliában is megjelenik: „Az Úr lelke elhagyta Sault, s egy 

gonosz lélek zaklatta, az Úr küldte. Szolgái így szóltak Saulhoz: »Minden bizonnyal 
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Istennek egy gonosz lelke zaklat. Parancsolja hát meg urunk, s szolgái keresnek neki 

valakit, aki tud hárfázni. Aztán, ha rád tör Istennek a gonosz lelke, megpendíti a 

húrokat és jobban leszel.« […] S ahányszor csak rátört Saulra az Isten lelke, Dávid 

fogta a hárfát és játszott. Ilyenkor Saul megnyugodott, jobban lett, és a gonosz lélek 

odébbállt” (I. Sám. 16:14–16, 16:23). A zenének a környezeti zajoktól elkülönülő 

hatása a javítási stratégiákban is megmutatkozik, ahogy az a későbbiekben látható 

lesz. 

3.2. A megakadásjelenségek javítása 

Feltételeztük, hogy a környezeti zajok negatívan befolyásolják majd az önkorrekciós 

folyamatok működését. A 4. ábráról leolvasható, hogy az egyes csoportok beszélői a 

csendes beszédrészben is eltérő sikerességgel javították a beszédbeli hibáikat (100%-

nak az összes javítható megakadásjelenséget tekintettük). A legjobb teljesítményt 

nyújtó csoport is téves kivitelezéseinek csupán kevesebb mint a felét (45,71%) volt 

képes korrigálni. A kutyaugatás a javítás szempontjából elkülönülni látszik a többi 

háttérzajtól. Egyedül ebben a csoportban fordult elő, hogy a korrekciós folyamatok 

jobban működtek a zaj hatására. Az adatközlők a zajos beszédrészben 14,29 százalék-

ponttal magasabb arányban javították a hibáikat. A többi csoportnál az önmonitorozás 

sikeressége negatívan változott. A fogfúrás esetében 6,32 százalékpontos, a zene ese-

tében 14,58 százalékpontos, míg a légkalapács esetében 13, 89 százalékpontos csök-

kenés volt adatolható. Meglepő módon az általunk szubjektíve legzavaróbbnak és 

legkevésbé zavarónak minősített zajtípusok esetében mutatkozik a legnagyobb mérté-

kű visszaesés az önkorrekciós folyamatok működésében. A légkalapács esetében ez 

egyértelműen a zaj kellemetlenségével magyarázható, míg a zene esetében kétféle 

magyarázat is lehetséges. Elképzelhető, hogy mivel adatközlőink fiatal egyetemisták 

voltak, számukra idegenként, kellemetlenként hatott a klasszikus zene. A másik való-

színűsíthető ok, hogy a beszélők a megnyilatkozásaik helyett inkább a „zenehallgatás-

ra” koncentráltak, ez akadályozta meg őket a szükséges javítások elvégzésében. 
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4. ábra. A megakadásjelenségek javításának aránya a csendes és a zajos beszédrészben  

az egyes zajtípusoknál 

Ha megvizsgáljuk, hogy miként változott az egyes megakadástípusok javítása a zajos 

beszédkörnyezetben, a négy csoport között jellegzetes különbségeket találunk. A leg-

kevesebb típusú hibajelenséget a légkalapács csoportjába tartozó adatközlők korrigál-

ták (az ábrákon csak azokat a megakadásokat tüntettünk fel, amelyek mindkét beszéd-

helyzetben előfordultak, a százalékos eredmények azt mutatják, hogy a beszélők az 

adott típusú megakadásnak hány százalékát korrigálták). A zajos beszédrészben min-

dössze a közlésben előforduló téves kezdéseket tudták javítani a beszélők, igaz, ezeket 

100%-os sikerességgel, például: elkapunk titeket, mondta a marcona rablóvez vagy 
marcona efbíájos [=FBI-os]. A hibátlan eredményhez azonban az is hozzájárult, hogy 

ebben a felvételrészben mindössze két téves kezdés volt adatolható. Az adatközlők még 

a teljes szó elhangzása előtt észlelték, hogy a lexikális előhívás hibás volt, és javították 

azt. A téves szótalálások, a perszeverációk és az egyszerű botlások esetében a monito-

rozás már nem működött megfelelően (5. ábra). A téves szótalálásoknál a javítás elma-

radása valószínűleg azzal magyarázható, hogy a belső önmonitorozás a tervezés fo-

lyamán nem jelezte a hibát. Mivel az akusztikai visszacsatolás hiányában a külső mo-

nitorozás csak korlátozottan működött, a beszélő a hibát a felszínen való megjelenése 

után sem észlelte, így az javítatlan maradt. A nyelvbotlásokat (pl. és amikor felhúzta, 

kidrül /szándékolt szó: kiderül/, hogy valójában a rablókat kötözték meg) és a 

perszeverációkat (pl. végül a lenti emberkét húzzák föl, a sapkásat, akinek az a felada-

ta, hogy váljon /szándékolt szó: várjon/) a beszélők egyik beszédhelyzetben sem javí-

tották; feltehetőleg úgy ítélték meg, hogy ezek nem akadályozzák a hallgatót a megér-

tésben. 
 

 

 

5. ábra. A megakadások javítási aránya a csendes és a zajos beszédrészben 

A zene a csendes és a zajos felvételrészben egyaránt előforduló téves kivitelezések 

korrekciójában alig okozott változást (6. ábra). A beszélők valamennyi téves szótalálá-

sukat javították, például: végül a tüskés □ a tüskehajú férfi észbe kap. A perszeverációs 
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hibák (csendben: 0,16 db/perc; zajban: 0,27 db/perc), a téves kezdések (csendben 0,16 

db/perc; zajban: 0,41 db/perc) és az egyszerű nyelvbotlások (csendben: 0,95 db/perc; 

0,53 db/perc) előfordulási aránya a korpuszban nagyon alacsony volt. A közlés értel-

mezhetőségét valószínűleg nem befolyásolták olyan mértékben, hogy a beszélők javí-

tásukat fontosnak tartsák. A nyelvi tervezés szintjén létrejövő grammatikai hibákat a 

csendes beszédkörnyezetben az önmonitorozó mechanizmus képes volt felismerni és 

javítani, azonban a korlátozott működése révén a zajos beszédrészben romlott a kor-

rekció sikeressége. Például: ott valaki lent vár, méghozzá egy régi jó haverja, akivel 
/szándékolt szó: akinek/ megígérte, hogy az örömeit mindig megosztja. Az egyes jelen-

ségekkel kapcsolatos javítási stratégiákat tehát úgy tűnik, a zene változtatta meg a 

legkisebb mértékben. 

 

 

 

6. ábra. A megakadások javítási aránya a csendes és a zajos beszédrészben 

A beszélőkben kellemetlen közérzetet kiváltó fogfúrás hangja nagymértékben befolyá-

solta az egyes jelenségek javítását. Általánosságban elmondható, hogy az adatközlők 

kevésbé voltak képesek korrigálni hibáikat, a tervezés közben felmerült problémákat 

kevésbé eredményesen oldották meg (7. ábra). A mentális lexikon téves aktiválása 

folytán keletkezett mindkét diszharmonikus jelenség esetében közel 20 százalékpontos 

visszaesést figyelhetünk meg. Abból azonban, hogy az adatközlők a zajos felvétel-

részben a téves kezdéseknek 60%-át, míg a téves szótalálásoknak mindösszesen 25%-

át javították, arra következtethetünk, hogy a téves aktiválások nagy részét a rejtett 

önmonitorozás segítségével ismerték fel, és korrigálták. Amikor ugyanis a rejtett mo-

nitorozás hibát jelez, az artikuláció félbeszakad, és lehetőség szerint megtörténik a 

javítás, például: a harmadik képen az látható, hogy Józs□ Béla még mindig mászik; és 
ebben nem tudtá□ nem tudtak megegyezni. A javított téves szótalálásoknál a hibás 

lexémát a szó teljes elhangzása után vélhetően a felszíni monitor ismerte fel, például: 
őt valahogy ugye az erkélyről □ illetve a magas emeletről le kell vinni a földszintre. A 

korrekciós folyamatok az artikulációs tervezés közben sem működnek megfelelően; a 

fogfúrás hangjának következtében az anticipációk javítása is csökken. Egyedül a 

grammatikai hibáknál tapasztalhatunk pozitív irányú változást, ez azonban a kis 
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elemszámmal magyarázható. A csoport öt beszélőjénél mindössze háromszor fordult 

elő agrammatikus szerkezet a zajos részben, amit rögtön helyesbítettek Például: végül 

is Judit sikerült □ Juditnak sikerült meggyőznie Bélát; kimászik az emeletről □ emelet-
re, és megszólítja. 

 

 

 

7. ábra. A megakadások javítási aránya a csendes és a zajos beszédrészben 

A negyedik zajtípus, a kutyaugatás elkülönül a többitől, ennek hatására ugyanis ösz-

szességében nőtt a javított megakadásjelenségek aránya. Az egyes típusok elemzésé-

ből kiderül, hogy a téves kezdések (pl. és a nő, akivel időn□ ezelőtt nagy hévvel ölel-

kezett; le is engedi a köle□ kötelet barátjának), a grammatikai hibák (pl. a felmászó 

embert □ vagy az emberre puskát fog) és az anticipációk (pl. feltételezhetjük, högy a 
nő □ hogy a nő be akarta csapni) javítási aránya jelentősen megnőtt (8. ábra). Egyrészt 

a beszélők a külső zavaró tényező ellenére igyekeztek jobban ellenőrzésük alatt tartani 

a tervezés és a kivitelezés folyamatait, másrészt pedig elképzelhető, hogy a kutyauga-

tás volt az a zajtípus, ami a leginkább illeszkedett a történetbe. A képsor ugyanis egy 

nagyvárosi környezetet ábrázol, ahol az egyik lakásba épp betörnek. Az akusztikus 

visszacsatolás hiánya azonban itt is megmutatkozik; a felszíni monitorozás nem mű-

ködik megfelelően, aminek következtében a beszélők a téves szótalálásaikat nem ké-

pesek javítani. Például: egy nő cigarettázik, és hátrafele (szándékolt szó: háttal) ül a 
férfinek. 
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8. ábra. A megakadások javítási aránya a csendes és a zajos beszédrészben 

4. Következtetések 

A jelen tanulmány a környezeti zajok spontán beszédre gyakorolt hatását vizsgálta 

négy zajtípus segítségével. A 20 adatközlőtől származó összesen 60 perc 49 másod-

perces felvételben a néma szüneteket is figyelembe véve 2439 darab 

megakadásjelenség fordult elő. A zaj hatására megváltozott a hibák és a bizonytalan-

ságok egymáshoz viszonyított aránya. A zajos beszédrészekben nagyobb arányban 

fordultak elő a beszélő bizonytalanságára utaló megakadásjelenségek, amiből arra 

következtethetünk, hogy az adatközlőknek a tervezés közben több problémájuk akadt 

ugyan, de mivel a zaj hatására közlésüket fokozottabban kontrollálták, a tervezési 

diszharmóniák nem realizálódtak hibaként a felszínen. A hibadetektálást és a javítást a 

közlésben a bizonytalanságok jelzik. 

Előzetes feltételezéseinkkel ellentétben a zajos beszédrészben percenként kevesebb 

megakadásjelenséget tudtunk adatolni. A megakadások előfordulási gyakorisága a 

legnagyobb mértékben a fogfúrás csoportjába tartozó adatközlőknél csökkent, míg a 

legkisebb arányú visszaesés a kutyaugatás esetében volt tapasztalható. Valószínűleg a 

beszélők a tapasztalt háttérzaj hatására jobban összpontosítottak a beszédprodukció 

részfolyamataira, hogy a feladatot minél sikeresebben teljesítsék, illetőleg megnyilat-

kozásaik a hallgató számára érthetőek maradjanak. A legtöbb megakadás percenként a 

kutyaugatás csoportjába tartozó adatközlők zajos felvételrészében fordult elő. Vélhe-

tően a leginkább ez a zajtípus zavarta a tervezés és a kivitelezés összehangolását. Ha a 

megakadásjelenségek percenkénti előfordulása nem is növekedett, a háttérzaj negatív 

hatása egyértelműen megmutatkozott abban, hogy mind a négy csoportnál többféle 

hibajelenség volt adatolható a zajos felvételrészben. Ez egyértelműen utal arra, hogy 

beszélők a folyamat több szintjén is problémával küzdenek. A TOT-jelenség a lemma 

és a lexéma szint közötti folyamatmegszakadást, a kontamináció a nyelvi tervezés, 

míg az anticipáció az artikulációs tervezés zavarát jelzi. 

Az eredmények igazolták, hogy ha az akusztikai visszacsatolás valamely oknál fog-

va gátolt, az károsan hat az önmonitorozó mechanizmus működésére. A kutyaugatást 
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kivéve az összes zaj hatására romlott a beszélők önkorrekciója. A legnagyobb mértékű 

visszaesés az általunk szubjektíve legzavaróbbnak (légkalapács) és legkevésbé zava-

rónak (klasszikus zene) ítélt zajtípusoknál mutatkozott. A négy csoport között jelleg-

zetes különbségeket találunk az egyes megakadástípusok javításában. A légkalapács 

csoportjába tartozó adatközlők voltak képesek a legkevesebb típusú hibajelenséget 

korrigálni, ami az intenzív, „idegesítő” zajnak köszönhető. A klasszikus zene ezzel 

ellentétben alig okozott változást a téves kivitelezések javításában. A fogfúrás hangja 

nagymértékben befolyásolta (rontotta) az egyes jelenségek korrekcióját, míg a törté-

netmondásba leginkább illeszkedő kutyaugatás növelte a javítás sikerességét. 

A kapott eredményeket összevetve a korábbi kutatásokkal megállapítható, hogy a 

zaj típusa, intenzitása, a közvetítés módja (szabad hangtér vagy fülhallgató) stb. mind 

szerepet játszik a zajok beszédre gyakorolt hatásában; az azonban egyértelműen meg-

állapítható, hogy zajos környezetben a beszéd megértésén és feldolgozásán túl a be-

szédprodukciós folyamatok összehangolása is nehezítetté válik. 
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1. Bevezetés 

A beszédpercepció bonyolult működésmechanizmus, amelynek jelentős részéről még 

kevés pontos tudományos ismeretünk van. Aktív folyamat, amelynek során a hallgató 

a beszédjeleket magasabb szinteken értelmezi. A beszédpercepciós folyamatok műkö-

désének ábrázolására különféle modelleket alkottak. Ezek közül a legelterjedtebb a 

hierarchikus, interaktív beszédmegértési modell. Ez a beszédfeldolgozás folyamatát 

egymással összefüggő szinteken képzeli el, amelyek kölcsönösen hatnak egymás mű-

ködésére. Ezek a szintek a hallás, az észlelés, a megértés és az értelmezés szintjei. Az 

életkornak megfelelő, tipikus beszédészlelés és megértés ép halláson alapszik, a be-

szédmegértés és értelmezés megfelelő működéséhez pontos beszédészlelés szükséges 

(Gósy 2005). 

A beszédpercepció sikerességét az egyes szintek összehangolt működése mellett 

komplex memóriarendszerek együttes munkája biztosítja. Mind a hosszú távú, mind a 

rövid távú memóriatípus meghatározó a nyelv szempontjából; és mindegyiknek van 

egy előnyben részesített kódolási módja verbális anyagokra. A hosszú távú emlékezet 

a jelentésen alapszik, a rövid távú memória jellemző reprezentációja akusztikus jel-

lemzők összessége (Atkinson et al. 1997). Az egyéni nyelvi teljesítmények különbsé-

geinek hátterében feltehetően eltérő munkamemória-kapacitás is áll. A nagyobb mun-

kamemória-kapacitás jobb mondat- és szövegértést tesz lehetővé azokban a feladatok-

ban, ahol a feldolgozás után kérdésekkel vizsgálják a megértést (Németh 2006). 

Baddeley modellje szerint a munkamemória három részből áll, ezek: 1. a tudatos 

kontrollt végző, korlátozott kapacitású központi végrehajtó, amely nagyon hasonlít a 

figyelemre; 2. a beszédalapú információ tárolására szolgáló fonológiai hurok (eredeti-

leg artikulációs hurok); illetve 3. a vizuális-téri információkat tároló vizuális-téri váz-

latfüzet. Az artikulációs hurok részei 1. a passzív fonológiai tár, amely közvetlenül a 

beszédpercepcióval van kapcsolatban; illetve 2. egy artikulációs folyamat, amely a be-

szédprodukcióval kapcsolatos (Eysenck–Keane 2003). A fonológiai hurok terjedelmét 

kísérletben vizsgálták (Baddeley et al. 1975). A kísérleti személyek annyi szót tudtak 

közvetlenül egymás után felidézni, amennyit két másodperc alatt hangosan fel tudtak 

olvasni. Ez kapcsolatban áll az egyes egyének artikulációs és beszédtempójával is. 

Vagyis a munkamemória terjedelmét két tényező határozza meg: a fonológiai hurok 

terjedelme és az elemek artikulációs ideje. A fonológiai hurok működését mutatja a 

fonológiai hatás, a szóhosszúsági hatás (kevesebb szót tudunk megtanulni, ha azok 

hosszabbak, mint amikor rövidebb szavakat tanulunk), az artikulációs elfedési hatás, 

illetve a nem figyelt beszéd hatása (Gósy 2005). 

                                                           
5
 A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
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Az életkor előrehaladtával számos változás következik be a beszédfeldolgozásban, 

amelyeknek a hátterében egyrészt az agyműködés és ennek következtében a kognitív 

és a pszichés funkciók megváltozása, másrészt a hallószerv elöregedése állnak. Szá-

mos tanulmány igazolja, hogy ha az időseknél nem mutatható ki klinikai értelemben 

vett hallásromlás, akkor is nehezítetté válik a beszédmegértésük a mindennapok során 

(vö. Humes 1996, Schneider et al. 2002). Különösen nehéz az idősek számára a be-

szédfeldolgozás zajban, vagy ha a közlés gyors tempójú (vö. Janse et al. 2007, Janse 

2009), a grammatikailag komplex mondatok esetén (Kemper 1987), illetve ha a beszé-

lő nem artikulál rendesen. 

A beszédmegértési nehézségek elsődlegesen a hallásérzékenység csökkenésére ve-

zethetők vissza (különösen a felsőbb frekvenciákon; Hnath-Chisolm et al. 2003); eh-

hez járul hozzá egy általános kognitív hanyatlás, ami az információfeldolgozás lassu-

lásával, illetőleg figyelmi és emlékezeti problémákkal járhat együtt (Czigler 2000; 

Schneider et al. 2002). 

Neuberger Tilda egy kutatásában (2010) fiatalok (20–25 évesek) és idősek (68–80 

évesek) mondatészlelési sajátosságait vetette össze. Megállapította, hogy ugyanazon 

mintázatok mutathatóak ki a mondatészlelésben időseknél és fiataloknál, de az idősek 

többet tévesztettek, és hosszabb volt a reakcióidejük. 

Egy saját kutatásunkban (Bóna 2011) fiatalok (20–32 évesek), idősödők (60–74 

évesek) és idősek (75–90 évesek) (az életkorok szakaszolását vö. Iván 2002) szöveg-

értését vizsgáltuk egy tudományos ismeretterjesztő szöveg és egy történelmi anekdo-

ta esetén. A fiatalok mindkét szöveg kapcsán szignifikánsan jobb szövegértési telje-

sítményt nyújtottak, mint a másik két életkori csoport. 

A jelen kutatásunk célja az, hogy megvizsgáljuk, milyen különbségek mutathatók ki 

az idősödő személyek és az idősek mondatészlelési teljesítményében, illetve hogyan 

viszonyulnak az eredményeik a fiatal felnőttek rövid távú nyelvi vagy beszédemléke-

zetéhez és percepciójához. Hipotéziseink szerint 1. nemcsak a fiatalok és a másik két 

életkori csoport teljesítményében lesz különbség, hanem az idősödők és az idősek 

között is. 2. Az idősödők eredményei a fiatalokéhoz közelebb állnak, mint az időseké-

hez. 3. Feltételezzük, hogy az általános tendenciák mellett mindegyik életkori csoport-

ban nagy egyéni különbségek adatolhatók. 

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek 

Kutatásunkhoz a BEA-ból (Beszélt nyelvi adatbázis, vö. Gósy 2008) választottuk ki 

harminc adatközlő mondatismétlését. A felvétel során az adatközlők 25 mondatot 

hallanak, az egyes mondatok elhangzása után a mondatok azonnali megismétlése a 

feladat. Az ismétlendő nyelvi anyagot úgy állították össze az adatbázis készítésénél, 

hogy mind hosszúságukban, mind szókincsükben és grammatikai megformáltságukban 

változatosak legyenek. A mondatok hossza 15–26 szótag, ami 5–11 szót jelent (a ma-

gyar felnőttek átlagos emlékezeti terjedelme 24–25 szótag; Gósy 2005). A szavaik 
között szerepelnek olyan ritka szavak, mint például űrturista, tulipánágyások, gyöngy-

halászok stb. Húsz mondat egyszerű, öt mondat összetett szerkezetű (mellé- és aláren-

delés is előfordul). 
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Mindhárom életkori csoportból tíz-tíz fő (2 férfi és 8 nő) mondatismétlését válasz-

tottuk ki. A fiatalok átlagéletkora 26,5 év (20–32 évesek); az idősödőké 61,8 év (60–

64 évesek); az időseké 80,7 év (75–90 évesek) volt. Mindegyik adatközlő magyar 

anyanyelvű volt, és egyiküknek sem volt klinikai értelemben vett halláscsökkenése. 

Az adatközlők kiválasztásánál ügyeltünk arra is, hogy hasonló iskolai végzettségűek 

legyenek, és mindnyájan (életkoruknak megfelelő) aktív életet éljenek. 

A felvételeket a Praat 5.0 szoftverrel annotáltuk. Meghatároztuk a pontos ismétlé-

sek arányát, megmértük a reakcióidőket (a kísérletvezető mondatának utolsó hangja és 

az adatközlő ismétlésének első hangja között eltelt időt), majd elemeztük a téves is-

métléseket a bennük előforduló hibák szerint. Helyes ismétlésnek tekintettünk minden 

olyan ismétlést, amikor az adatközlő pontosan visszamondta a mondatot, függetlenül 

attól, hogy közben hezitált-e vagy hosszabb gondolkodási szünetet tartott, esetleg 

valamilyen (javított!) hiba típusú megakadást produkált – hiszen ezek a jelenségek az 

észleléstől és a memóriától függetlenül is megjelennek a beszédprodukcióban. 

Elemeztük azt is, hogy a mondatok hossza, grammatikai szerkesztése (egyszerű 

vagy összetett), illetve a tartalom könnyebbsége/nehezítettsége hogyan függ ösz-

sze/összefügg-e a helyes ismétlésekkel és reakcióidőkkel. 

Az adatokon statisztikai elemzést végeztünk az SPSS 13.0 szoftverrel. 

3. Eredmények 

A fiatalok átlagosan a mondatok 92,4%-át ismételték meg pontosan (a szórás: 60–

100%); az idősödők a mondatok 84%-át (a szórás 56–100%); az idősek a 70,4%-át (a 

szórás: 32–92%). A fiatalok közül négyen nyújtottak 100%-os teljesítményt, az idősö-

dők közül ketten, míg az idősek közül senki sem tudta mind a 25 mondatot hibátlanul 

megismételni. Az időseknél a legjobb eredmény 23 mondat pontos megismétlése volt, 

ezt egy adatközlőnél adatoltuk. A leggyengébben teljesítő fiatal adatközlő fáradtságra 

panaszkodott, és mindössze 15 mondatot ismételt pontosan, a többi fiatal 23–25 helyes 

mondatismétlést produkált. Az idősödőknél a leggyengébb teljesítmény 14 mondat 

pontos ismétlése volt, ketten nyújtották ezt az eredményt; míg az idősek közül a leg-

gyengébben teljesítő adatközlő 8 mondatot ismételt meg helyesen. Gyakori volt mind 

az időseknél, mind az idősödőknél, hogy miután a kísérletvezető ismertette a feladatot, 

megjegyezték, hogy a memóriájuk már nem működik megfelelően. A helyes ismétlé-

sek számában az egytényezős varianciaanalízissel szignifikáns különbséget kaptunk 

(F(2, 27)=4,021; p=0,030); a Tukey post hoc teszt szerint azonban csak a fiatalok és 

az idősek között volt szignifikáns a különbség (p=0,024), az idősödők eredményei 

egyik csoportétól sem különböztek szignifikánsan. 

Elemeztük, hogy mely mondatok ismétlése volt a legkönnyebb, illetve okozta a leg-

nagyobb nehézséget a különböző életkorú adatközlőknek. Egyetlen olyan mondat volt 

(17.), amelyet minden adatközlő hibátlanul meg tudott ismételni: Megéri biztosítást 

kötni minden külföldi utazás előtt. Ez a rövidebb mondatok közé tartozott, és mind a 
szókincse, mind jelentése hétköznapi volt. Az 1. ábrán megfigyelhető, hogy az egyes 

mondatok eltérő módon okoztak nehézséget a különböző életkorú adatközlőknek. 
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1. ábra. Az egyes mondatok pontos visszamondásának aránya életkoronként 

Az 1. mondat például (A nagymama specialitása kétséget kizáróan a barackbefőtt.) 
az idősek számára igen nehéznek bizonyult (az idős adatközlőknek mindössze 40%-

a ismételte meg pontosan); míg a fiataloknak és az idősödőknek nem okozott nehé-

zséget. A pontatlan ismétlések hátterében ezen mondat esetén az (is) állhat, hogy ek-

kor szoktak hozzá az adatközlők a feladathoz. Mind az időseknek, mind az idősödők-

nek nehézséget okozott az utolsó (25.) mondat megismétlése (Még nem lehet tudni, 
milyen súlyos a buszbaleset sérültjeinek állapota.), amelynél a fiatalok 100%-os telje-

sítményt nyújtottak. Ez a mondat 24 szótagból állt, alárendelő összetett mondat volt, 

és egy többszörösen összetett szintagmát tartalmaz. 

A helyesen megismételt mondatokban különböző megakadások is előfordultak (2. áb-

ra). Ezek többsége újraindítás vagy téves kezdés volt, azaz az elhangzott szavak pon-

tos felidézésének pillanatnyi nehézségét jelezte. Bár több olyan hiba típusú megakadás 

is előfordult ezekben a mondatokban, amelyek akár a mondat jelentését is befolyásol-

hatták volna (pl. téves szó, grammatikai hiba), illetve hibás ismétlésnek számítottak 

volna, mégsem tekintettük őket pontatlan ismétlésnek, mivel az adatközlők azonnal 

javították őket. Például az egyik idős adatközlőnél a következő téves szótalálást, majd 

azonnali javítását adatoltuk: Nem lehet eléggé hangsúlyozni a túlzásba vitt napozás 

eredményét veszélyét. Ekkor a teljes mondat elhangzása után egyértelművé vált, hogy 

az észlelés és a munkamemória pontosan működött, csak a beszédprodukcióban for-
dult elő egy hiba típusú megakadás. Az idősek produkálták a legtöbb (a helyes ismét-

lések 10,2%-ában) és a legtöbbféle megakadást; az idősödőknél a pontosan ismételt 

mondatok 6,2%-ában, a fiataloknál 3%-ában adatoltunk valamilyen megakadást. 
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2. ábra. A helyes ismétlésekben előforduló megakadások (100%-nak az adott életkori  

csoport által produkált összes megakadást tekintettük) 

Elemeztük a pontatlanul ismételt mondatokban előforduló tévesztések típusait. Ezeket 

öt kategóriába soroltuk. 1. Kihagyásnak tekintettük azokat az eseteket, amikor az adat-

közlők elhagytak egy vagy több elemet a mondatból. Példa: A nagymama specialitása 

kizáróan a barackbefőtt (az eredeti mondat: A nagymama specialitása kétséget kizáró-

an a barackbefőtt.) Több elem kihagyása figyelhető meg a következő példában: Még 
nem lehet tudni, milyen súlyos a buszsérültek állapota (az eredeti mondat: Még nem 

lehet tudni, milyen súlyos a buszbaleset sérültjeinek állapota). 2. Előfordult, hogy az 

adatközlők egy elemet egy másikkal helyettesítettek. Például: Több héten át nem esett 

az eső, így a föld kiszáradt (az eredeti mondat: Több héten keresztül nem esett az eső, 

így a föld kiszáradt). 3. Betoldást is adatoltunk, például: Nem lehetett megjósolni, 

hogy mikorra várható a vulkánkitörés (a betoldás a hogy kötőszó volt). 4. Szerkezetát-

alakításkor az adatközlő a mondat szerkezetét módosította; például egy metatézis ol-

vasható a következő példában: A magyar turista űrkalandjait az egész országban 
figyelték (az eredeti mondat: A magyar űrturista kalandjait az egész országban figyel-

ték). 5. Hibának tekintettük azt is, ha az adatközlő csak a mondat másodszori vagy 

többszöri meghallgatása után tudta azt megismételni (gyakran ekkor is pontatlanul), 

hiszen ekkor az első elhangzás után egyáltalán nem, vagy csak részleges választ kap-

tunk (vö. 3. ábra). Életkor-specifikus sajátosság, hogy az időseknél nagyobb arányban 

fordult elő a tévesztéseken belül a kihagyás; illetve csak a két idősebb korosztályban 

adatoltunk szerkezetátalakítást. Ha a tévesztések gyakoriságát is figyelembe vesszük, 

akkor mindegyik tévesztési típus gyakoribb volt az idősebb korosztályoknál, mint a 

fiataloknál. Például az újbóli meghallgatás a fiatalok tévesztésein belül nagyobb 

arányban jelenik meg, mint az időseknél; de ha ezt a téves mondatok számával is ösz-

szevetjük, akkor azt kapjuk, hogy a fiatalok mindössze 6 alkalommal (az összes álta-

luk ismételt mondat 2,4%-ban); az idősek 18-szor (az összes általuk ismételt mondat 

7,2%-ában) kérték a kísérletvezetőtől a mondat újbóli meghallgatását. 
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3. ábra. A tévesztések típusainak megoszlása életkoronként (100%-nak az adott  

életkori csoportban adatolt összes tévesztést tekintettük) 

Elemeztük a mondatok szótagszáma, összetettsége, illetve a tartalma és a helyes is-

métlések közötti összefüggéseket. A Pearson-korreláció szerint a fiatalok helyes is-

métléseinek száma nem függött össze egyik tényezővel sem. Az idősödőknél a szó-

tagszám növekedése és a mondat tartalmi nehezítettsége közepesen erős szignifikáns 

negatív korrelációt mutatott a helyes ismétlések számával: a szótagszámtól függően 

r=-0,585; p=0,002; a tartalom nehézségétől függően r=-0,492; p=0,012. Az időseknél 

a helyes ismétlések és a szótagszám között kaptunk közepesen erős szignifikáns nega-

tív korrelációt: r=-0,438; p=0,029. Ez azt jelenti, hogy a két idősebb korcsoportnál a 

szótagszám növekedésével csökkent a helyes ismétlések száma; illetve az idősödőknél 

a nehezebb mondatok esetén is kevesebb volt a helyes ismétlés. 

A legrövidebb átlagos reakcióidőt a fiatalok produkálták (457 ms; szórás: 0–4218 

ms); az idősödők átlagos reakcióideje 502 ms volt (szórás: 0–3229 ms); a leghosz-

szabb átlagos reakcióidőt az időseknél mértük (558 ms; szórás: -209–2795 ms) (4. 

ábra). Az időseknél két esetben is negatív reakcióidőt adatoltunk: ekkor az adatközlő 

már azelőtt elkezdte az ismétlést, mielőtt a mondat teljes egészében elhangzott volna. 

Ez egyrészt magyarázható a korlátozott memóriakapacitással: az adatközlő mielőbb 

ismételni akarta a mondatot, amíg az információ előhívható volt a munkamemóriából. 

Másrészt lehetséges, hogy a mondat befejezésének egyértelmű előrejelezhetősége 

miatt az adatközlő nem tartotta szükségesnek végigvárni a közlés elhangzását. A két 

mondat, amelynél negatív reakcióidőt mértünk, a következők voltak: Szerencsétlenül 
alakultak az események a tegnapi túszmentő akció során. A kormányrendelet alapján 

tilos lesz petárdázni szilveszterkor is. 

A leghosszabb reakcióidőt egy fiatal személy produkálta (4218 ms). Az idősödők-

nél és az időseknél a 2 másodpercnél hosszabb reakcióidők pontatlan ismétléssel jártak 

együtt. Az egytényezős varianciaanalízis szerint szignifikáns a különbség a csoportok 

között: F(2, 738)=4,837; p=0,008. A Tukey post hoc teszt alapján azonban a különb-

ség csak a fiatalok és az idősek között szignifikáns (p=0,006); az idősödők reakcióidői 

egyik csoportétól sem különböznek statisztikailag. 
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4. ábra. A reakcióidők szórása az ismétlés helyességétől függően (ms)  

(az ábrán nem szerepelnek a 2000 ms-nál hosszabb reakcióidők) 

Megvizsgáltuk azt is, hogy az ismétlések helyességétől függően milyen különbségek 

vannak az egyes életkori csoportok reakcióidői között. Amikor csak a helyesen visz-

szamondott mondatok reakcióidőit vetettük össze, azt találtuk, hogy nincs szignifikáns 

különbség az életkori csoportok között (hasonló eredményre jutott Neuberger Tilda 

2010). Ez azt jelenti, hogy az idősödő és az idős adatközlőknél a hosszabb reakcióidők 

előre jelezték: a mondatvisszamondás pontatlan vagy sikertelen lesz. 

Elemeztük a reakcióidőket aszerint is, hogy az egyes mondatok esetében milyen 

hosszúak voltak. A leghosszabb átlagos reakcióidőt a 22. mondatnál adatoltuk (A mi-

nap önmagát kiáltotta ki a legnagyobb énekesnek a világon.), a fiataloknál különösen 

nagy volt ezen mondat átlagos reakcióideje. Az idősödőknek a 7. mondat (A kormány-

rendelet alapján tilos lesz petárdázni szilveszterkor is.) helyes ismétléséhez volt szük-

ségük a leghosszabb reakcióidőre. Mindhárom életkori csoportban relatíve hosszú 

(reakció)időt vett igénybe az 1. mondat megismétlése (ennél a mondatnál a helyes 

ismétlések száma is relatíve alacsony volt, lásd 1. ábra). Az idősek az átlagosnál hosz-

szabb reakcióidőkkel tudták csak megismételni még a 19. mondatot (Nem lehet egyér-

telműen kijelenteni, hogy kinek volt igaza.), annak ellenére, hogy az időseknél ezen 

mondat esetén 100%-os volt a helyes ismétlés. Valószínűleg a mondat szerkezete 

miatt lassabb volt a jelentés feldolgozása. Hasonlóan hosszú reakcióidő volt szüksé-

ges az időseknek a 25. mondat megismétléséhez (Még nem lehet tudni, milyen súlyos 
a buszbaleset sérültjeinek állapota.), amelynek esetében csak 50%-os teljesítményt 

nyújtottak (vö. 1. ábra). Ez a mondat a hosszúsága és a szerkezete miatt is nehézséget 

okozhatott. Mindhárom csoport teljesítményét figyelembe véve a legrövidebb átlagos 

reakcióidőket a 23. mondat (A hegyi mentőknek sűrű köddel kellett megküzdeniük.) 
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ismétlésénél adatoltuk, ez is a rövidebb mondatok közé tartozott. A helyes ismétlések 

aránya és a reakcióidők nem feltétlenül függtek össze: például a 18. mondat esetében 

(Szerencsétlenül alakultak az események a tegnapi túszmentő akció során.) az idősek 

csak 30%-os teljesítményt nyújtottak a helyes ismétlések szempontjából, ugyanakkor 

azok, akiknek sikerült a pontos ismétlés, ennél a mondatnál produkálták a legrövidebb 

átlagos reakcióidőt (274 ms). 

Az átlagos reakcióidők, illetve a szótagszám, a szerkesztettség és a tartalom nehé-

zsége között nem találtunk statisztikai összefüggést. Nem befolyásolta a reakcióidőket 

az sem, hogy adatoltunk-e megakadást a megismételt mondatban. 

Végezetül megvizsgáltuk a legidősebb, 90 éves adatközlő eredményeit. Ő a helyes 

ismétlések tekintetében 88%-os teljesítményt nyújtott, ez 22 mondat pontos ismétlését 

jelentette (a fiatalok átlaga 23,1 mondat volt), a második legjobb teljesítményt az idős 

korcsoporton belül. Az átlagos reakcióideje 736 ms volt (szórás: 553–1038 ms), ami a 

harmadik leghosszabb reakcióidő a csoportján belül. Ezek az eredmények azt mutat-

ják, hogy igen idős korban is jól működhet a beszédészlelés és a munkamemória, csak 

hosszabb idő szükséges a mondatok megismétléséhez. 

4. Összegzés, következtetések 

A jelen kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, milyen hasonlóságok és különb-

ségek vannak a fiatalok, az idősödők és az idősek mondatismétlésében. Az eredmé-

nyekből következtetéseket vonhatunk le a beszédészlelés, a munkamemória és a be-

szédprodukció összehangolt működéséről és hibáiról a különböző életkorokban. 

Az eredményeink azt mutatják, hogy az ismétlés pontossága szignifikáns változást 

mutat az életkortól függően; a három életkori csoport sajátosan viszonyul egymáshoz. 

A fiatalok szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtottak az időseknél, míg az idősödők 

átlageredménye e két életkori csoporté közé esett. 

A mondatok szemantikája és szintaktikai szerkezete befolyással volt az ismétlések 

pontosságára, de eltéréseket találtunk e tekintetben is az életkori csoportok között. A 

reakcióidők jól szemléltették az idősödésre jellemző lassulást: a legrövidebb átlagos 

reakcióidőt a fiataloknál, a leghosszabbat az időseknél mértük; az idősödők teljesítmé-

nye a reakcióidők tekintetében is a két életkori csoport közé esett. Bár ezek az eredmé-

nyek a hipotéziseinknek megfelelően alakultak, fontos figyelembe venni, hogy minde-

gyik életkorban nagy egyéni különbségeket kaptunk mind az ismétlések pontosságában, 

mind a reakcióidőkben. Az egyének és a mondatok tekintetében az életkorok között is 

találtunk átfedéseket. 

Mivel a beszédfeldolgozás helyes működése alapvető szükséglet a mindennapi 

kommunikációhoz, a jó életminőséghez, illetve a tanulási képesség megtartásához, 

ezért fontos, hogy minél jobban megismerjük az idősek beszédfeldolgozását természe-

tes öregedés során, (az életkornak megfelelő) ép hallás esetén is. A jelen vizsgálat 

ezen ismeretek bővítéséhez járult hozzá, azonban további kutatások szükségesek még 
az idősek beszédészlelési és beszédmegértési teljesítményének minél pontosabb meg-

ismeréséhez magyar nyelven is. 
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DISZLEXIÁS GYERMEKEK SPONTÁN BESZÉDÉNEK  

VIZSGÁLATA 

VAKULA TÍMEA 

 

 

1. Bevezetés 

A modern társadalmak minden gyermektől elvárják, hogy megtanuljon olvasni és írni, 

hiszen analfabétának lenni óriási hátrányt jelent a mai világban. A legtöbb ember szá-

mára az olvasás megtanulása nem okoz különösebb nehézséget, hiszen „csak” a be-

szélt nyelv írott változatát kell elsajátítani. Így a felnőttek jelentős része egyáltalán 

nem, vagy alig emlékszik vissza az első osztályra, a kezdeti nehézségekre. Számukra 

az olvasás elsajátításának folyamata pozitív volt, így nem hagyott különösebb emlék-

nyomot maga után. Van azonban a társadalomnak egy kis százaléka, akiknek a betűk 

és szavak megfejtése nem megy ilyen könnyen és gördülékenyen. Ők azok, akik ren-

geteg gyakorlás után is olvasási nehézséggel küzdenek, akik korlátokba ütköznek ép 

értelmi képességeik ellenére. Ma a gyermekek mintegy 4–10%-a tartozik a diszlexiá-

sok és gyengén olvasók körébe (Meixner 1993). 

Az olvasási nehézség és a diszlexia elkülönítése fontos, de nehéz feladat. A diszle-

xia ugyanis olvasási nehézség, azonban nem minden olvasási nehézség diszlexia 

(Gósy 1999). A diszlexia fogalma napjainkban már nagyrészt egységes a szakiroda-

lomban (Csépe 2006). A jelenséget egy kritériumrendszerrel közelítik meg, amelynek 

pontjai a következők: „a) a felnőttkorig elhúzódó olvasási zavar; b) az olvasásban és 

az írásban/helyesírásban tapasztalható sajátos hibákkal jellemezhető; c) örökletes je-

lenség; d) gyakrabban fordul elő fiúknál, mint lányoknál; e) normál, illetőleg magas 

intelligenciahányadossal jár együtt; f) kizárható a szociológiai tényező, mint például a 

verbálisan ingerszegény környezet” (Gósy 2005: 387). 

A diszlexia és az olvasási nehézség eltérésének mibenléte nem egyértelmű, hisz 

nem ismerünk olyan jól körülírható olvasási jellegzetességeket, amelyek a diszlexiás 

gyermekeket megkülönböztetnék a más okokból nehezen olvasóktól, például azoktól, 

akiknek problémái a gyakorlat hiányával magyarázhatók (Gósy 1999, Vellutino 1999). 

Létezik azonban egy lehetőség: a Csabay Katalin által megalkotott áldiszlexia fogalom 

használata. Csabay ugyanis elkülöníti a valódi diszlexiát az áldiszlexiától. Szerinte 

előbbinél a gyermek „készülékében” van a hiba, utóbbinál a gyermeket körülvevő 

környezet mesterségesen idézi elő a tüneteket (Csabay 1999). 

Összegezésül tehát elmondható, hogy a diszlexia olvasási nehézség, de olyan nehé-

zség, amelyet nem okozhatnak a gyengén olvasók nehézségeit okozó tényezők. A 

diszlexiások „csak” olvasási nehézséggel küzdenek, tehát náluk nem jelennek meg a 

gyengén olvasók tüneteit okozható tényezők, vagyis nem az alacsony intelligencia, 

szervi fogyatékosság vagy más érzékelési deficit okozza a problémájukat (Gósy 1999). 
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A beszédpercepció és az olvasás tanítása szoros kapcsolatban vannak egymással, 

ezért a beszédpercepció és az olvasási zavar is összekapcsolódik. Az összefüggésüket 

számos külföldi és hazai kutató vizsgálta az utóbbi években (Imre 2006, Herzogné 

1996, Csépe–Szűcs–Osmanné 2000). A kutatók az olvasási nehézséggel küzdő gyer-

mekeknél minden esetben találtak valamilyen beszédfeldolgozási zavarra utaló jelet. A 

gyermekek akusztikai, fonetikai és fonológiai szintjének működése jelentősen elma-

radt az életkorukban elvárt szinttől, sok gyermeknél több éves elmaradást tapasztaltak 

az észlelési és megértési folyamatokban. 

A legmodernebb feltevések szerint a diszlexia olyan bonyolult nyelvi zavar, amely 

a fonológiai kódolás-dekódolás deficitjében, a beszédészlelésben, a szókincs és a hoz-

záférhetőség eltéréseiben, valamint a bonyolultabb nyelvi formációk összefüggéseinek 

felismerésében érhető tetten (Gráczi–Gósy–Imre 2007: 215). 

Ha a diszlexia mint nyelvi zavar a beszédfeldolgozást is érinti, akkor feltételezhető, 

hogy hatással van a beszédprodukcióra is. Egy tipikus fejlődésű gyermeknél a produk-

ció 6 éves korra eléri azt a szintet, ami az írás és az olvasás elsajátításához szükséges. 

Vajon így van ez a diszlexiás gyermekeknél is? A beszédpercepció és az olvasási za-

var összefüggéseit vizsgáló tanulmányok egyértelműen arra utalnak, hogy az olvasási 

nehézséggel küzdő gyermekek percepciója elmarad a tipikus fejlődésűekétől, és azt is 

tudjuk, hogy a percepció mindig fejlettebb, mint a produkció (Gósy 2005). Eszerint a 

diszlexiás gyermekek beszédprodukciója elmaradottabb kell legyen, mint a velük azo-

nos korú, de tipikus fejlődésű gyermekeké. 

Ennek a feltevésnek az igazolására jóval kevesebb kutatás született, mint a percep-

ció és az olvasási zavar kapcsolatának kimutatására. A hazai szakirodalomban ismere-

tes Horváth Viktória és Imre Angéla tanulmánya, amelyben a szerzők a diszlexia tüne-

teit keresték a spontán beszédben. Kutatásukban 20 diszlexiás és 20 nem diszlexiás 

elsős középiskolást vizsgáltak, eredményeik pedig igazolták, hogy a diszlexia hatással 

van a beszédprodukcióra: eltéréseket találtak a diszlexiás és nem diszlexiás tanulók 

közlései között a közlések szintaktikai szerkesztettségében. A diszlexiások egyharma-

dának közlései nem érték el egy jól beszélő hatéves gyermek szintjét sem a bővítmé-

nyek használatában, sem a ragozásban. A különböző szavak számában is elmaradtak 

kortársaiktól, ez a mentális lexikon hozzáférésének problémájára utal. Beszédükben 

jóval gyakrabban fordultak elő a köznyelvi normának ellentmondó formák (Horváth–

Imre 2009). 

A diszlexia tehát mind a beszédpercepciót, mind a beszédprodukciót érintő zavar. 

A feltételezések és az eredmények azért is jelentősek, mert ha a diszlexiások kevésbé 

jó produkcióval rendelkeznek, akkor nemcsak írásbeli, hanem szóbeli közlések esetén 

is hátrányban lesznek a tipikus fejlődésű társaikhoz képest. Fontos lenne tehát meg-

tudni, hogy a gyermekek a beszédprodukció kapcsán általában milyen területeken és 

mekkora mértékű lemaradást mutatnak. 

A jelen kutatásomban azt vizsgálom, hogy a diszlexiás kisiskolások beszédproduk-

ciójában kimutatható-e valamiféle eltérés a tipikus fejlődésű kortársaikéhoz képest. Az 

elemzésem elsősorban a morfológiai és szintaktikai szerkesztettségre, a szavak számá-

ra, a közlések temporális sajátosságaira és a gyermekek megakadásjelenségeire terjed 

ki. 
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Hipotéziseim a következők: 1. A diszlexiás gyermekek közléseinek szintaktikai és 

morfológiai szerkesztettsége jóval elmarad a tipikus fejlődésű társaikétól. 2. A diszle-

xiás diákok kevesebb tartalmas szót használnak, mint a nem diszlexiás társaik. 3. A 

diszlexiás diákok artikulációs és beszédtempója jóval lassabb, mint a korban hozzájuk 

illő, nem diszlexiás gyermekeké. 4. A diszlexiás gyermekek több megakadást produ-

kálnak, mint a nem diszlexiás társaik. 

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek 

A kutatásban 10 diszlexiás és 10 nem diszlexiás gyermek vett részt. A diszlexiás tanu-

lók a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypeda-

gógiai Szolgáltató Központ diagnózisai alapján diszlexiások voltak. Mindannyian 

magyar anyanyelvűek, budapestiek, egy általános iskola 1. és 2. diszlexiás osztályának 

tanulói. Közülük 5 lány és 5 fiú. Meixner Ildikó Játékház című olvasókönyvéből tanul-

tak olvasni, heti 5–10 órában személyre szabottan fejlesztik őket. Átlagéletkoruk 8,3 

év volt. 

A kontrollcsoport tagjai egy Debrecen melletti kisvárosi általános iskola 2. osztá-

lyos tanulói voltak, nemenként egyenlő eloszlásban. Őket véletlenszerűen választottam 

ki, így jó és kevésbé jó képességű diákok is akadtak közöttük. Az olvasást a hangozta-

tó-összetevő-elemző módszerrel sajátították el. Az ő átlagéletkoruk 8,4 év volt. 

A diszlexiás gyermekről anamnézist is készítettem. Eszerint a gyermekek 10%-a 

koraszülött, 60%-uk komplikált szülésből jött a világra, 50%-uk pedig megkésett be-

szédfejlődésű. A gyermekek 50%-ának családjában pedig még egyéb nehézség is volt, 

mint például fogyatékos testvér vagy beszédhibás szülő. Az eredmények rámutatnak, 

hogy bizonyos tényezők együttállása összefüggésbe hozható a diszlexia kialakulásá-

val. 

A spontán beszéd gyűjtésére háromféle módszert alkalmaztam. Először egy rövid 

interjút készítettem a gyermekekkel, amelyben a családjukról, a háziállataikról, az 

elmúlt nyaralásról kérdeztem őket, illetve arról, hogy milyen játékkal, filmmel vagy 

könyvvel töltik a szabadidejüket. Azután megkértem őket, meséljék el, hogyan kell 

bújócskázni, valamint, hogy meséljék el, mire emlékeznek az interjú előtt meghall-

gatott meséből. A mese a GMP-diagnosztika 12-es feladatának első meséje volt, a 

Kutya-macska barátság. A spontán beszéd szintaktikai komplexitásának megítéléséhez 

az ún. KFM-módszert használtam. A beszédprodukciókban elemeztem a temporális 

sajátosságokat: az artikulációs és a beszédtempót, valamint megmértem a szünettarta-

mokat is. 

Végül megvizsgáltam a megakadásjelenségek gyakoriságát és típusait. Az egyes je-

lenségek típusba sorolásakor a Gósy Mária által kidolgozott kategorizációt használtam 

(Gósy 2004). 

A fonetikai mérésekhez a Praat 5.3 szoftvert használtam, az adatok statisztikai 

elemzését az SPSS 17.0 statisztikai programmal végeztem. 
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3. Eredmények 

A diszlexiás diákok átlagosan 6’20 perc hosszú spontán beszédet, a kontrollcsoport 

gyermekei átlagosan 8’40 perc hosszú spontán beszédet produkáltak. A beszédidő 

hosszában szignifikáns különbség van a diszlexiás és a nem diszlexiás gyermekek 

között (F(1,19)=11,607; p=0,003). A diszlexiás gyermekek tehát jóval kevesebb köz-

lést produkáltak. 

3.1. A KFM-pontszámok 

A lejegyzett spontán beszédben először meghatároztam a közlésegységek fejlődési 

mutatóját, majd az adatokat statisztikailag elemeztem. Az eredmények szerint (lásd 1. 

ábra) a KFM-értékek nem mutattak szignifikáns különbséget a diszlexiások és a nem 

diszlexiások beszédében (F(1,19)=1,223; p=0,283). 

 

 

1. ábra. A gyermek KFM-értékeinek alakulása 

A diszlexiás diákok átlagosan 10,54 (±2,43) pontot értek el. Az eredmények azt mutat-

ják, hogy négy gyermek beszédének szintje alig érte el egy iskolába kerülő gyermek 

beszédének komplexiátását (a nem sztenderdizált érték 11), négyen alig haladták meg 

azt, és csak két gyermek produkált magasabb pontszámot. A kontrollcsoport tanulói 

valamivel jobb eredményt értek el, mint a diszlexiás tanulók. A legalacsonyabb KFM-

pontszámmal, 7,59-el egy tipikus fejlődésű kisfiú rendelkezett. Az alig 8-as pontszám 

a jól beszélő 4 éves, talán 5 éves gyermekek szintje. 

Bár a KFM-értékkel kapcsolatos hipotézisem nem igazolódott, a diszlexiás tanulók 

kevésbé összetett közléseket hoztak létre, mint a kontrollcsoport tagjai. Az alábbiak-

ban néhány jellemző példa olvasható a narratívákból: 

Van olyan, amikor azon veszünk össze, hogy ezt a játékot most én akarom játsza-

ni vagy ő, meg hogy ő hangosan hallgatja a zenét, én meg halkan szeretem, meg 
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hogy ő nem szeret annyira tévézni, én meg szeretek tévézni (a beszélő a legmaga-

sabb KFM-pontszámmal rendelkező nem diszlexiás kislány volt). 

Hát voltunk valahol, így az ovival? Ja. Hát anyukámékkal le szoktunk menni Ba-
latonra, mert ott van egy ilyen nyaralónk. Na és akkor ott szoktunk néha így fü-

rödni, meg korcsolyázni, hogyha befagy az a kis kikötő. Így hát ezeket szoktuk ott 
lent csinálni (részlet egy diszlexiás fiú beszédéből, aki a második legmagasabb 

KFM-pontszámot érte el a diszlexiások között). 

Igen. Mindig nyáron elmegyünk ilyen ilyen táborba, ahol vannak ilyen csúszdák 
és nagyon sok csúszda. Ne, nem tudom a nevét (a legalacsonyabb KFM-

pontszámú diszlexiás fiú beszédéből). 

Az, hogy ezen a mintán nem igazolódott az első hipotézis, azzal magyarázható, hogy 

nagyok voltak az egyéni különbségek, illetve a diszlexiás diákok egyéni fejlesztésben 

vettek részt. 

3.2. A tartalmas szavak a beszédben 

A diszlexiás diákok átlagosan 480 (±128) szót ejtettek, a kontrollcsoport tanulói 652-t 

(±276). A tartalmas szavak száma az összes szószámhoz hasonlóan alakult: a diszlexi-

ások átlagosan 256 szót (±55), míg a nem diszlexiások 387 szót (±192) ejtettek. A 2. 

ábrán megfigyelhető, hogy a szószám növekedésével egyenes arányosságban nő a 

tartalmas szavak száma is. 

 

 

 

2. ábra. A tartalmas szavak számának alakulása a beszédben 

3.3. Az artikulációs és a beszédtempó vizsgálata 

A diszlexiás gyermekek beszédtempója átlagosan 5,3 hang/s (±1,344 hang/s), az artiku-

lációs tempójuk átlagosan 8,2 hang/s (±1,337 hang/s) volt. A tipikus fejlődésű társaik 

beszédtempója átlagosan 5,8 hang/s (±1,674 hang/s), az artikulációs tempójuk 8,9 
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hang/s (±1,088 hang/s) volt. A diszlexiás és nem diszlexiás tanulók beszédtempója és 

artikulációs tempója között tehát nincsenek szignifikáns különbségek; a diszlexiás 

gyermekek átlaga csak 0,4, illetve 0,7 százalékponttal kevesebb, mint a nem diszlexiás 

gyermekeké. 

Az eredményeket a 3. ábra szemlélteti. 

 

 

 

3. ábra. A gyermekek tempóértékeinek alakulása 

3.4. A megakadások vizsgálata 

Az eredmények szerint a beszédidő hossza és a megakadások száma egyik csoportban 

sem mutatott összefüggést (Pearson-próba: r=0,191; p=0,421). 

Tehát a jelen mintában nem volt igaz az, hogy minél többet beszélnek a gyermekek, 

annál valószínűbb, hogy többször keletkezik diszharmónia a beszédtervezés során. 

A két csoport által produkált spontán beszédben a megakadások nagyobb százaléka, 

371 darab (74,2%) bizonytalansági, míg kisebb részük, 88 darab (25,8%) hiba típusú 

volt. Átlagosan minden 29. szót követett egy-egy megakadás. 

A megakadások nagyobbik részét (58,4%) a diszlexiás gyermekek produkálták, ösz-

szesen 300 db megakadás fordult elő a beszédükben. A tipikus fejlődésű gyermekek-

nél csak 213 megakadást (41,6%) adatoltam. 

A spontán beszédben a következő megakadástípusok fordultak elő: hezitálás, ismét-

lés, szünet a szóban, töltelékszó, grammatikai hiba, téves szótalálás, téves kezdés, 

újraindítás, újraindítás változtatással, anticipáció, fonológiai hiba, kontamináció és 

egyszerű nyelvbotlás. A típusok aránybeli megoszlását (100% az egyes csoportok 

összes megakadása) a 4. és az 5. ábra szemlélteti. 
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4. és 5. ábra. A megakadástípusok aránya 

A megakadásjelenségek közül a leggyakoribb jelenség – ahogy a felnőtteknél is – a 

hezitálás (Gósy 2005). A beszédprodukciókban a két csoportnál ez összesen 251 alka-

lommal fordult elő (48,9%). 

A hiba típusú megakadások közül a grammatikai hiba volt a leggyakoribb. Az aláb-

biakban néhány példa olvasható a gyermekek beszédéből: „azt már nem emlékszem rá; 

azért mert vannak szuperképességük, szombaton meg vasárnapon, hogy csinálnunk 
kell magunkat egy autót.” 

3.5. A néma szünetek vizsgálata 

A diszlexiás gyermekek beszédének átlagosan 36,6%-a volt szünet, a kontrollcsoport-

ban ez az arány 36,2% volt. Az adatok szóródása azonban nagymértékű volt (lásd 6. 

ábra). A legtöbb szünetet egy diszlexiás fiú tartotta, az ő beszédének 59,8%-a volt 

szünet. Az átlagos szünethossz 1123,8 ms (±468,82 ms) volt a diszlexiásoknál, 953,2 

ms (±254,6 ms) a kontrollcsoportban. 

Az esetek nagy részében a szünet egyfajta beszédtervezési stratégia volt, a gyerme-

kek nem hezitáltak, miközben a közlés folytatásán gondolkodtak. A következő példák 



206 

 

diszlexiás gyermekektől származnak (a zárójelben a néma szünetek időtartama olvas-

ható): Hogy öö volt egy kutya, és an és ö volt valami sajt. És és öö [7783 ms] Igen meg 

még volt vala meg még volt ja és akkor az a macska megitta.” „Van ketto barbi, van 
négy vagy ot lovas. Hmm van hmm [9807 ms] más nin ja még van ketto singlingi.” 

 

 

6. ábra. A néma szünetek alakulása 

4. Következtetések 

A négy hipotézisemből mindössze egy bizonyult igaznak. Ez a 4. hipotézis volt, 

amelynek bebizonyosodása igazolta, hogy a diszlexiás gyermekek beszédtervezése 

során többször keletkezik diszharmónia, mint a tipikus fejlődésű társaiknál. A gyer-

mekek több megakadást produkáltak, mint a korban hozzájuk illesztett olvasni tudó 

társaik. Nem találtam azonban eltérést a megakadásjelenségek típus szerinti megoszlá-

sában, a gyermekek hasonló megakadásokat produkáltak. 

Bár az eredmények nem mutattak szignifikáns különbséget a diszlexiás és a kontroll-

csoportban levő gyermekek között, tendenciaszerű eltéréseket találtam. (Hasonlóan 

Meixner 1993 és Horváth–Imre 2009 kutatásaihoz; ők szignifikáns különbségeket ada-

toltak a két csoport között.) Az, hogy az általam vizsgált gyermekeknél a hipotézisek 

nem igazolódtak, több dologgal is magyarázható. 1. A diszlexiás diákok egyéni fejlesz-

tésen vesznek részt. A heti 8–10 óra egyéni és kiscsoportos fejlesztés nagymértékben 

javítja a teljesítményüket, így valószínűleg jobban teljesítettek, mint egy olyan diszlexi-

ás, akit nem fejlesztenek célzottan. 2. A kontrollcsoport tanulóinak teljesítménye sem 

volt az életkornak megfelelő. A gyermekek közül sokan még egy korábbi anyanyelv-

elsajátítási szakaszban járhatnak. 3. A kis létszám mellett nagy egyéni különbségeket 

adatoltam. 

Összességében elmondható, hogy a jelen kutatásban a diszlexiások és a nem diszle-

xiások beszédében nem voltak jelentős eltérések. Ennek ellenére a tendenciák alapján 
kijelenthető, hogy a diszlexia hatással van a beszédtervezési folyamatokra. Ennek 

pedig súlyos következményei lehetnek a diák iskolai teljesítményére, és így az egész 

életére nézve is. Mivel a diszlexiás diákok az iskolában mentesülnek az írásbeli vizs-

gák alól, és csak szóban feleltetik őket, egy rossz felelés azt a látszatot is keltheti, hogy 
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a diák nem készült. Holott sok esetben valószínűsíthető, hogy a beszédprodukció el-

maradott szintje miatt nem megfelelő a felelet színvonala. Ennek igazolására még 

további kutatások szükségesek. 
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A FOGAZAT ÉS A FOGMEDERNYÚLVÁNY ELTÉRÉSÉNEK  

HATÁSA A HANGKÉPZÉSRE 

GÖTZ GERGELY 

 

 

Bevezetés 

A beszédprodukció során a tüdőből a toldalékcsövön át kiáramló levegő, a gége mó-

dosító hatása után, a szájüregbe érkezik. A gégének és a toldalékcsőnek a hangképzés-

ben kettős szerepe van: hangforrás és hangmódosítás. 

A tüdőből kiáramló levegő fizikai jellemzői módosulnak a toldalékcsőben. A hang-

szalagok által képzett zönge vagy a kiáramló levegő a szájüregben valamilyen aka-

dályba ütközik (zár, illetve rés). Amikor a zönge vagy a kiáramló levegő a résen ke-

resztülhalad, vagy a zárba ütközik – a zárat felpattintja –, vagy a zár miatt irányt vál-

toztat (pl. az orrüreg felé), a szájüregben zörej keletkezik. E zöngés vagy zöngétlen 

orális, nazális zörejek jellemzik a mássalhangzókat. A mássalhangzók képzési helye 

változó, például a nyelv és a fogak, illetőleg a fogmedernyúlvány között, a nyelv és a 

fogmedernyúlvány, valamint a kemény szájpad, avagy az ajak és a fogak között (Gósy 

2004). 

Mindezekből jól látható, hogy az állcsontok és a fogazat típusa, mérete, intaktságá-

nak foka, a fogsorok záródásának milyensége jelentős hatással van a beszédprodukció 

sikerességére – különös tekintettel a mássalhangzók képzésekor. A legsúlyosabb és 

legmeghatározóbb változásokat a fogak elvesztése, azaz a részleges vagy teljes foghi-

ány okozza. A fogak elvesztésével, a fogmedernyúlvány sorvadásával a nyelv és az 

ajak elvesztik artikuláló párjukat, s az ajkak helyzete, mozgása megváltozik; a mással-

hangzók jelentős részének képzése zavart szenved (Fábián et al. 1997). 

A szájüregnek nemcsak hangképző, hanem hangmódosító funkciója is van. A száj-

üreg mint rezonátorüreg, mint hangszekrény, térfogatának, alakjának megváltozásával 

befolyásolja a gégében keletkező zönge hangszínét, s kialakítja a hangot meghatározó, 

arra jellemző felhangcsoportokat (formánsokat). A fogatlanokon a szájüreg alakja, köb-

tartalma megváltozik, mert módosul a kemény és a lágy részek aránya, helyzete, vala-

mint a szájüreg térfogatát legjobban befolyásoló nyelv és ajkak helyzete, formája és 

funkciója. Emiatt nemcsak a zöngés mássalhangzók, hanem valamennyi beszédhang 

hangszíne megváltozik. Fogatlanoknál tehát csaknem valamennyi hang képzése zavart 

szenved, mivel szükségszerűen megváltoznak az ajak- és nyelvmozgások. A beszéd 

megszokott, tudatalatti, reflektorikus mozgáselemei már nem elegendőek a konvencio-

nális hangképzéshez. 

Kiejtési zavarokat okozó szájüregi elváltozások nem feltétlenül kell, hogy ennyire 

drasztikus keményszövet-veszteséggel járjanak. Ugyanakkor a fogatlanság sikeres, 

funkcionális rehabilitációja sem megoldhatatlan feladat a korszerű fogpótlások alkal-

mazásával. 

Ki kell emelni, hogy nemcsak a keményszövetek eltérései, hanem a lágyrészek ana-

tómiai rendellenességei, illetve diszfunkciói is módosíthatják a hangképzést. Ilyen 
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típusú eltérések például az alsó és felső ajakfék lenövése, melynek fennállása esetén a 

bilabiális és a labiodentális hangok képzése szenvedhet zavart. Hasonló helyzet ala-

kulhat ki a nyelvfék túlzott rövidülése, lenövése miatt, ilyenkor inkább a pergőhangok 

ejtése nehezített. Mindkét lágyrészelváltozás megoldása könnyű, mivel kisebbfajta 

szájsebészeti beavatkozással megoldható (át kell metszeni). Érdemes kiemelni a felső 

ajakfék túlzott megvastagodása miatt kialakuló résességet a két felső nagymetszőfog 

között. Az állandóan fennálló, általában több milliméteres rés kedvezőtlenül befolyá-

solja a labiodentálisok, az alveolárisok és a posztalveolárisok ejtését. Hasonló problé-

mát jelent a viszonylag gyakori, frontfog balesetekből származó törések, megpattaná-

sok miatt kialakult fogkorona változó nagyságú hiánya. Ma már ezeknek a helyreállí-

tása is könnyen, esztétikusan elvégezhető (fogszínű tömőanyag, kerámia korona segít-

ségével) s ezzel kiküszöbölhető az átmeneti résesség. Többször előfordul, hogy gene-

tikai tényezők is generálhatnak réses fogazatot (széles fogmedernyúlvány és ugyanak-

kor kisméretű fogak öröklése, vagy akár többszörös maradófog csírahiány is okozhat 

résességet); ezek megoldása fogszabályzó kezelés lehet, azaz fogszabályzó készülék-

kel össze lehet zárni a réseket (Surján et al. 1982). 

A fogmedernyúlványok a fogakhoz, a másik állcsonthoz, illetve a nyelv kiterjedé-

séhez viszonyított mérete szintén befolyásolhatja az artikulációt. Ha túl nagy a méret-

különbség az alsó és a felső állcsont között (bármelyiknek a javára), akkor állandóan 

meglevő, jelentős rés lesz köztük, melynek megszüntetése a helyes beszédfunkció 

elérése céljából igen nehézkes (a leggyakoribb beszédhangképzési zavar ilyen esetek-

ben a diszlália, diszglosszia). A túl szűk felső állcsontnak további, az artikulációs 

gesztusokat befolyásoló következményei lehetnek. Mivel a felső állcsont nemcsak a 

szájüreg csontos teteje, hanem az orrüreg alapja, a nem megfelelően tág, kemény száj-

pad és a fogmedernyúlvány potencírozza az orrsövényferdülés hátrányos, a zöngekép-

zésre és a hangszínezetre gyakorolt hatását (orrhangzós beszéd). Fontos kiemelni az 

ajak- és szájpadhasadékos emberek artikulációs zavarait. Náluk az orrhangzós beszéd, 

a többszörös korrekciós műtétek okozta, erősen heges lágyszájpad elégtelen működé-

sének és a nem megfelelően növekvő, rendszerint alulfejlett felső állcsontnak köszön-

hetően jelentkeznek a kiejtési nehézségek. Hasadékos embereknél a többszörösen 

heges garatba torkollik bele a hallókürt (tuba auditiva) is, ami az ilyen embereknél 

szintén beszűkült, és gyakori középfülgyulladást és ezáltal halláskárosodást is okozhat. 

Náluk éppen a percepciós visszacsatolás hiánya miatt fordulhatnak elő beszédészlelési 

zavarok, jellemző lehet a szűk szókincs és a hajlam az agrammatizmusra (Surján et al. 

1982). Mindezek másodlagosan hathatnak az artikulációs gesztusok kivitelezésére. 

A fogmedernyúlvány és az állcsontok szerzett módon is deformálódhatnak különfé-

le balesetek vagy akár rossz szokások következtében. Az utóbbiak közé tartozik pél-

dául az ujjszopás, cumizás, nyelvlökéses nyelés, ajakszorításos nyelés, kizárólagos 

szájlégzés. A most említett tényezők miatt leggyakrabban ún. nyitott harapás alakul 

ki, teljesen csukott száj esetén sem érintkeznek bizonyos alsó és felső fogcsoportok. 

Súlyosságától függően erős selypesség (szigmatizmus) jellemezheti őket, mivel az 

alveoláris, posztalveoláris réshangok és affrikáták képzésekor a nyelvhegy, illetve a 

nyelv elülső része nem a megfelelő helyen, hanem annál előrébb helyezkedik el. Meg-

szokják ugyanis, hogy a fogsorok záródási hiányát nyelés közben a nyelvhegy résbe 

nyomásával korrigálják; erős horizontális mozgás jellemzi a nyelvhegyet a végfázis-
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ban a vertikális-horizontális helyett. Cumizás, ujjszopás esetén a kemény szájpad 

„magassága” is változhat, azaz ún. gótikus szájpad alakulhat ki, mely ugyan vertikáli-

san kiterjedtebb, de horizontálisan szűkebb az átlagosnál, csökkentve a nyelvteret, 

mely nem megfelelő nyelvmozgásokhoz vezet az egyes hangok képzésekor (Moyers 

1973). 

Mindezen eltéréseket időben (gyermekkor, fiatal tinédzserkor) felfedezve, logopé-

dus és fogszabályzó kezelés megfelelő kombinációjával tökéletesen helyre lehet hozni, 

beleértve a rágás- és beszédfunkciókat is. 

Azok a jellemző hangképzőszervi állások, amelyek az egyes hangok létrehozásához 

nélkülözhetetlenek, azok a szervi mozgások, amelyek egyik beszélőszervi állásból a 

másikba való átmenethez szükségesek, az élet folyamán a folytonos beszéd alapján 

megszokottá válnak, beidegződnek, és együttvéve adják beszédünk tudati szervi alap-

ját, az ún. artikulációs bázist. Beszédzavarhoz vezethet tehát az egyes fogászati be-

avatkozások következtében megváltozó szájmiliő. A változtatások mértéke és az adott 

egyén szájképletei adaptív képességének és akaraterejének eredője pillanatnyi, átme-

neti vagy akár hosszú időre rögzült hangképzési zavart okozhat. A legkisebb művi 

beavatkozás a töméskészítés. Külső szemlélő (hallgató) számára is észlelhető artikulá-

ciós változást csak a metsző- és szemfogak területén végzett, nagy felületmódosítás 

után lehet azonosítani. Gyakoribbak a rögzített pótlások (koronák, hidak) készítése 

után hallható kiejtési különbségek, különösen, ha több éven keresztül nem volt az 

adott fog pótolva. Ez nem csupán a rés vagy zár képzését érinti, de például az alsó 

állcsont oldalsó fogainak hiányakor (ha a részleges fogatlanság sokáig fennáll) a nyelv 

oldala benyomul a fogatlan régióba, és ez az állapot neuro-muszkulárisan rögzül. Egy 

pótlás behelyezését követően ekkor nemcsak a fogat pótoljuk, de „visszaszűkítjük” a 

nyelv mozgásterét, mely hangképzési zavarhoz is vezethet. 

Hasonló artikulációs zavart okozhat kezdeti időszakban a rögzített fogszabályozó 

készülék is, bár nagymértékben függ attól, hogy a fogszabályzó a fogak külső vagy 

belső felszínére kerül, és eszerint a labiális, a labiodentális vagy az alveoláris, 

posztalveoláris hangok képzését befolyásolja. Az esetek túlnyomó többségében az 

ilyen hátterű kiejtési zavar átmeneti (a külső felszínre ragasztottnál 1 hét, a belsőnél 2–

3 hét). 

Úgy tűnik, hogy a legnagyobb adaptivitást a kivehető, részleges vagy teljes fogpro-

tézisek igénylik a használójuktól, mivel az ilyen típusú pótlással nemcsak a fogakat, de 

a hiányzó fogmedernyúlványt is pótoljuk műínyrész segítségével. Ez egyfelől nagyon 

hasznos (esztétikai megjelenés, fogszöveten kívül egyéb hiányzó szövet kipótlása 

stb.), másfelől éppen emiatt a legnehezebb megszokni, különösen, ha sokáig nem volt 

az adott terület pótolva. A túlzott mértékű ún. harapásemelés (összezáráskor az alsó és 

felső állcsont egymáshoz viszonyított távolsága nő) új protézis megszokásakor szintén 

problémát okozhat, ilyenkor hallhatjuk a protézist viselőkre jellemző kattogást beszéd 

közben (Fábián et al. 1997). Ezt megfelelő becsiszolással teljesen ki lehet javítani. 

Fontos kiemelni a nem megfelelő stabilitású protézisek hátrányát, mert ilyenkor a 

rutinos fogsorviselő a nyelvgyök megfelelő pozicionálásával meg tudja akadályozni a 

fogsor kiesését, kibillenését, de ugyanakkor a nyelv mozgástartományát tudat alatt 

leszűkíti, ezért beszéde sokszor „elkentté” válik, artikulációs alulműködés figyelhető 

meg. Protézis készítésekor érdemes figyelni a nyelvtér megtartására, mivel a túlzottan 
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vastag műínyrész beszűkítheti ezt a területet, s a protézist viselő kénytelen hátrébb 

képezni az alveoláris, posztalveoláris és palatális képzéshelyű mássalhangzókat, ami 

artikulációs zavarhoz vezethet. A fentiek alátámasztására két esettanulmányt ismerte-

tünk. 

Anyag, módszer, adatközlők 

Az adatközlők fogpótlásra váró nőpáciensek voltak, életkoruk 54, illetve 62 év. 

A fogászati beavatkozás megkezdése előtt nagybetűkkel nyomtatott papírról olvastak 

fel átlagos tartalmú szöveget, kétszer egymás után. A fogpótlás átadása után közvet-

lenül megismételték a szöveg felolvasását. Mindegyik alkalommal fejen rögzíthető 

mikrofon segítségével (felső ajaktól mért távolsága: 3 cm) rögzítettük a beszédpro-

dukciót hordozható személyi számítógépre, wav formátumban. A Praat program se-

gítségével annotáltuk és elemeztük a szövegben előforduló résmássalhangzókat (22 

db) és affrikátákat (8 db). 

Eredmények 

Az első esetben a foghiány csak a jobboldali alsó rágófogak zónáját érintette (1., 2. és 

3. ábra), és jól hallható szigmatizmus laterálist okozott. 

 

 

 

1. ábra. Fogpótlás előtt 
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2. ábra. Fogpótlás behelyezése után 

 

 

 

3. ábra. A 7 mm széles pótlás 

A fogpótlás behelyezése előtt és után rögzített beszédben megfigyelhető volt a szisze-

gők ejtésének változása (4–7. ábra); a zártabb oldalsó nyelvtérnek köszönhetően ejté-

sük könnyebbé válik, rövidül a produkciós idejük, illetve kevesebb mellékzörej re-

gisztrálható. Mérséklődött a szigmatizmus is. Ugyanakkor a várakozásoknak megfele-

lően az affriká-ták ejtése nem változott (8., 9. ábra), hiszen ez a foghiány nem befolyá-

solta a keményszájpad alakját, illetve annak érintkezését a nyelvvel. 

 

 

 

4. ábra. A szőnyeget szó [sző] hangjainak hangszínképe fogpótlás előtt 

 



213 

 

 

 

5. ábra. A szőnyeget szó [sző] hangjainak hangszínképe fogpótlás után 

Az [sz] hang időtartama regisztrálhatóan rövidült a funkcionálisan jobb artikulációs 

környezetnek köszönhetően. 

 

 

 

6. ábra. A tetszik szó [tsz] hangjainak hangszínképe fogpótlás előtt 

 

 

 

7. ábra. A tetszik szó [tsz] hangjainak hangszínképe fogpótlás után 
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A zörejgóc magasabb frekvenciasávba tolódott és kevesebb mellékzörejgóc figyelhető 

meg az alacsonyabb frekvenciasávban. 

 

 

 

8. ábra. A kérődznek szó [dzn] hangjainak hangszínképe fogpótlás előtt 

 

 

 

9. ábra. A kérődznek szó [dzn] hangjainak hangszínképe fogpótlás után 

Alapvetően nem változott a [dz] hang hangszínképe. 

A második esetben egy nagyobb kiterjedésű foghiány pótlását kellett megoldani, 

mivel a páciensnek csak elöl voltak fogai a felső állcsontjában (10–12. ábra). Ennek 

megfelelően szinte minden mássalhangzójának képzése zavart vagy kompenzált volt. 

A foghiányok lezárására a nyelv oldalsó részét használta az érthetőbb kiejtés érdeké-

ben. 
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10. ábra. Fogpótlás előtt 

 

 

 

11. ábra. Fogpótlás behelyezése után 

 

 

 

12. ábra. A fogpótlás felülnézeti képe 
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Az új fogpótlás egyrészt segítséget jelent a beszélő számára, hiszen ezt követően 

már zárt a szájüreg mindkét oldala a fogív vonalában, könnyebb a sziszegők ejtése 

(13. és 14. ábra). 

 

 

 

13. ábra. A tetszik szó [tsz] hangjainak hangszínképe fogpótlás előtt 

 

 

 

14. ábra. A tetszik szó [tsz] hangjainak hangszínképe fogpótlás után 

A [tsz] hangok izoláltabbá váltak és képzési idejük is lerövidült, köszönhetően az ol-

dalsó fogpótlás lezárási képességének. Ugyanakkor nehezíti az artikulációt, mivel 

jelentősen csökkenti a nyelvteret, és az eddig oldalra benyomuló nyelvet vertikális 

irányba tereli. Ennek megfelelően az affrikáták képzési helye ideiglenesen glottális 

irányba mozdul, és az erőtlenebb nyelvzár miatt még a zöngésség is gyengébbé válik 

átmenetileg (15. és 16. ábra). Ezt az artikulációs problémát kedvezően lehet befolyá-

solni a fogsor belső felszínének megfelelő korrekciójával. 
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15. ábra. A kérődznek szó [dzn] hangjainak hangszínképe fogpótlás előtt 

 

 

 

16. ábra. A kérődznek szó hangjainak hangszínképe fogpótlás után 

A [dz] hang intenzitása csökkent, zörejgócai magasabb frekvenciasávba tolódott, való-

színűsíthetően a fogpótlás nyelvtérszűkítő hatása miatt. Ilyenkor a nyelv hátsó és ver-

tikálisan magasabb pozícióba szorul a fogpótlás adaptálódási idejére. 

Következtetések 

Összegzésképpen elmondható, hogy a fogazat, illetve a fogsorzáródás módja, minősé-

ge hatással van a beszédhangok frekvencia- és időviszonyainak változására, a labio-

dentális, alveoláris és posztalveoláris mássalhangzók zörejgócainak frekvencia- és 

intenzitásszerkezetére. Ezért a fogászati beavatkozások és a fogpótlások tervezése 

alkalmával nemcsak a rágófunkció helyreállítását és az esztétikum megtartását, hanem 

a zavartalan artikuláció intaktságát is érdemes szem előtt kell tartani. 

Irodalomjegyzék 

Fábián Tibor – Götz György – Kaán Miklós – Szabó Imre 1997. A fogpótlástan alapjai. Budapest: 

Semmelweis Kiadó. 

Gósy Mária 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest: Osiris Kiadó. 

Moyers, E. R. 1973. Handbook of Orthodontics. Chicago: Year Book Medical Publishers. 



218 

 

Surján László – Frint Tibor (szerk.) 1982. A hangképzés és zavarai, beszédzavarok. Budapest: Medi-

cina. 

  



219 

 

WORD RECOGNITION ON THE BASIS OF SYLLABLE AND 

SPEECH SOUND BLENDING IN 5-TO-8-YEAR-OLD CHILDREN 

ÁGNES JORDANIDISZ 

 

 

 

1. Introduction 

1.1. Types of word recognition 

Word recognition has been investigated from different aspects. Considering word 

recognition in oral language, it is usually associated with the comprehension and anal-

ysis of spontaneous speech. Oral language processing requires perceptual analysis, 

linguistic and conceptual knowledge and working memory. In decoding the words of 

continuous speech, cognitive segmentation is the primary difficulty (Gósy 2005). Dur-

ing the search for the correct word while listening to continuous speech, false lexical 

units may also be activated. The cause is mainly perceptual but mismatch may occur at 

the level of associations as well (Bóna 2004). However, although in oral word recogni-

tion listeners need not be aware of the smallest units, the sound segments (phonology), 

this ability is a prerequisite to reading via the phonetic route. 

In written language, word recognition constitutes a phase of the reading process. 

The reading models offer explanations of how readers arrive at word recognition. 

Usually two ways are described (Csépe 2005): (1) through the visual analysis of the 

word form and (2) via the phonological pathway, in which word recognition is the 

result of connecting the elements (graphemes that represent phonemes). This operation 

is called blending. In Temple’s model, blending is the function of the blender, the 

connecting unit which carries out the synthesis of letters into a word. In the shallow 

orthographic Hungarian language, children achieve word recognition in this way dur-

ing the process of learning to read. While word recognition in continuous speech re-

quires the mental operation of analysis, the mental operation for reading is the oppo-

site. Therefore, blending is the mental operation of synthesis. 

Word recognition is investigated in a third way in current research: the channel is 

deemed auditory but the mental operation is deemed synthesis. This type of word 

recognition occurs in a frequently used phonological awareness task, namely, blending 

(Table 1). 

 

 Continuous 

speech 

Reading 

(phonetic route) 

Oral blending 

of word units 

The input for 

perceptual analysis 
auditory visual auditory 

The cognitive segmentation blending blending 
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operation to access 

the mental lexicon 

Required linguistic 

knowledge 

Phonology 

(sequence of 

speech sounds) 

Morphology 

Semantics 

Syntax 

Phonology 

(sequence of 

speech sounds) 

Morphology 

Semantics 

Phonology 

(sequence of 

speech sounds) 

Morphology 

Semantics 

Contextual cues present present absent 

WM workload no backtracking 

verification 

through 

backtracking 

no backtracking 

 

Table 1. The comparison of three types of word recognition 

1.2. The characteristics of word recognition based on phonological awareness 

Phonological awareness is the conscious grasp of the inner structure of words, the 

ability to break a word into its different-sized components (Csépe 2006). The size of 

the building unit which the individual is able to manipulate and the operation required 

by the task correspond to the developmental level of the individual’s phonological 

awareness. 

According to Goswami (2003) and Barbour et al. (2003) this development can be 

divided into two main levels: the phonological level and the phonemic level. The areas 

of rhyming, operations with syllables and onset-rime units constitute the phonological 

level. The more complex phonemic level (i.e. phonemic awareness) involves the abil-

ity to focus on and manipulate speech sounds (Lerner 2003). Operations with the dif-

ferent units include segmentation, synthesis (blending) and different manipulations 

such as deletion, replacement, addition, and reverse order. 

Researchers in the last two decades of the twentieth century focused on the contri-

bution of phonological awareness to reading acquisition. Research results showed that 

phonological awareness in kindergarten was a predictor of later reading success in 

English (Chafelous et al. 1997, Chard–Dickson 1999). In the Hungarian language, 

preliminary research has shown that the level of phonological skill present prior to 

learning to read was a predictor of reading success (Jordanidisz 2009a). In the past 

decade, research has shown that the correlation is reciprocal, i.e. that developing read-

ing skills strengthens phonemic awareness. 

Since blending is an important element of reading, the blending of orally presented 

word units is frequently used to measure children’s phonological awareness. In the 

case of English speaking children, syllable blending is usually mastered in preschool 

or kindergarten, i.e. between ages 4 and 6, while phoneme blending is mastered in the 

first grade according to Zgonc (2000). The preliminary research concerning Hungarian 



221 

 

children showed that syllable blending is mastered by age 5, while phoneme blending 

reaches mastery by the end of the first grade (Jordanidisz 2009b). 

When children are given a blending task, the following characteristics need to be 

considered: 

(1) In the input phase: 

The acoustic characteristics are different from those of continuous speech. Young 

children who are still developing their speech perception lack a distinct mental repre-

sentation of the phonemes. 

(2) In the elaboration phase: 

Blending segments increase ambiguity since during the process of synthesizing the 

segmented speech sounds, individuals may activate more than one word from the men-

tal lexicon. Therefore, other cognitive functions – such as inhibition of irrelevancy or 

selecting the relevant cues – also have important roles in word recognition. 

Further, grammatically marked segments increase the processing load (Gergely–

Pléh 1994). 

The successful blending of sequences of different length depends on the capacity of 

the working memory (Sousa 2001). The load on working memory is greater during the 

blending of orally presented units than during reading since there is no possibility of 

backtracking for verification. 

Preschoolers or kindergarten children who lack the understanding that words are 

constituted of discrete phonemes are not able to execute mental operations – such as 

synthesis – with a segmented consonant and vowel. 

(3) In the output phase: 

Children need to present the recognized word verbally. Articulation difficulties may 

hinder the correct answer. 

1.3. Research questions 

The aim of the present research was to examine how Hungarian children in kindergar-

ten and in the first two grades of elementary school are able to blend different lengths 

of word units to activate the correct word in their mental lexicon, and what factors 

influence this type of word recognition. The research was designed to answer the fol-

lowing questions: (1) How does phonological awareness develop in the area of blend-

ing syllables and speech sounds between the ages of 5 and 8 for the task of word 

recognition? (2) What causes difficulty in word recognition for words segmented into 

syllables or speech sounds? (3) What causes the activation of mismatches during the 

blending of syllables and speech sounds? (4) Is there any difference between girls’ and 

boys’ achievement? 

The hypotheses were the following: (1) Word recognition based on phonemes de-

velops mostly from the onset of formal reading instruction. (2) The difficulty level 

increases with the number of units, and stem words are easier to recognize than words 
with suffixes. (3) Semantic ambiguity can be a cause of mismatch. (4) Since children 

with atypical language development were excluded from the research, a significant 

difference between girls’ and boys’ achievement is not expected. 
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2. Method 

2.1. Participants 

A total of 90 typically developing children participated in the research with the follow-

ing age distribution: 30 children were in the age group 5–6 (average: 5;5), 30 children 

in the age group 6–7 (average: 6;6) and 30 children in the age group 7–8 (average: 

7;6). Children with speech and/or language difficulties were not included in the re-

search. The distribution of gender was 50-50% in each group. 

The first age group attended kindergarten, the second age group was divided be-

tween kindergarten and first grade students. (The law in Hungary allows children to 

start the first grade if their birthday is before 1
st
 June of the year of the onset of prima-

ry education. However, parents may decide to hold back their children in kindergarten 

for a year if school readiness is questionable. Therefore, it may happen that children 

who belong to the first grade age group are still in kindergarten and have not received 

formal instruction in grapheme–phoneme correspondence.) 

Children who participated in the research were from the capital city or large country 

towns. 

2.2. Material 

Children’s word recognition was assessed using two subtests of a phonological aware-

ness test (Fonológiai Tudatosság Teszt) which was developed by Jordanidisz (2009a) 

to assess Hungarian children’s phonological awareness development. The first version 

of the Hungarian test was the adaptation of the PASS (Barbour et al. 2003) which was 

further developed according to the phonetic characteristics of the Hungarian language. 

The two subtests detect the ability of syllable and phoneme blending and consist of ten 

items each. Five of them are real Hungarian words while five are nonsense words with 

the characteristics of Hungarian phonology. In the present investigation the meaning-

ful Hungarian words were used, namely: in the subtest of syllable blending kapu, aszt-
al, dombtól, villamos, viselkedtek (‘gate’, ‘table’, ‘from the hill’, ‘tram’, ‘you behave’) 

and in the subtest of phoneme blending pléd, mos, kapu, stadion, könyvtár (‘blanket’, 

‘wash’, ‘gate’, ‘stadium’, ‘library’). The first set includes 3 two-syllable words, 1 

three-syllable word and 1 four-syllable word. The first two-syllable word is a root 

word with two open syllables; the second is also a root word but with two closed syl-

lables. The third word consists of a root and a grammatical marker indicating move-

ment from a certain place. In this case, the grammatical marker increases the pro-

cessing load as Gergely–Pléh explain concerning grammatically marked word seg-

ments (1994). The fourth word is a three-syllable root word in which the first two 

syllables compose a meaningful word and the third syllable also has meaning itself. 

The word is not a compound but an ambiguous stem. In the case of continuous speech, 
the context would make backward priming easier after the activation of the mental 

lexicon of the three words: villa, mos, villamos (‘fork’, ‘villa’, ‘wash and tram’). 

Without the context, processing this task is more demanding. 
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While the first four words are common nouns, the fifth one is an inflected verb, in 

2
nd

 person plural. It contains four syllables. Besides the difficulty of the length and the 

grammatical marker, the stem itself may activate another word in the mental lexicon 

(wear) which makes the activation of the mental lexicon difficult. 

The second set segmented into phonemes, except the first word, where the initial 

consonant cluster is pronounced blended. This way, the first two words have three 

segments each but the first conveys more information. The third word has four seg-

ments while the fourth and the fifth have seven segments. The fourth word starts with 

a consonant cluster broken into units. The fifth one is a compound word which may 

support the working memory if the first word is activated while listening to the se-

quence of the speech sounds. 

Words were chosen from children’s books. Usually children become acquainted 

with them in preschool or kindergarten even if they do not live in cities where certain 

words may be more common. 

2.3. Procedure 

Both phonological awareness subtests were administered individually in a separate 

room in the school building. Before the task was given, children were given an expla-

nation of the task, namely: “I am going to say words like a robot. Try to understand it 
and tell me what the robot said.” As practice they solved a similar task with a sample 

word before the test items were presented. Children’s answers were recorded on the 

test sheet. Results were analyzed by one-way ANOVA and Tukey, PASW Statistics 

18. Mismatches were counted and categorized. 

3. Results 

3.1. Word recognition on the basis of phonological awareness development 

Word recognition was assessed on the basis of blending syllables and blending speech 

sounds. Blending syllables reaches the 80% mastery level between the ages of 6 and 7. 

The 80% criterion level was chosen after Barbour et al. (2003). Other authors use 90% 

as the mastery criterion (Chafouleas et al. 1997); however, it is not possible to do this 

with subtests containing 5 items. Between the ages of 5 and 6, word recognition on the 

basis of syllable blending reached 65%. Between the ages of 6 and 7, the percentage 

was 82%, while the 7–8 year olds could activate the correct words from the mental 

lexicon in 97% of trials (Figure 1). Comparing the results of this present research to a 

previous one (Jordanidisz 2010) where the 80% mastery level was reached between 

the ages of 5 and 6, the conflict is pseudo. In the previous research all the items of the 

subtests were used – including the nonsense words as well – and the task measured the 

ability to blend and not word recognition. The mean differences of the present research 

were significant (One-way ANOVA: F=20.189, Tukey: p=0.05) (Table 2). 
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Figure 1. Word recognition on the basis of blending syllables and speech sounds 

As hypothesized, blending smaller word units, i.e. speech sounds, proved to be a more 

difficult task. Less than 20% of the 5–6 year old children were able to blend a C–V–C 

sequence. This age group achieved a mean of 7.3% in the whole subtest of recognizing 

words via blending speech sounds. The second age group showed a significant gain 

due to their exposure to formal instruction in literacy: they achieved 30% in this sub-

test. Findings showed that by the time children learn to read continuously, i.e. between 

the ages of 7 and 8, they almost master the skill of blending speech sounds as well. 

They were ten times more successful than the first age group with a result of 73% 

(Figure 1). The mean difference between the groups was significant (One-way ANO-

VA: F=50.058, Tukey: p=0.05) (Table 2). 

 

 Mean Median Std. deviation 
Significance of 

mean differences 

Blending 

syllables 

Age 5–6  0.65 0.69 0.257 
p=0.05 

Age 6–7 0.82 0.85 0.185 

Age 7–8 0.97 0.97 0.077 

 

Blending 

speech 

sounds 

Age 5–6  0.073 0.038 0.18 

Age 6–7 0.30 0.37 0.25 
p=0.05 

Age 7–8 0.73 0.76 0.29 

 

Table 2. Statistical results of word recognition on the basis of phonological awareness 

Since the second age group consists of both kindergarten and first grade elementary 
school students, the difference in their achievements was examined. While word 

recognition via syllable blending was essentially the same (in kindergarten: 81%, in 

first grade: 85%), in phoneme blending first grade students performed three times 
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better than their kindergarten peers (in kindergarten: 19%, in first grade: 57%). This 

result also confirms that the exposure to the visual symbols of the phonemes during 

reading strengthens the processes of phonemic awareness (Figure 2). 

 

 

Figure 2. Comparing the achievement of 6–7 years old kindergarten and first grade students  

in word recognition on the basis of phonological awareness 

3.2. Difficulties and mismatches during word recognition based on phonological 

awareness 

In examining the results of the blending subtests (Figure 3), two difficulty factors were 

detected. The first factor that influences the blending task is the position of the item in 

the sequence. The load on working memory increases with the growing number of 

items. Therefore the capacity of the working memory is an important factor in word 

recognition via blending syllables and speech sounds as well. In syllable-blending tasks 

(Figure 3) even three items proved to be difficult to hold in the working memory for 

almost 50% of the 5–6 year old children. However, the same number was easily man-

ageable from the age of 6 years. Further, only from age 7 were four items processed 

correctly, while only 58.5% of children belonging to the 6–7 age group were able to 

activate the correct word. 
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Figure 3. Word recognition based on syllable blending 

Morphology is the other factor that needs to be considered. All the three groups found 

it difficult to activate the two-syllable word dombtól (‘from the hill’). This result con-

firms that morphologically more complex words require a greater effort to activate. 

The suffix -tól was recognized by only 60% of 5–6 year-olds. This indicates that the 

mental representation of grammatical markers develops later than that of the root mor-

phemes. The most difficult word not only consisted of four syllables but also con-

tained a grammatical marker, the inflection for 2
nd

 person plural. Since the subtest 

contained only this single four-syllable word, the result does not explain the degree of 

influence of the grammatical marker. 

 

kapu dombtól villamos viselkedtek 

apu 1 domb tó 1 villa 2 viselkednek 2 

kampó 5 domb toll 1 villa mos 1 viselkedne 2 

kapó 2 domtól 1 Vili ma mos 1 viselked 2 

  domb 1 villa kos 1 viselkedjetek 1 

  toll 1   viselkedek 1 

      viselhettek 1 

      viselned kell 1 

      visel kendő 1 

      visel 1 

 

Table 3. Mismatches in word recognition via syllable blending 

As for the above mentioned word – viselkedtek (‘you behave’) – the subtest did not 

disclose the contribution of ambiguity into the results. Therefore, the influence of 
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ambiguity in word recognition via blending syllables needs further investigation. Ana-

lyzing the mismatches (Table 3), four contributing factors were disclosed: (1) percep-

tion, (2) ambiguity, (3) the length of the sequence, and (4) the presence of grammatical 

markers. The mismatches of kapu (‘gate’) are clearly perceptual. Interestingly, there 

were fewer errors for the same word when it was segmented into speech sounds. An 

interesting result is that the second age group made more errors in this task than the 

first age group. The reason behind this phenomenon should be further investigated. 

The word asztal (‘table’) did not have mismatches. The third item, dombtól generated 

four mismatches altogether. The difficulty in activating the correct grammatical mark-

er can be detected in each case. The activation of toll (‘pen’) and tó (‘lake’) may also 

be due to perceptual problems. However, it is important to note that these mismatches 

are root words and nouns. In the activation of the mismatches for villamos (‘tram’), 

ambiguity can be detected in all the five cases. Ambiguity alone contributed to a mis-

match in the case of villa mos (‘fork wash’), while in the case of villa kos (‘fork goat’), 

perceptual influence was also present. The activation of villa was influenced by ambi-

guity in combination with the length of the sequence. The activation of Vili ma mos 

(‘Vili today wash’) was probably the result of the combined factors of the length of the 

sequence, the ambiguity and perception. Out of the twelve mismatches of viselkedtek 

four may originate in ambiguity besides other factors such as the length of the se-

quence or perception: visel, viselned kell, viselhettek and visel kendő. Since the gram-

matical marker is located at the end of the long sequence, its omission or substitution 

with another grammatical marker may be the complex influence of the load on work-

ing memory and the difficulty activating the grammatical marker in the mental lexi-

con. 

Mismatches during blending phonemes happened in fewer cases. In the cases of 

stadion (‘stadium’) and könyvtár (‘library’) the mismatches were nonsense words 

based on perception. In the cases of pléd (‘blanket’) and kapu (‘gate’) mismatches 

were also perceptual (Table 4). 

 

pléd kapu stadion könyvtár 

eléd 1 kapó 1 sadion 1 könytár 1 

  kap 1 sadid 1   

  ki apu 1 stadon 3   

  kabó 1 stad 1   

  kút 1 stapudó 1   

 

Table 4. Mismatches in word recognition via speech sound blending 
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3.3. Gender-based comparison in word recognition via blending syllables and 

speech sounds 

Results overall confirmed the hypothesis of the research, namely, gender does not play 

a role in the development of phonological awareness in cases of typically developing 

children. The mean differences between boys’ and girls’ achievement were not signifi-

cant either in the syllable-blending or the phoneme-blending subtests (Table 5). 

 

 Mean Std. deviation F p 

Blending 

syllables 

5–6 y.old boys 0.65 0.245 
0.088 0.768 

5–6 y.old girls 0.68 0.248 

6–7 y.old boys 0.79 0.22 
1.508 0.230 

6–7 y.old girls 0.87 0.123 

7–8 y.old boys 0.97 0.07 
0.226 0.638 

7–8 y.old girls 0.96 0.083 

Blending 

speech 

sounds 

5–6 y.old boys 0.08 0.182 
0.041 0.842 

5–6 y.old girls 0.067 0.180 

6–7 y.old boys 0.37 0.31 
0.406 0.529 

6–7 y.old girls 0.30 0.26 

7–8 y.old boys 0.70 0.301 
0.310 0.582 

7–8 y.old girls 0.76 0.216 

 

Table 5. Statistical results of gender comparison in word recognition on the basis  

of phonological awareness 
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Figure 4. Word recognition based on speech sound blending 

However, examining the non-significant differences, results show that girls’ word 

recognition at the phonological level was somewhat better in the first two age groups 

(68% vs. 65% at age 5–6; 87% vs.79% at age 6–7). The difference had diminished by 

the age of 7–8 (Figure 5). 

 

 

 

Figure 5. Gender based comparison in word recognition via syllable blending 

In the case of the phonemic level, achievement showed contrary results: boys’ word 

recognition was better in the first two age groups (8% vs.6.7% at age 5–6; 37% vs. 

30% at age 6–7), while girls overtook the boys by the age of 7–8 (76% vs. 70.%) (Fig-

ure 6). 
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Figure 6. Gender based comparison in word recognition via speech sound blending 

Since the phonological level of phonological awareness develops earlier than the pho-

nemic level, it seems that girls’ early language development matures somewhat earlier 

than that of the boys. Further, they respond to the direct instruction of grapheme-

phoneme correspondence to a greater extent than boys. On the other hand, it seems 

that boys perform better from an earlier age in the more complex task – when working 

memory tasks and mental operation tasks (synthesis) are combined. However, they 

seem to respond more slowly to formal instruction in literacy. 

4. Conclusions 

The research results answered the questions and confirmed the hypotheses. Word 

recognition on the phonemic level develops mostly from the onset of formal reading 

instructions. Word recognition is difficult at syllable level if (1) children are between 

the ages of 5 and 6 and when words contain grammatical markers or more than two 

syllables or are semantically ambiguous; (2) children are between the ages of 6 and 7 

and words with suffixes have more than three syllables. Word recognition is difficult 

at the phoneme level if (1) children are younger than age 6, (2) children are between 6 

and 7 and the word has more than three phonemes and (3) children are between 7 and 

8 and the word more than four phonemes. In order to detect the degree of the influence 

of the different factors (grammatical marker, the length of the sequence, ambiguity and 

perception) in the process of word recognition via syllable blending, a more compre-

hensive test should be designed to meet this specific purpose. 

Considering the gender factor in blending tasks, there was no significant difference 

between the achievement of boys and girls. The explanation regarding the minor dif-

ferences under 3.3 should be explored by specifically designed further research. 

The size of this research sample was not sufficient to draw reliable conclusions; 

therefore, further research should be carried out with a satisfactorily large number of 
participants. The information available from the results can be useful in the pre-phase 

of reading instruction and in the preparation of kindergarten children for successful 

literacy acquisition. 



231 

 

References 

Barbour, K. – Keafer, K. – Scott, K. 2003. Sounds of Speech. Phonological Processing activities. 

Norfolk: NILD. 

Bóna Judit. 2004. A beszédészlelési folyamat megakadási. In Gósy Mária (szerk.): Beszédkutatás 

2004. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete. 

Chafouleas, S. M. – Lewandowsic, L. J. – Smith, C. R. – Blachman, B. 1997. Phonological Aware-

ness Skills in Children: Examining Performance across Tasks and Ages. Journal of Psychoeduca-

tional Assessment. 15/4: 334–347. 

Chard, D. J. – Dickson, Sh. V. 1999. Phonological Awareness Instructional and Assessment Guide-

lines. Intervention in School and Clinic. 34/5: 261–270. 

Csépe Valéria 2005. Kognitív fejlődés-neuropszichológia Budapest: Gondolat Kiadó. 

Csépe Valéria 2006. Az olvasó agy. Budapest: Akadémia Kiadó. 

Gergely, Gy. – Pléh, Cs. 1994. Lexical processing in an agglutinative language and the organization 

of the lexicon. Folia Linguistica. 28: 175–204. 

Gósy Mária. 2005. Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó. 

Gósy Mária 1995/2006. GMP-Diagnosztika. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának 

vizsgálata. Budapest: Nikol Kkt. 

Goswami, U. 2003. Phonology, Learning to Read and Dyslexia: A Cross-Linguistic Analysis. In 

Csépe, V. (ed.): Dyslexia. Different Brain, Different Behaviour. New York: Kluver Academic. 

Jordanidisz Ágnes 2009a. A fonológiai tudatosság és az olvasástanulás kapcsolata. III. Alkalmazott 

Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia online kötete 

http://www.nytud.hu/alknyelvdok09/proceedings.pdf 

Jordanidisz Ágnes 2009b. A fonológiai tudatosság fejlődése az olvasástanulás időszakában. Anya-

nyelv-pedagógia. 2009/4. http://www.anyp.hu/cikkek 

Jordanidisz Ágnes 2010. A gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődése 4–6 éves korban. 

http://www.nytud.hu/alknyelvdok10/absz/jordanidisz.pdf 

Lerner, J. 2003. Learning Disabilities. Theories, Diagnosis, and Teaching Strategies. Boston: Houghton 

Mifflin Company. 

Sousa, D. A. 2001. How the brain learns. Thousand Oaks: Corwin Press, Inc. 

Zgonc, Y. 2000. Sounds in Action: Phonological Awareness Activities and Assessment. Washington 

D.C.: ERIC Clearinghouse. 

  



232 

 

„ÉS AKKOR A PAP MEGRETTENT”: RÉGI MESÉK  

PERCEPCIÓS SZEMSZÖGBŐL
6 

MENYHÁRT KRISZTINA 

 

 

1. Bevezetés 

A hagyományos paraszti társadalomban az ismeretek, világképek és a közös kulturális 

hagyomány átadása a nemzedékek között a beszélt nyelv segítségével történt. A száj-

hagyomány útján átadott információk egyszerre tartalmaztak változó (az elbeszélő 

elképzeléseinek megfelelő), illetve a hagyomány által konzervált állandó elemeket. A 

népmesék, hatalmas műfaji változatosságukkal, igen alkalmasak voltak arra, hogy 

egyszerre tanítsanak, elgondolkodtassanak, formálják a világképet, és nem utolsó sor-

ban szórakoztassanak, és kiemeljék az egyént a hétköznapi nehézségek sodrásából. A 

mese olyan állandóan alakuló és változó műfaj, amely minden időben a kor szintjén, 

az emberek világlátásának megfelelően tolmácsolja az ősi mondanivalót egy, a közös-

ség által elfogadott és megbecsült egyén (a mesemondó) segítségével. A szájhagyo-

mányozás (a folklórszöveg) egyik fontos jellemzője, hogy a résztvevők egyfajta közös 

emlékezet, közös élmények birtokában szólnak egymáshoz (vö. D. Tancz 2002). 

A mesék vizsgálatában fontos kérdéskör az emlékezet (egyéni és közösségi), az 

emberi memória működése, hiszen a szöveg akkor éri el ténylegesen a célját, vagyis 

képes elgondolkodtatni, a tanulság levonására késztetni a hallgatót, ha az minden rész-

letével együtt fel tudja dolgozni, meg tudja érteni a mesét. A jelen dolgozatban a me-

seszöveg percepciójának működését tárjuk fel egy régi (60 évvel ezelőtt elmondott) 

mese segítségével. Elemezzük a szövegértés és a szövegfelidézés folyamatát mai hall-

gatóknál. A két folyamat közül a szöveg megértése zárt, statikus tevékenység, míg a 

felidézés konstruktív, szöveglétrehozó folyamat. 

A narráció népi változatának felidézése sem pusztán reprodukció, hanem értelmező, 

értékelő és magyarázó mozzanatokat is tartalmaz. A konstruálás nagymértékben függ 

az egyén pillanatnyi tudásától (köznapi tudásától, mindennapi ismereteitől, hiedelem-

rendszerétől), lényegében ez az ismeretrendszer, lexikai szótár határozza meg, hogy a 

mesei elbeszélés megalkotásakor milyen kifejezéseket, szavakat használ az „alkotó” 

(D. Tancz 2002). Az emberi emlékezet az ismerős, elfogadható és megérthető motí-

vumokat, elemeket őrzi meg legkönnyebben, míg azokat, amelyek távol állnak az 

adott kultúra világképétől, hamar kirostálja. A tartós használat, a fenntartott társadalmi 

gyakorlat permanensen megújítja az emlékezés folyamatát (Pléh 1986). 

A mondatokra és a szövegekre való emlékezés, különösen a felidézés (recall), a lehí-

vás folyamata, alapvetően szemantikai jellegű: a logikai terminusokban, propozíciók-

ban elraktározott jelentésekre emlékezünk (van Dijk 1976). A szövegnyelvészet, 

diskurzuselemzés közelebb visz a narratívák létrehozásának, működési folyamatai-

nak megértéséhez. Más megközelítések szerint a történetek feldolgozása és megőr-

                                                           
6
 A kutatás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
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zése a társas cselekvésre vonatkozó világismeret logikája alapján létrejövő ok-okozati 

összefüggések alapján történik (Pléh 1998). A szöveg megértése, feldolgozása a szö-

veg birtokba vételét jelenti szintaktikai, szemantikai, illetve gondolati egységként, 

amit azután tágabb ismereteink és korábbi tapasztalataink alapján tovább értelmezünk 

(Gósy 2005). A szöveg mentális modellje tehát két forrásból táplálkozik: az egyik 

maga a szöveg, a másik pedig az, amit a hallgató felhasznál belőle (Kintsch 1998). 

Két kulcsfontosságú tényezőt érdemes még kiemelnünk: a mentális reprezentációkat 

és következtetési folyamatokat. A memóriában a szöveg már koherens struktúraként 

reprezentálódik, nem pedig információtöredékek összefüggéstelen halmazaként. Ez a 

reprezentáció képezi a későbbi visszaidézés alapját, magába foglalja a szöveg össze-

függéseit és sajátosságait. A koherens szerkezet létrejötte a következtetési folyamatok 

eredménye, amelyek a szöveg feldolgozásakor indulnak be. A hallgató igyekszik fel-

tárni az összefüggéseket a szövegen belül, kiindulva meglévő háttérismereteiből. Mi-

nél több összefüggést tár fel, annál koherensebb lesz a szöveg reprezentációja (mentá-

lis modellje), illetve annál teljesebb lesz a megértés (van den Broek 1994). A mesék 

feldolgozásában fontos momentum, hogy a mese nem a valóság, hanem maga is csak 

modellt szolgáltat az élet eseményeihez, a világ megértéséhez. Összekapcsolja a külső, 

megtapasztalható, megismerhető világot és a befelé építkezőt, amelyet csak a képzelet 

és érzelem képes bejárni (D. Tancz 2002). 

A szövegek feldolgozásának mechanizmusát kísérleti úton is vizsgálták. A vissza-

mondás és az összefoglalás kérdését elemezte van Dijk (1979) egy Boccaccio-novella 

segítségével, amelyet gimnáziumi tanulóknak kellett írásban összefoglalni. Megállapí-

totta, hogy átlagosan a propozíciók 58%-át rekonstruálták, és, bár a kapott szövegek az 

eredetinek alig 1/6-át tették ki, mégis bizonyos esetekben terjengősnek és nem lényeg-

re törőnek találták a történeteket. A legtöbb esetben a feltárt propozíciók ok-okozati 

összefüggéseket, történéseket jelöltek. A megértés és a felidézés közötti összefüggést 

tárta fel Simon (2002) 5. és 6. osztályos tanulók körében, a tesztanyag egy mondaszö-

veg volt. Megállapította, hogy a feldolgozott narratív szöveg makroszerkezete és a 

logikai viszonyok befolyásolják leginkább a megértés és a felidézés szintjét, illetve 

hogy a közvetlenül megjelenő, lényeges információk feldolgozása könnyebb, mint a 

következtetések levonása. Az életkori tényező hatásával (gyermek-, felnőtt és idős 

korban) a szövegértésben Menyhárt (2001) tanulmánya foglalkozik. Megállapítja, 

hogy a kontextusnak egyszerre lehet segítő és akadályozó szerepe a történetek megér-

tésében. A női beszélők történet-összefoglalási stratégiáit írja le Nobik Nagy (2001) 

munkája, amely a kapott adatok alapján a globális szövegértés elméletét látja alátá-

masztottnak. 

A jelen vizsgálatban egy 60 évvel ezelőtt elmondott mese feldolgozását vizsgáljuk 

mai hallgatók által. A következő kérdésekre keressük a választ: (i) mennyire nehéz 

egy régi mese megértése; (ii) hol „tévednek el” a hallgatók a szövegben, illetve (iii) 

fenn lehet-e tartani a folyamatos figyelmet mesehallgatás közben. Hipotéziseinket a 

következőképpen fogalmaztuk meg: a) a kulturális különbségek befolyásolhatják a 

percepciót, és b) a szöveg felidézése nehezebb, mint a megértés. 
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2. Anyag és módszer 

A kísérleti anyag egy archaikus, bukovinai székely népmese volt, amelynek címe a 

„Két koma”, elmondta Palkó Józsefné 1952-ben, Kakasdon (Tolna megye). A felvétel 

a Hegedűs-archívumban található (vö. Nikléczy–Horváth 2007). A mese motívumait 

tekintve halotti virrasztásokon mesélt kísértettörténet, erős erkölcsi és oktató jelleggel. 

Maga a történet nem túl összetett, lineáris eseményszerkezettel, egyetlen háromszor 

ismétlődő történéssel, hétköznapi és természetfeletti elemekkel rendelkezik. Röviden 

összefoglalva: két koma összevész a kocsmában, többet szóba nem állnak egymással. 

Az egyik megbetegszik, haldoklik, de hogy gyónhasson, ki kell békülnie a komájával. 

A koma eljön, kibékülnek, a beteg meghal. Temetni akarják a halottat, de ő feltámad, 

és közli, hogy még nincs elítélve, várjanak. (Ez az elem háromszor ismétlődik.) A 

halott végül közli, hogy elítélték, de el is kárhozott, mert nem gyónt őszintén, és nem 

békült ki a komával. Felkéri a feleséget, hogy ne imádkozzon érte, mert ezzel csak 

növeli a kínjait. 

A szöveget hangzáshűen lejegyeztük, majd Praat 5.2 programmal elemeztük. Meg-

állapítottuk az artikulációs és a beszédtempó értékét, a szünetek jellemzőit, adatoltuk a 

megakadásokat. A mese teljes időtartama 6 perc 52”, az artikulációs tempó 12,8 

hang/s, a beszédtempó pedig 10,8 hang/s volt. A szünetek aránya a beszédjelhez vi-

szonyítva 27%, összesen 121 db néma szünetet találtunk, átlaguk 771 ms. A mesében 

25 db megakadásjelenség fordult elő, ezeknek 60% töltelékszó (aszongya, hát), 20% 

hangnyújtás, emellett megjelent még téves indítás módosítással, illetve újraindítás is. 

A mesében kitöltött szünet (hezitáció) nem volt (a Hegedűs-archívum beszélőire vo-

natkozóan vö. Gósy–Gyarmathy 2009). 

A percepciós kísérletben összesen 50 magyar szakos egyetemi hallgató vett részt, 

36 nő és 14 férfi, életkoruk 19 és 25 év közötti. A szöveget egymás után kétszer hall-

gatták meg. A résztvevők közül 25-en 10 megértést ellenőrző kérdésre válaszoltak, 

amelyek a cselekményekre, ok-okozati összefüggésekre vagy következtetésekre vo-

natkoztak (pl. Mi történt a két komával a kocsmában? vagy Mit mondott a halott, mi-

ért nem temethetik el?). A másik csoport, szintén 25 fő, azt a feladatot kapta, hogy 

röviden foglalja össze a szöveg tartalmát írásban. A kapott válaszokat összesítettük, 

megállapítottuk a helyes és a téves válaszok arányát, a szövegrekonstrukcióknál pedig 

az eredeti szövegben lévő kulcsmomentumokat vetettük össze a leírt szövegváltoza-

tokkal, illetve elemeztük a hibás válaszok típusait és lehetséges okait. Az adatokat 

egytényezős varianciaanalízissel és leíró statisztikával ellenőriztük. 

3. Eredmények 

3.1. Szövegértési kísérlet 

A szövegértésre kapott átlagos eredmény 84,4% volt, vagyis a kísérletben részt vevő 
személyek 1 vagy 2 kérdésre nem tudtak helyesen felelni. Ez alapján megállapítható, 

hogy ennek az archaikus szövegnek a megértése nem okozott túl nagy gondot a mai 

fiatal hallgatóknak, követni tudták a legfontosabb momentumokat, megértették az ok-

okozati összefüggéseket, megjegyezték a részleteket. Ha megnézzük az elért eredmé-
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nyek százalékos megoszlását (1. ábra), láthatjuk, hogy a legtöbben 100%-os, hibátlan 

teljesítményt nyújtottak (48%), illetve további 24% csak egy kérdésre nem válaszolt 

helyesen, vagyis 72% számára a szöveg feldolgozása egyáltalán nem bizonyult nehéz-

nek. Két-három kérdésre nem tudott helyesen válaszolni a kísérleti személyek 16%, 

kifejezetten rossz teljesítményt nyújtott, csak 1-3 kérdésre válaszolva 12%. Tekintettel 

arra, hogy a vizsgálatban magyar szakos egyetemi hallgatók vettek részt, akiknél a 

figyelemhiány nem valószínűsíthető, az említett eredményeket a szövegértés deficitje 

okozhatja. 

 

1. ábra. A szövegértés eredményeinek százalékos megoszlása 

A 2. ábra szemlélteti a hibás válaszok arányát. A szövegmegértési feladatban összesen 

18 téves választ kaptunk, 9 esetben pedig a résztvevők egyáltalán nem feletek a kér-

désre. A legelső kérdés (Mi történt a két komával a kocsmában?) senkinek sem oko-

zott gondot, de ez volt egyben az egyetlen ilyen eset. A kérdések többsége 2-3 személy 

számára bizonyult csak nehéznek, kiugróan sok téves választ, az összes hiba 40%-át, 

az 5. számú kérdésre kaptunk (Mit mondott a halott, miért nem temethetik el?). Tí-

pus szerint osztályozva a tévesztéseket, a következő alapvariációkat találjuk: 

• sorrendi tévesztés: megbetegedett helyett meghalt; nem ítélték még el helyett 

mert rosszul gyónt, a beteg hívta a komát (a feleség helyett); 

• téves információ: a halott büdös lett helyett nem tudták hová tenni a hullát, a ha-

lott felült helyett kiderült, hogy nem halt meg; 

• a szövegben nem szereplő adat: megbetegedett helyett megsérült és kórházba ke-

rült; 
• kulturális járatlanság (nem ismerik a kulcsszó – elkárhozni – jelentését): azért lá-

togatta meg, hogy kibéküljenek helyett mert nem akart elkárhozni; hogy ne kár-

hozzon el; elkárhozott helyett a pokolba vitte az ördög a lelkét (körülírás); a mi-
sével a kárhozatot segítik elő; nem ítélték el helyett nem kárhozott még el; 

• félreértés (észlelés): nem ítéltetett el helyett még nem hűlt ki; 
• körülírás: azért kárhozott el, amiért a felesége is megrótta. 

 

A legtöbb gondot okozó kérdés (5.) esetében nehéz a pontos okokat meghatározni, 
ugyanis a keresett információ (azért nem temethetik el a halottat, mert még nincs el-

ítélve) összesen háromszor fordul elő a szövegben a körkörösen ismétlődő cselekvés 

keretében (háromszor próbálják eltemetni a halottat). Ebben az esetben valószínű a 
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kulturális járatlanság mint ok, a hallgatók egy része nem tudta, mi az utolsó ítélet és a 

kárhozat fogalma. Ez az ismerethiány több megértési és értelmezési gondot is okoz. 

 

 

 

2. ábra. A szövegértés hibás válaszainak megoszlása 

3.2. Szövegrekonstrukciós kísérlet 

Az eredeti mese összesen 906 db szót tartalmazott (a névelők és a töltelékszavak nél-

kül). A rekonstruált szövegek szavainak száma átlagosan 200 db, vagyis megközelítő-

leg az ötöde az eredeti történetének (határértékek 113–288 db, szórás 46,87 db). A 

résztvevők nem törekedtek arra, hogy szóról szóra írják le a mesét, feladatként is a 

tartalmi összefoglaló elkészítését kapták. A szövegfelidézések elemzését a kulcsele-

mek meghatározásával kezdtük, ehhez képest állapítottuk meg a hiányzó vagy hibásan 

felidézett részeket. A szövegben összesen 10 lényeges momentum volt, ezek hiányát 

vagy téves felidézését vettük hibának. Emellett azt is hibaként adatoltuk, ha a felidé-

zésbe téves vagy a szövegben nem szereplő információk kerültek. Így összesen 51 

hibát találtunk, vagyis közel kétszer annyit, mint a szövegértési feladatnál. Százaléko-

san kifejezve azonban a szövegrekonstrukciós feladat átlagos eredménye – 80,8% – 

alig volt gyengébb a megértési teszténél (84,4%), a különbség statisztikailag sem szig-

nifikáns (F(1,48)=0,347; p=0,558). Vizsgáltuk a rekonstruált szövegek szószáma és a 

felidézés pontossága közötti összefüggést is, a két adathalmaz között gyenge pozitív 

korrelációt találtunk (r=0,219), ami azt mutatja, hogy a felidézés pontossága nincs, 

vagy alig van kapcsolatban a leírt szöveg terjedelmével. 

A helyes és a hibás válaszok arányát a szövegfelidézésnél a 3. ábra mutatja. Ebben 

a feladatban a hibátlan szövegek aránya 20% volt, míg a szövegértésnél 48%, azonban 

azt figyelembe kell venni, hogy minden részletre kiterjedően leírni egy történetet ne-

hezebb, mint kérdésekre válaszolni, amelyek maguk is rávezethetnek a válaszra, illet-

ve segítenek a visszaidézés folyamatában. A legtöbb résztvevő (32%) egy hibával 

foglalta össze a történetet, vagyis megállapítható, hogy a szövegfelidézési feladatban a 

résztvevőknek csak valamivel több mint a fele (52%) tudta egészében rekonstruálni a 

szöveg legfontosabb elemeit és mozzanatait. Az a tény, hogy a szövegfelidézésnél a 

kísérleti személyek 48%-a kettőnél több kulcsmomentumot hagyott ki, mutatja a fela-
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dat tényeleges nehézségét. Másrészről itt nem találunk olyan szélsőséges megértési 

problémákat, mint a szövegértési feladatnál, ahol a legrosszabb eredmény alig 10% 

volt, a rekonstrukciónál a leggyengébben teljesítő hallgatóknak is sikerült visszaemlé-

kezniük a történet fontos mozzanatainak legalább a felére. 

 

 

 

3. ábra. A szövegfelidézés eredményei 

Összesítettük és típus szerint osztályoztuk a tévesen felidézett válaszokat is. Megkü-

lönböztettünk hiányzó, a mesében nem szereplő, illetve tévesen felidézett informáci-

ókat. A hiányzó információk a hibák alig 16%-át tették ki, vagyis a résztvevők az 

esetek többségében igyekeztek valamilyen módon – információkkal, eseményekkel, 

interpretációkkal – kitölteni a szövegben keletkező űrt, és egy koherens történetet 

létrehozni. A hiányzó adatok között előfordult ok-okozati összefüggés (a feltámadás, 

illetve a kárhozat oka), továbbá magyarázó szöveg – miért ne imádkozzanak a halot-

tért (a mese vége). 

A szövegben nem szereplő információk betoldása leginkább a mese kiszínezését je-

lentette: a feleség jajgatott, szörnyülködött (amikor a halott feltámadt); „látogatható” 

volt a halott (ehelyett a kifejezés a nyújtópadra tették, elnyújtották szerepel a mesé-

ben); a halott részletes vallomást tett; azt mondta, neki már mindegy. Ez a hibatípus az 

összes téves válasz 16%-át képezte. 

A téves információk alkották a hibázások legnagyobb csoportját (68%), itt több tí-

pust is megkülönböztettünk. A félrehallásra vagy beszédészlelési problémára utaló 

tévesztések viszonylag ritkán fordultak elő, ezek oka leginkább a hangfelvétel minő-

ségében, illetve a szöveg archaikus voltában keresendő, bár a tényleges percepciós 

problémák sem zárhatók ki. Ilyenek voltak az év/éj, aludni/állani vagy a halott nem 

hűlt még ki. Az idő- és térbeli tévesztések már a szöveg sorrendiségének téves feldol-

gozását mutatják – például a halott a virrasztás alatt szólalt meg (a temetés helyett), a 

halott a sírban volt büdös (a nyújtópad helyett) vagy senkit ne temessenek el úgy, hogy 

haragban van (senki ne haljon meg úgy, hogy haragban van). 

A jelentésbeli tévesztések olyan esetben fordultak elő, amikor a hallgatók nem vol-

tak tisztában a szó vagy kifejezés pontos értelmével, ezért számukra értelmesnek tűnő 

kifejezésekkel próbálták azt helyettesíteni. Ilyen volt a meg van átkozva (helyesen: el 

van kárhozva), a megáldotta (megáldoztatta helyett) vagy a feltette (feladta) az utolsó 

kenetet. Jellemző, hogy ezek a kifejezések, mind a keresztény kultúra halotti szertartá-
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saival, illetve a halál utáni életről alkotott elképzeléseivel kapcsolatosak. Valószínű, 

hogy ez a fogalomkör a hallgatók passzív szókincsének része, sok esetben pontos je-

lentés sem tartozik az adott egységhez. Az a tény, hogy ezek a kifejezések, amelyek a 

halotti kultusz szerves részét képezték még 50-60 évvel ezelőtt, ennyire bizonytalanul 

jelennek meg a mai 19–25 év közötti fiatalok szókincsében, az elmúlt fél évszázadban 

lezajlott társadalmi változásokat is mutatja. 

A szövegfelidézésekben találtunk téves állításokat, illetve téves következtetéseket 

is, ez utóbbi csoport volt a legnagyobb számú. A téves állítások esetében a szövegbe 

az eredeti mesében nem szereplő kijelentések kerültek, amelyek a cselekmény további 

alakulására is hatással voltak. Ilyenek voltak a beteg nem akart gyónni (akart, de tudta, 

hogy nem szabad); a beteg ki akart békülni (az ellenkezője igaz); a halott kapott még 

egy esélyt, hogy kibéküljön (arra kapott esélyt, hogy elmondja, mit csinált rosszul); a 

koma kibékülés nélkül ment el (itt is az ellenkező állítás igaz). A téves következtetések 

helyes állításból indulnak ki, azonban ehhez egy helytelen következtetés vagy ok-

okozati összefüggés kapcsolódik: ilyen például a halott szól, ha már tényleg meghalt 

(helyesen: ha már tényleg eltemethetik), nem bírt nyugodni, mert el volt kárhozva 
(helyesen: mert nem volt még elítélve), vártak a temetéssel, mert féltek a kolerától 

(helyesen: mert a halott nem engedte még meg, hogy eltemessék). 

A szövegrekonstrukciókban néhány esetben teljes félreértések is előfordultak, ame-

lyeknél a résztvevők tovább szőtték a történetet, kiindulva a téves információból: Hiá-

ba mondták neki, hogy nincs elkárhozva, ő másnap is seggre ült, illetve Azt mondta a 
halott, ha seggre esik a pap, akkor el lehet temetni. Jött a pap, seggre esett [...]. A 

mesélő valóban használja ezt a szófordulatot: „seggre ül”, de ez a halottra vonatkozik, 

a feltámadás pillanatában. A pap csak hivatalos minőségben szerepel, aki gyóntatni, 

temetni jön. Ez a fajta szövegfelidézés az eredeti mese teljes félreértésén alapul, az 

ítélet, az elkárhozás mint elem teljesen hiányzik. A hallgató ebben az esetben saját 

elképzelése szerint próbálta rekonstruálni a szöveget, a félreértés oka lehet szövegérté-

si deficit vagy félrehallásból eredő téves értelmezés. 

4. Összefoglalás 

A tanulmány elején három kérdést fogalmaztunk meg, amelyek a régi szövegek megér-

tési nehézségeire, a szövegben való eltévedés helyére és okaira, illetve a figyelem fenn-

tartásra vonatkoztak. Megállapítottuk, hogy a vizsgált archaikusnak mondható mese a 

résztvevők döntő többsége számára (feladattól függetlenül 82,4%) megértési nehézsé-

get nem okozott, bizonyos részletek, értelmezések voltak nehezebbek. A szövegértés 

esetében kis számban előfordultak szélsőségesen gyenge eredmények (10% és 30% 

között), amelyek oka valószínűleg a kísérleti személyek szövegértési deficitje. A szö-

vegfelidézésnél a leggyengébb eredmény 50% volt, viszont a hibátlan vagy csak egy 

tévesztést tartalmazó visszaidézések száma is kevesebb volt, mint ez első feladatnál. A 

kapott adatok egyértelműen bizonyítják, hogy mindkét feladatban a legtöbb hallgatónak 
a szöveg középső részének feldolgozása okozta a legnagyobb nehézséget. A lexikális 

hozzáférés folyamatában ismert a „fürdőkádhatás” fogalma, amely szerint legkönnyeb-

ben a szó elejét, majd a végét idézzük fel, míg a közepét alig (vö. Gósy 2005). A jelen 

kísérlet eredményei alapján ez a szövegfeldolgozásra is igaz lehet. Elgondolkodtató 
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azonban az a tény, hogy a vizsgált mese esetében a középső szakasz háromszor is meg-

ismétlődik, gyakorlatilag ugyanazokkal a szófordulatokkal, vagyis az ott szereplő in-

formációk semmiképpen sem kerülhették el a hallgatók figyelmét. A hibatípusok elem-

zése azt mutatta, hogy a mai fiatal felnőtteknek csak igen felületes ismereteik vannak a 

keresztény halotti szertartások és a túlvilági élet tárgyköréből. Az olyan fogalmak pon-

tos jelentése, mint az utolsó kenet, az áldoztatás, gyónás, utolsó ítélet, elkárhozás nem 

igazán ismert a számukra, így ez a valószínűbb ok a szöveg középén található informá-

ciók téves visszaidézésére. Arra is kerestük a választ, fenntartható-e a hallgató figyelme 

egy hosszabb hallott szöveg feldolgozásakor. A kísérleti anyagként szolgáló mese fel-

építése, az ismétlődő momentumok, illetve a mesélő előadásmódja mind elősegítette a 

figyelem fenntartását, a 80% feletti szövegértési eredmények pedig objektíve is igazol-

ják azt, hogy a résztvevők végig figyelemmel kísérték a szöveget, illetve a helyes kö-

vetkeztetéseket is le tudták vonni. 

A kutatásban két hipotézist fogalmaztunk meg, amelyeket adataink igazoltak. A szö-

veg felidézése valóban nehezebbnek bizonyult, mint a kérdésekkel segített megértés (a 

hibátlan válaszok aránya a szövegértésben 48%, míg a felidézésben csak 20%), azonban 

az eltérés az átlagok szintjén nem jelentős, és statisztikailag sem szignifikáns. A kulturá-

lis különbségek, amelyeket a mai és a 60 évvel ezelőtti hallgatók között feltételeztünk, 

egyértelműen fennállnak. Bár a halotti szertartások a hagyományos falusi társadalom 

legkonzervatívabb szokásai közé tartoznak, a megváltozott életkörülmények (a halott 

személyek eltűnése a hétköznapokból) a halálhoz való viszonyt és az azzal kapcsolatos 

szertartásokat is megváltoztatták. A mai fiatalok már csak felületesen ismerik a keresz-

tény hagyományokat, ez szókincsükben és végső soron a szövegfeldolgozási stratégiá-

jukban is tetten érhető (viszont sokkal több, más jellegű ismerettel rendelkeznek, mint a 

mesét elmondó, írástudatlan adatközlő). Az életmódváltozás a kultúra és kulturális isme-

retek változását is maga után vonja, ezek pedig hatnak a szókincs összetételére, és végső 

soron az anyanyelv használatára is. Azt, amit nem ismerünk, nehezebben is értjük. Mint 

azt a bevezetésben említettük, az emberi emlékezet az ismerős, elfogadható és megérthe-

tő elemeket őrzi meg legkönnyebben, míg azok, amelyek távol állnak kulturális világké-

pétől, hamar törlődnek (D. Tancz 2002). Úgy tűnk, a régi meseszövegek mai hallgatók 

általi percepciójára is ez vonatkozik. 
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OLVASÁSI STRATÉGIÁK ÉS SZÖVEGÉRTÉS 

ŐSZI HAJNALKA 

 

 

1. Bevezetés 

Az értő olvasás az egyén boldogulásának és az esélyegyenlőség megteremtésének 

feltétele az információs társadalomban. Az olvasási tevékenység lényege a szöveg 

megértése (Adamikné 2008). 

A megértés a grafémák és a fonémák megfeleltetését követő folyamat, amelyben a 

szegmentált szó morfológiai szerkezetének felismerése és azonosítása történik (Gósy 

1996). Megértéskor egy összetett gondolkodási folyamat jön létre az elmében tárolt és 

a szövegben bennfoglalt új információk összevetésével, valamint a hiányzó sémák 

beépítésével (Adamikné 2008). A megértés tehát függ attól, hogy a diskurzus és az 

olvasó tudásreprezentációja között mekkora az átfedés. A megértés hierarchikusan 

szerveződő folyamat, amelyben visszaható folyamatok is érvényesülnek, ennek példá-

ja, amikor a gyenge olvasó az ismeretlen szót a kontextushatás következtében képes 

kikövetkeztetni (Cs. Czachesz 1998). Adamikné Jászó Anna (2003) a megértésnek 

négy fokozatát különíti el: beszél az olvasottak szó szerinti megértéséről – mintegy a 

denotatív jelentés hozzárendeléséről, az értelmező, interpretáló megértésről, amely 

már magába foglalja a szövegben implikált jelentések azonosítását is. A megértés 

legmagasabb fokozata a szöveget továbbfejlesztő kritikai olvasás, amely lehetővé teszi 

a szövegre való reflektálást. 

A megértéshez az olvasónak megfelelő nyelvi tudás birtokában kell lennie – szük-

sége van fonológiai, szintaktikai és szemantikai tudatosságra (Tóth 2002). A nyelvi 

tudatosság mellett képesnek kell lennie az olvasónak a következtetések levonására, a 

szövegszerkezet felismerésére (így a lényeg kiemelésére, az alapgondolatok felfedezé-

sére, a szereplők szándékainak és cselekvéseinek felismerésére), valamint saját megér-

tési folyamatának monitorozására (Gósy 2005). 

A XX. század második felétől, az olvasáskutatás fellendülésével párhuzamosan – 

vagy annak következtében – egyre fontosabb kérdéssé vált világszerte, hogy a diákok 

különböző életkori szakaszokban hogyan értik meg, megértik-e az olvasott szövege-

ket. A kérdésre különböző hazai és nemzetközi kutatások igyekeztek válaszokat adni. 

Az első nagy fordulat az IEA 1970–71-es felmérése, amelynek következménye lett az 

a közhely, miszerint a magyar diákok nem tudnak olvasni, miután az európai mezőny 

végén helyezkedtek el (Cs. Czachesz 2001). A következő sokat reflektált vizsgálat a 

2000-es PISA-felmérés, amelyet sokként emlegetnek. Az OECD 2003-as mérésében 

enyhe javulás, 2006-ban stagnálás látható, a legutóbbi, 2009-es mérés azonban jobb 

képet, javulást mutat a feladatok megoldásában. A 9–10 éves diákokat vizsgáló PIRLS 

felmérés során jó pozíciót foglaltak el a magyar diákok. Gósy Mária (2001) több élet-

kori csoportban végzett szövegértési vizsgálatai azt mutatják, hogy az életkorban el-

várt szinttől elmaradás regisztrálható. Egyre többen fogalmazzák meg, hogy a szöveg-

értés fejlesztésének egyik útja az olvasási stratégiák tanítása lehet. 
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A már említett negyedikeseket mérő nemzetközi olvasásvizsgálat az olvasás definí-

ciójába is beemeli az olvasási stratégiákat, az idealizált olvasó eszközeként (Tóth 

2009). A szakirodalom kétféle jelentésben tárgyalja az olvasásstratégia kifejezést. 

Meghatározza egyfelől szövegkezelési és olvasási módként, másfelől a jelentésterem-

tésben meghatározó szerepű kognitív és metakognitív folyamatokat érti alatta. A 

metakogníció fogalmának első használója Joh Flawell volt, aki a kognitív képesség-

ről alkotott tudás, valamint azok megismerésesének jelentésében alkalmazta azt 

(Józsa–Steklács 2010). A metakognitív tudást két nagy területre osztják, a procedurá-

lis metatudásra, amely az emberi és a saját tudás ismeretére vonatkozik, valamint dek-

laratív metatudásra, amely a saját tudás nyomonkövetési és ellenőrzési folyamatait 

takarja. A metakognitív tudás funkciója, hogy módosítsa és ellenőrizze az alacsonyabb 

dekódolási folyamatokat (Csíkos 2008). Az olvasó minél fejlettebb metakognitív tu-

dással rendelkezik, annál jobb az olvasott szövegértése (Józsa–Steklács 2010). A gya-

korlott olvasót a kezdő olvasótól a dekódolás automatizálódása mellett megkülönböz-

teti a szövegek feldolgozásának stratégiai szintje is (Csíkos 2007). Tóth Beatrix (2009) 

a Harvey és Goudvis által meghatározott jó olvasót jellemző stratégiákat mutatja be. 

Ezek között megtalálható a háttértudás és a szövegben olvasható információk közötti 

kapcsolatok keresése – tehát a tárolt sémák felhasználása, illetve a hiányok kiegészíté-

se. Megtalálható itt is a monitorozás; a szöveg lényeges gondolatainak megfogalmazá-

sa olvasás közben és azt követően; a lényeg kiemelése; az olvasási nehézség bekövet-

kezésekor javító stratégiák használata; a szerző nézőpontjának és céljainak felderítése, 

és a kérdéseire történő válasz adása; illetve a szereplőkről, a cselekményről, a helyszí-

nekről (stb.) érzékletes belső kép megalkotása. 

Pressley és Afferbach a gyakorlott olvasók által használt stratégiákat gyűjtötték ösz-

sze. Megállapítják, hogy az érett olvasók az egész olvasás folyamatát koordinálják, a 

szövegre érzelmi választ adnak, tudatában vannak, hogy mit és milyen céllal olvasnak, 

birtokában vannak olyan stratégiáknak, amelyekkel megoldhatják nehézségeiket (Ke-

lemen-Molitorisz 2009). Az olvasási stratégiák egyik kérdőíves offline vizsgálatában a 

stratégiákat három nagyobb kategóriába rendszerezik: megkülönböztetnek átfogó ol-

vasási stratégiákat (például a gondosabb olvasást igénylő és mellőzhető részek felis-

merése, a háttértudás alkalmazása, a tudatos olvasási cél), olvasást támogató stratégiá-

kat (ilyenek a fontos információ technikai/vizuális kiemelése, a jegyzetelés, az olva-

sottak összefoglalása), valamint problémamegoldó stratégiákat (ide tartozik a tudatos 

újraolvasás, az olvasási sebesség szabályozása). 

A jelen vizsgálatban két középiskolai csoport stratégiahasználatát mérem olvasott 

szövegértési tesztben. Központi szerepet kap az önmonitorozás, az alapgondolatok 

összefoglalása, a lényeg kiemelése, a háttértudás alkalmazása, a tudatos olvasási cél és 

az olvasás közben fellépő nehézségek problémamegoldási stratégiája. Hipotézisem, 

hogy a két életkori csoportban jelentős különbségek lesznek. Feltételezem továbbá, 

hogy ezek a különbségek a stratégai gyakorlottságból erednek. 

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek 

A vizsgálatban részt vevő személyek egy kisvárosi gimnázium kilenc és tizenkettedik 

osztályos diákjai, 14–15, valamint 17–18 évesek. A két osztályban közös, hogy egy 
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évig nyelvi előkészítő képzésben részesülnek, valamint megegyezik a magyartanáruk 

is. Összesen 51 fő töltötte ki a tesztet, a kilencedikes osztályban 33-an, 15 fiú és 18 

lány, a tizenkettedikben 29-en, 18 fiú és 11 lány. 

A szövegértési tesztben több, változatos típusú, rövid szöveget használtam, ame-

lyekhez olvasási stratégiákat mérő feladatokat társítottam. Az első feladatban Romhá-

nyi József egyik versében (A papagáj szónoklata) kellett a humor forrását megfogal-

mazni. A megoldáshoz, a megértéshez statikus sémát, tudáskeretet kell a diákoknak 

mozgósítani (a papagáj rab madár, az emberi beszédet utánozza) valamint tanult tu-

dáselemek is segíthetnek (például a fabula műfaji sajátosságai). A szöveg információit 

kellett tehát a memóriájukban tárolt információkkal összevetniük a tanulóknak. 

A második feladat dokumentum típusú szöveghez kapcsolódott. Négy álláshirdetés 

közül kellet kiválasztani egy álláskereső számára a megfelelőt, ez információ vissza-

keresését, valamint tudatos olvasási célt várt el a tanulóktól. A feladat második részé-

ben a kiválasztott hirdetésre kellett az álláskereső szerepében jelentkezniük, itt a 

pragmatikai készségek kaptak szerepet. 

A következő feladatban egy Szent Margitról szóló narratív szöveg elolvasását köve-

tően kellett a szöveg tömörítvényében üres helyeket pótolni, majd három kifejezés 

igazságértékét megállapítani. A szöveg olvasása közben aláhúzással jelölniük kellett a 

lényeges információkat. A hiányok pótlása a szöveg alapján, valamint a már tanult 

ismeretek alapján is lehetségessé vált. (Jelölniük kellett, mennyire támaszkodtak a 

saját, és mennyire a szöveg információira.) 

A negyedik feladatban egy központozás nélküli szöveget kellett egyetlen mondat-

ban összefoglalniuk. Ez a szöveg a silabizáló olvasás felé vezeti vissza a tanulókat, a 

szöveg megértéséhez problémamegoldó stratégiákat kellett alkalmazniuk, lassabb, 

többszöri olvasást követelt meg a megértése. 

Kiegészítésként a diákok reflexióit kértem, amelyben a számukra legnagyobb moti-

vációt jelentő, a legegyszerűbben megoldható és a legtöbb nehézséget okozó feladatot 

nevezték meg, miközben önellenőrzési folyamataikról adtak számot. 

3. Eredmények 

Az első ábra szemlélteti a két életkori csoport egyes feladatokban elért eredményét. Jól 

kirajzolódik, hogy a Romhányi-vershez kapcsolódó feladatban a teljesítmény meg-

egyezett, mindkettőnél 50%-os. A többinél azonban jelentős eltérés volt tapasztalható, 

a legkiugróbb a második feladatnál: 22 százalékponttal mutattak jobb eredményt az 

idősebbek. A harmadik feladatnál 14 százalékpontos, a negyediknél pedig 17 száza-

lékpontos különbség volt adatolható. 
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1. ábra. A két csoport feladatonkénti eredménye 

A vers humorforrásának megfogalmazása jelentette a legtöbb problémát. A két cso-

portnál a megegyező teljesítmény hasonló nehézségeket mutatott annak ellenére, hogy 

a tizenéveseknél már megjelenik a mélyszerkezeti humor előnyben részesítése, 14 

éves korban pedig megnövekszik a verbális humor iránti fogékonyság. A humor meg-

értése fokozott gondolkodást követel meg a befogadótól. A humorérzéket ugyanis 

olyan mentális képességként fogalmazzák meg, amely lehetővé teszi a komikum létre-

hozását és befogadását (Lendvai 1996). 

Ebben a feladatban a legtöbb probléma az idősebbik korosztály lánytanulóinál volt 

tapasztalható, a csoport átlageredménye 20%. A megoldások elemzésekor több tipikus 

gondolkodási irány volt érzékelhető, amelyek az elvárt megoldástól eltértek. Ilyen az 

antropomorfizálásra utalás a humor forrásaként. Ennek példája: „A papagáj emberi 

tulajdonságokkal lett felruházva, társakat toboroz, lázad.” 

Gyakori a humor indoklása verstani, stilisztikai jellemzőkkel: „Ironikusan mesél el 
egy egyszerű történetet, emellett érdekes jelzőket használ, amelyek csak fokozzák a 

humorosságot.” „A sorok végén rímelnek a szavak.” 

Előfordult a vers félreértelmezése is, de többen felismerték a csattanót, és 14%-ban 

az elvárt választ adták. Egy példa a legjobbnak vélt megoldások közül: „A papagájok 

csak ismétlik azt, amit hallnak, és amit gyakran hallnak, azt meg is jegyzik. A humor 
alapja az, hogy a papagáj beszélni akar a rabtartókról, de ezt nem tudja elmondani, 

mert csak a Gyurrika széép! mondatot ismeri.” 

A reflexiókban 27%-ban értékelték ezt a legtöbb nehézséget okozó feladatnak. Ki-

fejezték, hogy nehézséget jelentett a gondolataik megfogalmazása, vagy a versek 

elemzése nem áll közel hozzájuk, vagy pedig a humornak más jelentéstartalmat tulaj-

donítva inkább a vicc műfaját jellemző eszközöket próbálták a versben keresni. 

A megfelelő hirdetés kiválasztása és az arra való jelentkezés bizonyult a legeredmé-

nyesebb feladatnak, a két csoport teljesítményének nagyfokú eltérése ellenére is. Az 
életkor mellett a nem is meghatározónak bizonyult. Az átlag 79%, ezen belül a válasz-

tás 77%-os, a szövegalkotás pedig 80%-os eredményt mutat. A megoldások teret adtak 

a tanulók kreativitásának, kiváló érvekkel bizonyították az állás betöltésre való alkal-

masságot. A megoldásoknál a hibák egy része abból következett, hogy többen nem 
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vették figyelembe az érvelésnél a felhasználandó információkat. Gyakori a formai 

elemek használatának nehézsége, hiánya vagy nem megfelelő alkalmazása. Előfordult 

az instrukció figyelmen kívül hagyása vagy félreértelmezése is – például az álláshirde-

tésre nem jelentkezik, hanem örömmel elfogadja azt. 

Az Árpád-házi Szent Margit életéről szóló szöveghez kapcsolódó feladat az első fe-

ladat után a második legnehezebbnek bizonyult. 57% az eredmények átlaga, a kilence-

dikeseknél 50%, a tizenkettedikeseknél 64% a teljesítmény. A kiegészítéses feladatnál 

a legtöbb probléma ott jelentkezett, ahol egy mondaton beül két információt kellett 

pótolniuk, valamint nehézséget jelentett a személyekre és az időre vonatkozó adat 

megadása. Megjelent a hibás mentális összekapcsolás (tatárjárás helyett török dúlás), 

valamint a határozói igeneves szerkezet megértési nehézsége („magyarokat vezette 

tatár sereg”, „kolostorba vezette tatár sereg” a Batu kán vezette tatár sereg helyett). 

Az igazságértékek megadása is problémát jelentett (kettőt 41%-ban, egyet 71%-ban 

adtak meg helyesen). Az első a szöveg globális értelmére vonatkozott, a másodikban 

két egymást követő mondat egy-egy információja kapcsolódott össze, amelyek között 

nem volt ok-okozati összefüggés. Az utolsó állításban ismét két (a rövidség miatt nem 

túl távol eső) különböző bekezdésben található, az életrajzokat tekintve lényeges in-

formációt ragasztottam egy kijelentéssé. Ezek között valódi a logikai kapcsolat, amely 

a szövegben implicit módon megjelent, megértésben itt az inferenciának kellett érvé-

nyesülnie. 

A lényegkiemelés szóköz nélküli szövegből átlageredménye 60%. Ez volt a legerő-

sebben reflektált feladat: 29%-ban a legmotiválóbb, 23%-ban legkönnyebb és 22%-

ban legnehezebb feladatként értékelték. A nehézségeknek két típusa jelent meg: vagy 

az olvasás technikai nehezítettsége következtében volt probléma a megértésben, vagy 

pedig az összefoglalás, a lényeges elemek kiemelése okozott problémát; itt inkább a 

globális értelem sérült, rossz következtetések is előfordultak. A reflexiók nagy részé-

ben a diákok leírták, hogy a nehezített olvasás miatt a szöveget lassabban olvasták 

vagy többször elolvasták, többen az egybefüggő szöveget szavakra szegmentálták. 

Általában tehát alkalmaztak problémamegoldó stratégiákat, de akadt olyan tanuló is, 

aki nem próbálkozott a feladat megoldásával. 

A tanulók reflexiói sokat elárulnak a stratégiahasználatukról. Motivációként megje-

lent az új információk szerzésének szerepe, a gondolkodtató, kihívást jelentő feladat 

motivációja, a feladathoz kötődő érdekeltség (hasznos, a gyakorlati életben is előkerü-

lő), a háttértudás alkalmazhatósága – ezek jó stratégiahasználatra utalnak, a szövegér-

tési feladatokban nyújtott teljesítményük is ezt támasztja alá. A feladat egyszerűsége 

motiváló tényezőként alacsonyabb szintű stratégiahasználatra utal. A diákok a saját 

nehézségeiket képesek megállapítani, de a nehézség megoldására vonatkozó kérdésre 

gyakran nem válaszoltak, ez arra enged következtetni, hogy képesek a megértésüket 

nyomon követni, de nem mindig rendelkeznek biztos szövegkezelési stratégiákkal, 

vagy nem tudatosították azokat. A legegyszerűbben megoldható feladat indoklásaként 

megjelent a feladat instrukciója (csak össze kellett a szöveget foglalni), a tapasztala-

tok, előismeretek felhasználhatósága, a személyes tényezők (jól tud fogalmazni), va-

lamint a mechanikusság (gyorsan, egyszerűen megoldható a feladat). 
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2. ábra. Összesített eredmények 

Az második ábra egy összesítést mutat, amelyben a diákok szövegértési feladatsorban 

nyújtott teljesítményére a Monitor vizsgálat felosztását alkalmaztam. Ez három kate-

góriába sorolja a diákokat teljesítményük alapján: 100–80% jól olvasó, 60–80% ol-

vasni tudó, 60% alatt gyengén olvasó. Az ábrán ismét jól látható a két életkori csoport 

közötti különbség. Amíg a tizenkettedikeseknél 7%-ban kerültek a gyengén olvasók 

közé, addig a kilencedikeseknél 52%-ban. Az olvasni tudó kategóriába a kilencedike-

sek 35%-a, a tizenkettedikesek 68%-a került. Jól olvasó kategóriába került a kilence-

dikesek 13%-a és a tizenkettedikesek 25%-a. 

Megállapítható tehát, hogy a két csoport eredményi között jelentős különbségek 

tapasztalhatók, és hogy az idősebbik korosztály stratégiahasználata jobbnak bizonyult. 

A stratégiák gyakorlottsága azonban csak részben az életkor függvénye, mert az átlag-

eredmények néhány kiemelkedő egyéni teljesítményt torzítanak. A kilencedikes lá-

nyok közül hárman meghaladták a tizenkettedikes lányok teljesítményét, az egyikük a 

második legjobb eredményt nyújtotta. 

4. Összegzés, következtetések 

Vizsgálatom következtetésként megállapítható az, amit minden szövegértés- és olva-

sáskutatással foglalkozó szakember megállapít: az olvasásfejlesztés a középfokú in-

tézményekben is szükséges, nem zárulhat le az általános iskola alsó tagozatában. A 

középszintű magyar érettségi is megköveteli a szövegértés folyamatos fejlesztését, 

amelynek egyik legfontosabb eszközévé az olvasási stratégiák tanítása és tudatosítása 

válhat. Az olvasáskutatással foglalkozó szakemberek számos olyan módszert sorakoz-

tatnak fel, amelyek a szövegértési stratégiák fejlesztésén alapulnak, megerősített hang-

súlyt kap bennük az olvasási tudatosság megszilárdítása. Molnár Edit Katalin (2006) a 

szövegszerkezeti sémák tanítását nyomatékosítja, mert azok elvárássá, illetve a meg-

ismerés és a megértés folyamatának irányítójává válnak. A megértésben az új infor-

máció hozzákapcsolását segítheti a meglévő ismeretekhez a sémaaktiváció, az 

előorganizátorok és a segítőkérdések alkalmazása. Hatékony módszer a reciproktaní-
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tás, a PQRST-stratégia vagy a Botel-féle stratégiák órai alkalmazása (Tóth 2002). A 

hazai olvasásfejlesztés progresszióját mutatják azok a kutatások és kezdeményezések, 

amelyek például a számítógép eszközének bevonásával érnek el látványos eredménye-

ket (Józsa–Steklács 2010), vagy amelyek a diákok olvasási kultúrájának, és ezen ke-

resztül szövegértésük színvonalának emelését a könyvtárak és az iskolák együttműkö-

désével és tantárgyközi összefogással valósítják meg (Nagy 2001). 

A fejlesztés horizontja széles és változatos képet mutat, az olvasás területével érint-

kező szakemberek – különösen a pedagógusok – feladata, hogy a rendelkezésre álló 

módszerek és eszközök alkalmazásával a diákok különböző méretű és profilú szöveg-

értési vizsgálatokban nyújtott eredményét javítsák, és főként az információs társada-

lomban a helytállásukat megalapozzák. 
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KÁRPÁTALJAI KÉTNYELVŰSÉG: A KÓDVÁLTÁS 

PSZICHOLINGVISZTIKAI SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE 

MÁRKU ANITA 

 

 

1. A kódváltás pszicholingvisztikai megközelítése: bevezető gondolatok 

A kódváltás nyelvészeti, pszicholingvisztikai megközelítésekor a kutatók azt vizsgál-

ják, hogy a két nyelvi rendszer egymásra hatásakor milyen törvényszerűségek jelent-

keznek, s ebből hogyan következtethetünk a mentális lexikon tárolására. Grosjean 

(1982: 328–330) úgy gondolja, hogy a két nyelv grammatikája ugyan időnként átfedi 

egymást a szintaktikai struktúra szabályai szerint, de a két nyelv mentális lexikonja 

különálló marad. 

A korai kutatások arra irányultak, hogy feltárják, mondaton belül hol lehetséges vál-

tás, tehát a kódváltás nyelvtani kényszereit vizsgálták (Gumperz–Hernandez-Chavez 

1969, Poplack 1980), s megállapították, hogy a mondaton belüli kódváltás olyan he-

lyeken történhet, ahol nem sérti egyik nyelv szintaktikai (szórendi) szabályait sem (vö. 

Borbély 2001: 190, lásd még Pfaff 1979). A későbbi kutatások is alátámasztották, hogy 

a legtöbb kódváltás a fő szintaktikai és prozódiai határokon történik (szintagma- és 

mondatszinten). De nyelvváltások történhetnek egyetlen beágyazott szó erejéig, ritkább 

esetben lexémán belül morfémahatárokon, vagy szónál nagyobb egységeknél, idió-

máknál is (vö. Navracsics 2010: 121). Tehát a jelenséget vizsgálhatjuk a diskurzus, a 

mondat vagy az egyes szekvenciák szintjén, és alacsonyabb szinten is: morfémák, 

hangok szintjén. (A szekvencia nem más, mint egy hosszabb diskurzusnak/szövegnek 

egy rövidebb részlete, egymást követő nyelvi elemek sora. Akkor használhatjuk ezt a 

kifejezést, ha nem akarjuk pontosan meghatározni, hogy milyen nyelvtani egységről 

van szó: szó, szószerkezet, tagmondat, vagy nincs is szó, szakterminus a meghatáro-

zandó nyelvi egység megnevezésére – vö. Lanstyák 2006: 107.) Az egyes nyelvi szin-

tek között nehéz meghúzni a határt, különösen a lexikai és a szintaktikai szint között, 

hiszen a lexikai szintnél nemcsak egyszavas kódváltásokkal találkozunk, hanem gyak-

ran több lexikális elemből álló, mégis szóértékű kifejezéssel, például idiómák, állandó 

szókapcsolatok, a káromkodás, szitkozódás vagy a bocsánatkérés formulái, míg mon-

datszinten nem ritkák az egyszavas, de mondatértékű kódváltások. Ebben a tanul-

mányban röviden, példákkal illusztrálva, az egyes nyelvi szinteken tekintjük át a kód-

váltásokat: a szublexikális szintű váltások alatt tárgyalom a hangtani és morfológiai 

szinten bekövetkezett váltásokat, illetve szó lesz a lexikai, a mondat és a diskurzus 

szintjén bekövetkezett váltásokról. 

2. Beszélt nyelvi és egyéb korpuszok a kódváltás jelenségének vizsgálatához 

A Hodinka Antal Intézet több mint 300 órányi digitalizált hanganyagtárából olyan 

hanganyagokat válogattunk ki, amelyekben előfordulnak kódváltási jelenségek. 
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Felhasználtunk félig-strukturált interjúkat, melyeket Kárpátalja 70 magyarlakta te-

lepülésén készítettünk. Továbbá készítettünk hanganyagokat: a nyelvválasztási kérdő-

ívek kitöltése alatt, rögzítettünk kötetlen csoportos beszélgetéseket, spontán hangfelvé-

teleket, sajtótermékekből és szépirodalmi alkotásokból is gyűjtöttünk anyagot, ame-

lyek szintén élőbeszédből származnak, vagy azt próbálják meg visszaadni, továbbá 

írott beszélt nyelvi példákat is gyűjtöttünk (online nyelvhasználat chatszobákban), 

melyek szintén kellőképpen informálisak és spontánok, hogy általuk érdemben lehes-

sen vizsgálni a kódváltás (CS) jelenségét. 

 

Beszélt nyelvi korpusz Írott korpusz Írott-beszélt korpusz 

a kárpátaljai magyar 

hanganyagtár 

interjúiból 

53 szépirodalom 148 Skype (chatszoba) 9 

kérdőíves felmérés 

közben rögzített és 

spontán felvételek, 

megfigyelések 

20 sajtó 14 
Közösségi oldalak: 

facebook.hu; iwiw.hu 
40 

Értekezlet 

hanganyagában 
28  

Összesen: 101 162 49 

Mindösszesen: 312 megnyilatkozás 

 

1. táblázat. A kódváltás-korpusz megoszlása 

A kárpátaljai magyar közösségben gyűjtött korpuszokban csaknem minden esetben a 

magyar a bázis- vagy mátrixnyelv/elsődleges nyelv és az ukrán/orosz a beágyazott 

nyelv. Az ukrán/orosz a másodlagos nyelv, mivel a beszélők (túlnyomó többségük-

ben és jellemzően) magyar-domináns kétnyelvűek, s az interakciók alapkódja a ma-

gyar volt. Az interjúk, a rögzített beszélgetési szituációk túlnyomó többsége kétnyelvű 

nyelvi módban készült, de olyanok is találhatóak közöttük, amikor egynyel-

vű/kétnyelvű többségi beszélő (orosz, ukrán) társalog egynyelvű/kétnyelvű kisebbségi, 

magyar beszélővel. Az egyes kódváltást tartalmazó példáknál nem jelzem helyhiány 

miatt a forrást, de korábbi munkákban részletesebben tárgyalom (lásd bővebben 

Márku 2009, Márku 2011). 

3. A kódváltás két típusa a másodnyelvi szekvencia integráltsága alapján:  

bázistartó/beszúró kódváltás és bázisváltó/alternációs kódváltás 

Attól függően, hogy a kódváltás során a másodnyelvi szekvencia mennyire integrálódik 

a bázisnyelvbe, illetve mennyire változik meg hatására a diskurzus grammatikai rendsze-

re, beszélhetünk bázistartó/beszúró és bázisváltó/alternációs kétnyelvű diskurzusról. A 
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kódváltás két alaptípusa a kétnyelvű kommunikáció két meglehetősen eltérő típusát 

képviseli, feltételeztük, hogy a kárpátaljai korpuszban találunk mindkét típusra példákat. 

A bázistartó kódváltás (Lanstyák 2006: 112) vagy „beszúró” kódváltás (Navracsics 

2010: 122) a kétnyelvű kommunikáció szélsőséges esete, amely közel áll az egynyelvű 

kommunikációhoz. Jellemzője, hogy a bázisnyelv a kommunikáció során (legalábbis 

egy ideig) nem változik, a vendégnyelvből csupán vendégnyelvi betétek – rendszerint 

elszigetelt szavak, egy tartalmas szó (főnév, ige, ritkábban határozószó vagy mellék-

név) vagy szószerkezetek – kerülnek át (vö. Myers-Scotton 1993: 4, Muysken 1997, 

Auer 1999). 

Ezzel szemben a bázisváltás, illetve bázisváltogatás (Lanstyák 2006: 112) vagy az 

úgynevezett „alternációs” váltás (Navracsics 2010: 122) az a típus, amikor a kódváltás 

bekövetkeztekor nem jósolható meg a mátrixnyelv visszatérése, illetve a bázisnyelv a 

diskurzus folyamán – egyszer vagy többször, ideiglenesen vagy véglegesen – megvál-

tozik. Általában nagyobb egységek (szintagmák, mondatok) határain fordul elő. A 

szakirodalom szerint kétnyelvű kommunikáció prototipikus válfajának tekinthető, a 

kárpátaljai korpuszban mégis több példát találtunk beszúró váltásra, mint alternációs-

ra. 

4. Kódváltás a különböző nyelvi szinteken 

4.1. Szublexikális szint 

a) Fonetikai/fonológiai szint 

A kódváltás előfordulhat fonetikai/fonológiai szinten, amikor a beszélő megváltoztatja 

kiejtését. Navracsics Judit (1999) azt írja le, hogy az általa vizsgált kétnyelvű gyerekek 

angolosan vagy magyarosan ejtik ki egymás nevét a beszédszituációtól függően, ma-

gyar kontextusban [nabil]-nak és [nasim]-nak, míg angol nyelvi környezetben [næbil]-

nek és [næsim]-nek nevezték egymást. Ennek a szintnek a vizsgálatához a legmegfele-

lőbb a hangzó beszéd megfigyelése, s igazán pontossá a kiegészítő műszeres vizsgála-

tok tehetik megfigyeléseinket. 

A kárpátaljai korpuszban és saját megfigyelések szerint is előfordulnak megnevezé-

sek, titulusok, személynevek vagy helységnevek esetében ilyen váltások. 

Beszélt nyelvi példa: 

„Orosz osztályban tanítok. Valamit magyaráztam, magyar gyerekek is vannak az 
osztályban, annak mondtam magyarul, rám szóltak, Mártá Joszifovná, eto 

russzkij klassz”. 

„Szabó Irina Joszipovna, tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 25, hiányzó 
nincs. Az osztály matematika órára felkészült”. 

„TM: A neved a személyi igazolványba hogy szerepel? 

AK: Товт Сильвия Золтановна. 

TM: Szólitottak már valamikor Szilviá Zoltánovnának? 



252 

 

AK: Nem, még soha, asziszem. Nem, az oroszok többnyire úgy hívnak, hogy 

Сильва. Egyszerüsitik a nevemet”. 

Az első példában a megszólítással kezdődik a kódváltásos szekvencia. Összehasonlí-

tásképpen a második megnyilatkozásban szintén személynév szerepel, de ez nem kód-

váltás, hanem inkább kölcsönzés. A kárpátaljai magyar nyelvhasználatban ugyanis 

nem ritka, hogy a keleti szláv (orosz és ukrán) névhasználati szokásoknak megfelelően 

háromelemű névvel (családnév, utónév és patronomikon, azaz az apai utónévből kép-

zett név) említik vagy szólítják meg a vezető beosztásban lévőket, a tanárokat (lásd 

Csernicskó 1997, 2003: 158–163, 2010: 104–106). Mindkét idézett példában ugyanez 

a névváltozat kerül elő, ám míg előző esetben ezt az orosz nyelv fonetikai normái 

szerint ejti a beszélő (azaz a névváltozat része a kódváltásos szekvenciának), utóbbi 

esetben a keleti szláv mintára kialakult névforma a tanár személyének és a formális 

szituációnak „kijáró” elem, de artikulációs megformáltsága egyértelműen a magyar 

nyelvhez köti ezt a szekvenciát. 

A szakirodalom szerint a kölcsönzést és az egyszavas kódváltást ugyanis leginkább 

a fonetikai/fonológiai szint különbözteti meg egymástól. Ezen kívül segíthet a köl-

csönzés és kódváltás egymástól való megkülönböztetésében az is, ha egy vendégnyel-

vi elemet a beszélő eredeti szóhangsúllyal ejt (ha az eredeti nem az első szótagra esik). 

Vagyis a hangtani szintű kódváltásoknál tárgyalhatjuk a szóhangsúlyt is: az 

orosz/ukrán nyelvben a szóhangsúly dinamikai jellegű, szabad és kötetlen, valamint 

jelentésmegkülönböztető szerepe van. Ez azt jelenti, hogy a hangsúlyos szótagot idegen 

nyelvi beszélő számára is jól érzékelhetően erősebb nyomatékkal ejtik ki, a hangsúly a 

szó bármely szótagjára eshet, helye a szón belül változhat is alaktani változások esetén, 

továbbá egyes szópárok megkülönböztetése kizárólag szóhangsúlyuk alapján törté-

nik. A magyar nyelv szóhangsúlya szintén dinamikai jellegű, de az orosszal ellentét-

ben állandó és kötött, mivel minden szóban és minden alakban az első szótagra esik, 

ebből következően jelentés-megkülönböztető szerepe sem lehet 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz_nyelv). Ezek a jellegzetességek hozzájárulnak 

ahhoz, hogy egy beszélő nyelvhasználatát, kiejtését idegenesnek, akcentusosnak minő-

sítsük. Az alábbi példában a kommunikációs partnerek funkció szempontjából nyelvi 

játékot játszanak, melyben a nem magyar domináns, nem magyar anyanyelvű, magya-

rul akcentussal beszélőt alakítják mindketten, s írásban ezt az akcentust szeretnék 

felidézni, s közben többször több szinten is kódot váltanak, váltogatnak. Az akcentus-

imitálást tekinthetjük fonetikai szintű váltásnak, de 2-2 szó (ábo/vagy, i/és) és mondat-

szintű (Divucská krásszivá prikrászná/Szép gyönyörű kislány, Poká továrisi/ Viszlát 

elvtársak) váltás is van ebben a viszonylag rövid példában. 

Írott beszélt nyelvi példa: 

„Beszélő A---- nyem akarod. Megjjjértetted? Divucská krásszivá prikrászná. 

Beszélő B---- ván tyippem. ábo nyem mondom itt mjjjindenki előtt. Mjjjegyek i 
kiálszom magamból jjezt a hujjessegget. Poká továrisi.” 

Szintén nyelvi játékot játszanak a beszélők és hangtani szintű váltás történik, amikor 

hasonló hangalakú, de a két nyelvben (orosz/ukrán és magyar) eltérő jelentésű elemet 
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használnak azonos jelentésben és kiejtéssel: a dumálj, magyar dumál (beszél) felszólí-

tó módú alak, és az orosz/ukrán думай gondolkodik jelentésű szó ejtési hasonlóságát 

használják ki. Írott-beszélt nyelvről lévén szó, a cirill betűs írásmód megerősíti a kód-

váltás szándékosságát, ezzel jelzi a beszélő pragmatikai tudatosságát. 

 

BZ: az előbb rohangáltam kicsit 

MA: akkor még dumálok, 

BZ: aztán kerestem 1 embert 

BZ: de nincs a hleyén 

BZ: Думай, думай 

MA: :-) 

Spontán beszélgetés 

V1: Ez mi? 

E1: Halva. [Törökméz, édesség] 

V2: Az micsoda? Élve nem lehet? 

E2: Дай йому покуштувати! 

[Adjál nekik megkóstolni!] 

 

Mindkét példaanyagban fonológiai és szemantikai tudatosságról beszélhetünk, ugya-

nakkor ezt nyelvi játékként „kihasználják” a beszélők. 

b) Morfológiai szint 

A lexémaszintű váltások (angolul: fused lects; Matras 1996) grammatikai fúzióra, 

nyelvtani összeolvadásra utalnak. Ebben az esetben a lexikai morféma és a grammati-

kai morféma határán történik meg a váltás (vö. Navracsics 2010: 122). Ehhez a típus-

hoz nem szükséges magas másodnyelvi kompetencia, azok is produkálhatnak ilyen 

kódváltást, akik alig beszélik a vendégnyelvet. 

Navracsics (1999) megállapítja, hogy a lexikai morféma és a grammatikai morféma 

keverése gyerekkorban nem túl gyakori, illetve azt is, hogy ezeknek a kontaktusjelen-

ségeknek „pragmatikai okai nem lehetnek” (vö. Navracsics 2010: 122). Azonban le-

hetnek olyan esetek, amikor a beszédhelyzet elemzésekor kiderül, hogy mégis van 

kommunikációs funkciója az ilyen váltásoknak. Az alábbi megnyilatkozás is erre lehet 

példa. Ebben az esetben a kódváltás funkciója a nyelvi játék, az irónia kifejezése (il-

letve ebben a speciális esetben negatív nyelvi attitűdöt is hordoz; a beszédhelyzetből, 

melynek magam is résztvevője voltam, kiderült, hogy abban a sarki házban ukránok 

laktak, s így a váltással nemcsak a ház színét minősítették, hanem rejtett attitűdöket 

is). 

„Öcsém, nem semmi az a lila ház a sarkon, такой цвет megymártásoвий!” 

Attól függően, hogy tipológiailag milyen nyelvek kerülnek kontaktusba, sokféle válto-

zata lehet az ilyen kódváltásoknak. Gyakori példa a „kettős grammatikai jelölés” (vö. 

Navracsics 1999, 2010: 122) vagy a bázisnyelvi igekötő használata. 

„Szoktunk ilyet mondani, idu ná kórházba”. 

„Mindjárt elubiráju, i pojdu domoj”. 

Szociolingvisztikai aspektusból az első két példában kontextuális kódváltásról van szó, 

mégpedig kiváltás, kötés történik. A morfémaszintű váltást már megelőzte egy váltás 
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egy tartalmas szó, kifejezés erejéig. Úgy is tekinthetjük, hogy visszaváltásról van 

szó. A harmadik példában pedig az igekötő még magyar, majd egy tartalmas szó erejé-

ig átvált, majd itt is kötés történik. 

Dussias szerint (2001) aszimmetria fedezhető fel a lexikai és a grammatikai elemek 

tekintetében a mondaton belüli kódváltásban, mivel a grammatikai elemek általában 

nem esnek a váltás áldozatául, szemben a lexikai elemekkel. Rendszerint a grammati-

kai elemek a mátrixnyelvből valók, és a tartalmas szavak kerülnek be a beágyazott 

nyelvből (Navracsics 2010: 122). A funkciószavak kevésbé sérülékenyek a lexikai 

elérés folyamán, ezért kevésbé vannak kitéve a váltásnak is (Muysken 1997). A mi 

esetünkben tagmondatok között történik az első váltás, így a morfológiai szinthez érve 

már az ukránt tekinthetjük a mátrixnyelvnek, tehát a fentebbi megállapítást igazolják a 

példák. 

4.2. Lexikai szint 

Ehhez a szinthez soroljuk az egyszavas kódváltásokat, de az akár több tagból álló 

szóértékű idiomatikus kifejezéseket, a köszönés, szitkozódás, káromkodás és bocsá-

natkérés formuláit, szókapcsolatokat is, valamint megnevezéseket, amikor a beszélő 

nyelvi hiány, lapszus miatt vált át egyetlen szó erejéig a mátrixnyelvről, s ágyaz be a 

vendégnyelvből lexikai elemet. Ezek a kódváltások többnyire beszúró kódváltások, 

tehát várható a mátrixnyelv visszatérése. 

Az egyszavas kódváltások kiváltó oka nem csak a nyelvi hiány lehet, hanem az is, 

hogy a másik nyelvi szó többletjelentéssel, más érzelmi konnotációval rendelkezik, 

mint az alapnyelvi megfelelője. 

Feltételezik, hogy a beszéd tervezésekor a kétnyelvű egyén mentális lexikonjában 

bizonyos fogalmak az egyik, mások a másik nyelven lexikalizálódhatnak (munkameg-

osztás), de természetesen nagyon sok megvan mindkét nyelven is. Tehát lemma szin-

ten kongruencia (szemantikailag azonos szavak vagy lexikai ekvivalensek) és 

inkongruencia (amikor a látszólag azonos jelentésű szónak nem esnek egybe a sze-

mantikai, pragmatikai jegyei, vagy nem minden jegy fedi le egymást) fedezhető fel. 

Utóbbi esetben nagyobb a kódváltás lehetősége, hiszen abból a nyelvből választja ki a 

kétnyelvű egyén a szót, amelyik jobban lefedi azt a szemantikai, pragmatikai tartalmat, 

amit ki akar fejezni (Navracsics 2010: 123). 

A példákat tovább csoportosíthatjuk jelzett/jelölt és váratlan/jelöletlen kódváltások-

ra. 

Példák: 

Beszúró: kongruencia 

Írott nyelvi példák egyszavas kódváltásra: 

Jelzett: 

 „Az orosz tiszt szólt a katonáknak, igyí, indulás” 

 „Húsvét negyedik nap érkeztünk hozzájuk, és még szégyenbe is maradtam, mert 
bementem, és köszöntem, hogy drasztutye. És azt mondták, állj, állj, állj, 

nyeharaso, és úgy fogadták a köszönésem, hogy Krisztus feltámadott.” 
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Váratlan: 

 „Do szvidanyije, Kirov utca?” 

 „De ez nagyon kultúrno”. 
 „Nem prepodovátyel, tanár, azt nem volt szabad mondani, az kapitalista csöke-

vény, csak ucsítyel, tanító”. 

Frazeológiai egységek: 

Jelzett: 

„Az ismerkedést így kezdi: moj jazik – moj vrag. A nyelvem az ellenségem”. 
„Bár egyesek szerint a lassan múló idő leghatékonyabb ellenszere az alvás: 

Szoldát szpit, szluzsbá igyot, azaz: a katona alszik, a szolgálat telik”. 

Szókapcsolat, jelzős szerkezet 

Váratlan: 

„Csak úgy repültek ki az ablakokon az iratok, történelmi dokumentumok, 

fasisztszkije matyeriali”. 

„Національний, nemzeti egyetem”. 

Beszúró: inkongruencia. 
Váratlan: 

„Sztalincsi puty volt a kolhoz neve, amikor megalakult, Sztálini út, aztán meg Út 

a Kommunizmushoz”. 

„Irkutszkájá oblászty, az vót a címem”. 

Alternációs váltások szó szinten. 

Jelzett: 

„Hosszan nézegethette, hogy mit csinálok. Végül csak annyit mondott: riszuj, 

riszuj (rajzolj, rajzolj)”. 
„Bementem, rögtön azt kérdezik cslen partyii?” 

Váratlan: 

„Számolt részegen, raz, dva”. 

„Még a milicista meg is fogott, hogy minek akarom tudni, szekretnij”. 

„Az öcsém rég elment innen, Munkácson lakik, úlica Csapájeva”. 

4.3. Kódváltások a mondat szintjén 

Szintaktikai szinten a mondatértékű megnyilatkozásokat, mint pl. az egyszavas mon-

datok, egyszerű és az összetett mondatokon belüli tagmondatok, illetve a mondatok 
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között és a diskurzus szintjén vizsgáljuk a kódváltás jelenségét, grammatikai kénysze-

reit. 

Tagmondat-értékűek, beszúró 

„Nem is nekem mondott szépeket, nem énrám csodálkozott, ne mozse buti, ne 

mozse buti, lehetetlen, lehetetlen, hajtogatta mindvégig”. 

„Zavtra vernyotyesz, ahogy ők mondták. Holnap visszatérsz”. 

 „Ha azt mondta, té znájes taváré slicsényá vagy tavárés genyená, tá nyicsaha 

ne znájes, azt mondja. Nem tudta megmondani” 

Tagmondat-értékűek, alternációs 

„Ignác Jani volt a kisszelmenci sztároszta, dobbantott a lábával, tu je granica!” 
„Már annyit pokustuválé, scso májzse ne osztáloszj”. [Már annyit kóstolták, 

hogy alig maradt.] 

Mondatértékű kódváltások 

„Po pjáty, po pjáty!”, hogy ötössével. 

„Szépen kiírtam, hogy Vitáju ná Uharscsényi! Hogy üdvözöljük Magyarorszá-

gon ukránul kiírtam és ott állott egy cseh busz.” 
„Mondja, Jani bácsi, vszjo nási! Vszjo? Vszjo!” 

„Kák gyelá? Hoztam neked valamit!” 
„A felvételin dolgoztam mint főszesztra, és egy 82 éves néninek mondta az egyik 

ukrán kolléganőm, hogy Zacsem nye naucsilisz po ruszki?” 

„Nem akarnak. Nye hocsu hovoriti po magyarszki, azt mondják” 
„De a „dvisztyi hram z bejkonom” az már kajább”. 

A mondatértékű váltásoknál (és a tagmondatértékűnél is, sőt szavak szintjén is) az a 

szabályszerűség figyelhető meg, hogy jól elválnak egymástól a bázis- és vendégnyelvi 

elemek. 

4.4. Diskurzus szintjén bekövetkező váltások 

Diskurzus alatt itt a párbeszédet, a több beszélő által létrehozott interakciót értem, 

vagy olyan megnyilatkozást, amely ezt a formát próbálja visszaadni. Ennél a szintnél 

nehéz pusztán nyelvészeti szempontú elemzést végezni, hiszen nem lehet figyelmen 

kívül hagyni a kommunikációs kontextust: ki beszél, miről, mikor, hol, milyen szán-

dékkal, kinek. A klasszikus leíró nyelvészeti grammatikai fogalmakat, fogalmi kerete-

ket azért is nehéz alkalmazni a kódváltásos anyag elemzésére, mert ezek „nagyon” 

beszélt nyelvi elemek. 

Néhány megállapítást azonban tehetünk. 

A gyűjtött korpuszban gyakoriak az egyszavas (szó- vagy mondatértékű elemek) 

váltások. 
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Az alábbi beszélt nyelvi és írott-beszélt nyelvi példákban megfigyelhetjük, hogy 

ezek a kódváltások szerkezetük szerint általában hiányos mondatok vagy interakciós 

mondatszók. (A írott-beszélt nyelvi példákat javítás nélkül, olyan helyesírással közöl-

jük, ahogyan gyűjtöttük.) 

„MA: én is, de valszeg én se fogok, ha igy fuj tovább 
BZ: :) 

MA: igen munkába, bicajjal 

BZ: ponyimáju 

BZ: hogy hamar el tudjak huzni söfőriskolába, utána meg bibliaórára” 

„MA: te jössz a konferre vagy vki más? 
SK: kit látogatsz meg? 

MA: vagy senki? 

SK: még nyeznájú” 

„AK: Oroszul beszélek, perfekt beszéltem, de kiürül az az emberből 

TM: Persze nem használja. 

AK: Nem használja na és így oszt megvót, hát azt mondja mennyen Ungvárra a 
Zödölényi járatba, Vrákhinyba beadja a papirokat. Elmejek oda, na mondom 

édes jó Istenem, na mondom elmejek oszt hozzáfognak ott rutorni, bemegyek egy 
elég csinos nő ül: „Pazsálasztá, zákhágyitye!” Ó ez jól kezdődik! „Szágyity!” Mi 

van? Mondom, ez van, egy szót, én meg elmosolyodtam”. 

„A rajonórul voltak tanfelügyelők az iskolába, és az egyik revizor lejött a 
kocsegárkába és azt mondta, amikor köszöntem, Nye rozumiju. Én: Dobrij deny. 

Ő: Nascso govoriti po magyarszki?” 

„Egyszer a főszakács mondta, hogy nem érti, amit a barátnőmmel beszéltem. Jak 

vi hovorete? Erre én: Po magyarszki.” 

Összességében elmondhatjuk, hogy lexikai, mondat- és diskurzusszinten is a tartalmas 

szavakat érinti inkább a váltás, ritka az az eset, amikor kifejezetten egy funkciószó 

lenne a vendégnyelvi elem (ez gyakran kötőszó), de erre is akad példa a kárpátaljai 

korpuszban, például a nyelvi játékot játszó beszélő következő megnyilatkozásában. 

„Ván tyippem. ábo nyem mondom itt mjjjindenki előtt. Mjjjegyek i kiálszom ma-

gamból jjezt a hujjessegget. Poká továrisi”. 

5. Összegzés 

Beszúró és alternációs kódváltásokra egyaránt találhattunk példát, de jóval több eset-

ben ékelődött közbe, ágyazódott be a lexikai elem, s így megjósolható volt a mátrix-
nyelv visszatérése, mint ennek ellenkezője. 

A lexikai szintű (egyszavas) kódváltások leggyakoribb oka nem a nyelvi hiány volt, 

mint ahogyan a feltételeztük korábbi kutatások tapasztalatai alapján, hanem egy ko-

rábbi nyelvi emlék felidézése, a mondandó hitelesítése azzal, hogy azon a nyelven 
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hívja le a mentális lexikonból a lexikai egységet, amin az elhangzott, s erre másod-

nyelvi kompetenciái lehetőséget is adnak. 

Látványosan több példa van beszúró kongruenciára, mint inkongruenciára, a beszé-

lő gyakran megismételte a mátrixnyelven is a mondottakat, ez arra enged következtet-

ni, hogy elkülönült nyelvi rendszerekről van szó, de ezek a rendszerek nem kiegyenlí-

tettek, hanem abszolút magyar nyelvi dominancia figyelhető meg. 

A példák alátámasztják Poplack (1980) grammatikai kényszereire vonatkozó meg-

állapításait, vagyis jelzős szószerkezetben a jelző és jelzett szó között nem jöhet létre 

kódváltás, a szerkezet mindkét tagja azonos nyelven van, a beágyazott nyelvből való. 

A példaanyagban sok szóértékű frazeológiai egységet, állandó szókapcsolatot is ta-

láltunk. Volt közöttük közmondás, szólás (moj jazik – moj vrag) köszönési formula 

(drásztutye, do szvidányijá), káromkodás és pohárköszöntő is. 

A vizsgált korpusz egyszavas kódváltásai között szófaji gyakoriságot számszerűen 

nem számoltunk, de megállapíthatjuk, hogy legtöbb esetben főnevek, köznevek: 

prepodovátyel (tanár), ucsítyel (tanító), zázsigányie (gyújtás), podpiszányije, 

mágyárké, uhorké, nácionálnyiszty, tulajdonnevek, intézmények, utcák megnevezé-

sei, Irkutszkájá oblászty, úlica Csapájeva, Dopuszk szekretnosztyi, Sztalincsi puty. 

Az igék nagy része felszólító módú: riszuj, igyí, dáváj, sztáváj, gyeláj. 

Találhatunk az egyszavas kódváltások között mellékneveket (szekretnij, 

nácionálnéj), számneveket (raz, dva), határozószót (kulturno, moralno), főnévi igen-

evet: reklamirovaty, és előfordulnak mondatszók is: vobse, vszjo. 
A szókapcsolatoknál leggyakoribbak a jelzős szószerkezetek, ezen belül is a minő-

ség- (szhodnájá dokumentácijá, fasisztszkije matyeriali, obrázcóvij porjádok, 

Nyeobhogyímij cselovek) és birtokos jelzős szerkezetek: záhod zerna, cslen partyii. 
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MUZSLYAI MAGYAR–SZERB KÉTNYELVŰ  

FIATALOK NYELVI KOMPETENCIÁJA 

BAJTAI ANNA 

 

 

1. Történelmi háttér 

A mai Vajdaság északi részét a Magyar Birodalomhoz csatolták a X. században, így 

akkor meg is kezdődött a magyarok bevándorlása arra a területre. A XVI. századi 

török hódítások alatt és után a magyar lakosság nagy része elmenekült a régióból, 

ahova helyükbe szerb nemzetiségűeket telepítettek be (Rokai et al. 2002, Jankulov 

2003). A pozsareváci békekötés (1718) után, amikor a terület Habsburg uralom alá 

került, a magyarok újra megkezdték a betelepülést, amelynek az 1920-as trianoni bé-

keszerződés vetett véget, amellyel a mai Vajdaságot a Szerb–Horvát–Szlovén Király-

sághoz csatolták, és ezzel megkezdődött a magyar lakosság elvándorlása a mai Ma-

gyarország területére. A szerbek abszolút többsége a II. világháború utolsó hónapjai-

ban alakult ki, amikor a német- és magyarellenes megtorlások következtében elpusz-

tult vagy elmenekült lakosság otthonaiba jelentős számú szerb telepes lakosság érke-

zett. 

A délszláv háborúk ideje alatt (1990 és 1995 között) menekültek százezrei telepedtek 

le Vajdaság területén, és ezzel sok vajdasági lakos távozott, menekült külföldre (Göncz 

2003). 

A népszámlálási adatok szerint 1890-ben a lakosság 24,4%-át, 1910-ben 28,1%-át, 

míg 2002-ben 14,3%-át alkották magyar nemzetiségűek (Kocsis–Kocsisné 2001; a 

2011-es népszámlálási adatok feldolgozása még folyamatban van). 
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1. ábra. A Vajdaság etnikai térképe – 1910 
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2. ábra. A Vajdaság etnikai térképe – 2002 

2. Kisebbségi jogok 

Az első világháború után a délszláv állam diszkriminációs és erőszakos beolvasztási 

politikával nem teremtette meg a feltételeket az alapvető kisebbségi jogok érvényesíté-

séhez, és a magyar népcsoport elsorvasztására számos intézkedés irányult, amely az 

oktatás területén is kifejezetten érzékelhető volt. Csak úgy indítottak általános iskolai 

magyar tagozatot, ha az legalább 30 fős volt, a tanítóknak külön vizsgát kellett tenniük 

szerb nyelvből (különben nem taníthattak), akinek a neve nem volt magyar hangzású, 

nem iratkozhatott magyar tagozatra. 

A második világháborút követő titói Jugoszláviában a magyarság helyzetét fellen-

dülés jellemezte: multikulturális együttélés, amelyben kialakulhatott a vajdasági ma-

gyar kultúra intézményrendszere is. A további intézményesítési akciók azonban elma-

radtak, és a már meglévők nagy részét is beolvasztották a szerb intézményekbe, és a 

magyarok hamarosan háttérbe szorultak a társadalmi élet minden színterén. 

Ami az oktatást illeti, az 1950-es években kialakult oktatási rendszer általános isko-

lai szinten a magyar tanulók nagy többségének, középiskolai szinten nagy részének, 

felsőfokon azonban csak kis részének tette lehetővé, hogy anyanyelven tanuljon, amit 

tovább nehezített a területi iskolák létrehozása. Ez azt jelentette, hogy egységesítették 

a szerb és a nemzetiségi tannyelvű iskolákat, bevezették a szakirányú oktatást; a kö-

zépiskola első két éve egységes volt, amit hivatásirányú oktatás követett, kis választé-

kú szakmai kínálattal. 
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Az 1990-es években a vajdasági magyarság helyzete nagyon bizonytalanná vált. 

A délszláv háborúk következtében sokan külföldre vándoroltak, az ott maradottak 

pedig nehéz gazdasági és állandóan változó társadalmi és politikai körülmények között 

küzdöttek a kiszolgáltatottság és a hátrányos helyzetek ellen. 

1991-ben a Szerb Parlament új nyelvtörvényt hozott, amely a szerb nyelv feltétlen 

érvényesülését és a cirill írásmód elsőbbségét hirdette a hivatalos és közéleti használat-

ban, egyben eltörölte a bizonyos munkakörökben kötelező kétnyelvűséget (Göncz 

1999). 

Az oktatás terén is történtek jogszűkítések. Nemzetiségi tannyelvű osztályt csak 

15 tanuló kifejezett igényére nyitottak (kisebb létszámú tagozat csak külön minisztéri-

umi jóváhagyással jöhet létre), a pedagógusok számára nem kötelező a nemzetiségi 

nyelv ismerete (így szükség szerint tanárhiányra hivatkozva államnyelvi oktatással 

váltható fel az anyanyelvi oktatás), középiskolai szinten pedig a magyar tannyelvű 

tagozatok megnyitását évről évre határozzák meg (ezzel bizonytalanságot keltve a 

szülőkben és gyermekekben egyaránt) (Tóth 1994). 

3. Kétnyelvűség a Vajdaságban 

A vajdasági magyarság több mint kilencven százaléka történelmi, földrajzi és társa-

dalmi helyzeténél fogva a kétnyelvűek valamely csoportjába tartozik. Szinte nincs is 

olyan magyar anyanyelvű személy a Vajdaság területén, aki valamilyen szinten nem 

beszélné a szerb nyelvet. 

Itt felmerül a kétnyelvűség meghatározásának kérdése. Ki tekinthető kétnyelvűnek? 

Az a személy, aki mindkét nyelvet anyanyelvi szinten beszéli? (Bloomfield felfogása 

szerint a kétnyelvűség egyenlő két egynyelvűséggel.) Aki mindkét nyelven mind a 

négy alapkészséget birtokolja? Az, aki a második nyelven bármilyen szinten kommu-

nikál? A passzív kétnyelvűség is kétnyelvűség. Diebold (Bartha 1999) szerint kétnyel-

vű az a személy is, aki egy második nyelven olvasni tud, azaz szerinte nem szükséges 

a második nyelv aktív használata, elég, ha csak megért valamennyit belőle. Grosjean 

(1996) szerint a kétnyelvűség két nyelv rendszeres használata, és kétnyelvű az a sze-

mély, akinek szüksége van és használ is két nyelvet mindennapi élete során. Ez alap-

ján egy csoportba tartoznak a bevándorolt vendégmunkások, akik valamilyen alapszin-

ten beszélik az adott ország nyelvét, de írni, olvasni nem tudnak azon, és a szakképzett 

fordítók, tolmácsok is, akik mindkét nyelvet nagyon magas szinten ismerik és használ-

ják. 

Mennyire kell tehát tudni/ismerni/birtokolni egy második nyelvet ahhoz, hogy egy 

egyén kétnyelvűnek legyen mondható? Ha megkérdeznénk a vajdasági magyar átlag-

embert, hogy önmagát kétnyelvűnek tekinti-e, többségében tagadó választ kapnánk. 

Nehéz a kétnyelvűség pontos meghatározásának hiányában bármely csoport két-

nyelvűségi fokáról, milyenségéről beszélni. Még csak azt sem tehetjük meg, hogy a 

vajdasági magyar kisebbség minden tagját ugyanabba a csoportba helyezzük. Sőt, 
egy-egy településen belül élő személyeket sem sorolhatjuk mind ugyanabba a cso-

portba. A kétnyelvű személyek egymástól függetlenül (is) elsajátítják és használják a 

nyelveket, saját igényük és szükségük, saját életkörülményeik függvényében, külön-

böző okokból, különböző célokra. Rengeteg befolyásoló tényező van, és nem mind 
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elvont és nagyszabású: óriási különbség lehet két hasonló körülmények között élő 

egykorú gyermek esetében is, ha mondjuk mindkét gyermek nagybácsija szerb nemze-

tiségű, de különböző gyakorisággal találkoznak velük. Apró, pszichológiai tényezők is 

befolyásolják az emberek nyelvi fejlődését és kétnyelvűségük alakulását, ugyanúgy, 

mint a „nagyszabású”, bizonyított történelmi, politikai, szociális tényezők. Az is szá-

mit, hogy az adott második nyelvvel mióta van kapcsolatunk, tudatos tanulás vagy 

inkább elsajátítás útján ismertük meg, milyen mértékben használjuk a két nyelvet és 

milyen gyakran, egyidejű vagy egymás utáni elsajátításról van-e szó, hogyan tekin-

tünk/milyennek ítéljük meg a második nyelvet (előny vagy teher). 

A továbbiakban a kétnyelvűek fogalmát azokra a személyekre értem, akik a magyar 

és a szerb nyelvet mindennapi kommunikációjuk során rendszeresen használják (még 

ha különböző fokon és különböző helyzetekben is). 

4. Észak- és Délkelet-Vajdaság 

A vajdasági magyarok kétnyelvűségének tekintetében nagy különbségek mutatkoznak 

Észak-Vajdaság, azaz Bácska és Délkelet-Vajdaság, vagyis Bánát között. 

Míg északon a magyar kisebbség magyar többségű településeken él, addig Bánátban 

a magyarok szórványban élnek. Ez nagy befolyással van a kétnyelvűségük alakulására 

is. 

A tömbmagyar települések általános iskolás diákjai a szerb nyelvet általában csak 

az iskolai szerb nyelvi órákon használják/tanulják, irányított, kontrollált körülmények 

között, heti 3-4 órában. A család és a szűkebb környezet nyelvhasználata magyar. A 

digitális tévécsatornák elterjedése óta a média nyelve is a magyar lett számukra. Két-

nyelvűségük magyar domináns kétnyelvűség. Szerb nyelvhasználatukban gyakran 

előfordul a nemek és a nyelvtani esetek keverése. Saját bevallásuk szerint nem szíve-

sen használják a szerb nyelvet, mert úgy érzik, nem megfelelő szintű. Magyar nyelv-

használatuk árnyalt, kódváltások, kódkeverések nem jellemzik. 

A szórványtelepülések esetében különbséget kell tennünk a szerb nyelv domináns 

városok és a magyar nyelv domináns falvak lakosainak kétnyelvűsége között. 

A szerb nyelv domináns városok, nagyobb települések általános iskolai diákjai az 

iskolai nyelvórákon kívül is gyakrabban használják a szerb nyelvet. Gyakoriak a ve-

gyes házasságok, a szerb nemzetiségű szomszédok, barátok. Még akkor is, ha a családi 

nyelvhasználat magyar, a szűkebb és főleg a tágabb környezet nyelve kevert, vegyes. 

Mindennapi teendőiket két nyelv használatával végzik: vásárláskor, orvosnál, postán 

sok esetben a szerb nyelvet használják. Receptív és produktív készségeik a szerb nyel-

vet illetően egyaránt fejlődnek, önbizalmuk, magabiztosságuk a szerb nyelv használa-

tában magasabb, mint a tömbtelepüléseken élő társaik esetében. Nagyon gyakoriak a 

kódváltások és kódkeverések. 

A magyar nyelv domináns falvakban élő diákok esetében, ahogy az alábbi ábra is 

mutatja, még kisebb a szerb nyelvi input, inger, mint a tömbtelepülések diákjai eseté-
ben. Ők bátortalanul használják a szerb nyelvet, leginkább szűkszavúan és tőmondat-

okban, kevés melléknév használatával nyilatkoznak szerb nyelven. 
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Eredmények 

nyelvhasználati színterek (%) 

Tömb Szórvány 

 Magy Szerb Magyar Szerb 

Magánérintkezés 92 8 68 97* 32 3* 

Írás 83 17 22 98* 78 2* 

Olvasás 69 31 34 96* 76 4* 

Rádió- és tévéműsorok 57 43 38 68* 62 32* 

Különböző helyek 62 38 35 92* 65 8* 

Egyéb nyelvhasználat 96 4 89 98* 11 2* 

Isk. nyelvhasználat 92 8 91 98* 19 2* 

*vidéki általános iskolák tanulói 

 

3. ábra. Nyelvhasználati színterek 

5. Felmérés 

5.1. A vizsgálat leírása 

Muzslya (Zrenjanin/Nagybecskerek külvárosa) szórványszigetnek számít. Eredetileg 

magyarlakta település volt, magyar oktatási nyelvű iskolával, szerb nemzetiségű lako-

sok később érkeztek. A ma ott élő diákok két oktatási nyelvű általános iskolába járnak, 

ami ebben az esetben azt jelenti, hogy az iskolán belül vannak magyar és szerb tan-

nyelvű párhuzamos tagozatok. 

A magyar oktatási nyelvű tagozatok diákjai esetében magyar nemzetiségű szülőkről 

beszélhetünk, a családi nyelvhasználat is 95%-ban magyar, míg a szerb oktatási nyel-

vű diákok többsége vegyes házasságban született, és a családi nyelvhasználat 75–85%-

ban szerb. A diákok mindennapos kapcsolatban vannak egymással, számukra termé-

szetes mindkét nyelv használata. 

A felmérés, amelyet velük végeztem, három részből állt: az első a nyelvhasználati 

színterek felmérése volt, a másodikban egy magyar nyelvű szöveget kellett szerb nyel-

ven összefoglalniuk, valamint egy szerb nyelvű szöveget magyar nyelven, a harma-

dikban pedig mindkét nyelven mesélniük kellett magukról, családjukról, szabadidejük-

ről. 

Az első csoportot 16 olyan nyolcadikos diák alkotta, akik magyar oktatási nyelvű 

osztályba jártak, mindkét szülőjük magyar nemzetiségű, a szerb nyelvet iskolában is 

tanulják, természetes elsajátítással párhuzamosan, hiszen vásárláskor, orvosnál, bará-

tokkal, Facebookon, utazáskor, tévénézéskor a szerb nyelvet is rendszeresen használják. 
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A második csoportot pedig szintén 16 diák alkotta, akik szerb oktatási nyelvű osztályba 

jártak, négy diák esetében mindkét szülő magyar nemzetiségű, míg 12 tanuló vegyes 

házasságban született; a magyar nyelvet iskolai szünetekben, nagyszülőkkel és szűkebb 

környezetükben használják, ami a mindennapi nyelvhasználatuk 15–20%-át jelenti; 

esetükben a magyar nyelvhasználatot erős kódváltás és kódkeverés jellemzi. Iskolás 

koruk előtt gyakrabban használták a magyar nyelvet, de amikor a szülők úgy döntöttek, 

hogy szerb oktatási nyelvű osztályba íratják őket, az addigi nyelvhasználat családon 

belül is felbomlott. A szülők úgy akarták segíteni gyermekeik szerb nyelven történő 

tanulását, hogy otthon is szinte kizárólag szerb nyelven beszéltek. Iskolai keretek kö-

zötti tudatos tanítás/tanulás nincs, az ő esetükben csak természetes nyelvelsajátítás 

jellemzi a magyar nyelvet. 

5.2. Eredmények 

5.2.1. Szöveg-összefoglalás 

Az első csoportot alkotó tanulók mindkét szöveget teljesen egészében megértették, 

nem volt számukra ismeretlen szó egyikben sem. Hezitálás és kódváltás jellemezte 

azokat a részeket, amelyekben egy-egy szerb kifejezésnek nem tudták a magyar meg-

felelőjét (ezek olyan kifejezések, amelyeket az ott élő emberek szerb nyelven használ-

nak egyébként is, magyar ragokkal ellátva, pl. Szeretne a medicinszkába iratkozni.). 
Néhány esetben megtörtént a nyelvtani nemek és esetek keverése szerb nyelven (főleg 

a kettő egyeztetése jelent gondot a nem anyanyelvi beszélők számára), de ez összessé-

gében nem akadályozta az összefoglaló érthetőségét. 

A második csoport tanulói számára volt néhány ismeretlen szó a magyar szövegben. 

Összefoglaláskor ezek a szavak előtt jellemző volt a hezitálás. Azt a megoldást válasz-

tották, hogy ezeket a részeket kihagyták, átugrották az összefoglalásban, vagy pedig 

improvizáltak valamit, a szövegkörnyezettől függően. Az ő esetükben kevesebb kód-

váltás történt, mint az első csoport esetében, ők a két nyelvet jobban külön tudják vá-

lasztani. 

5.2.2. Irányított összefüggő beszéd 

Mindkét csoport tagjai mindkét nyelven komplex és összefüggő szövegeket produkál-

tak, hiszen csak a téma volt adott, vagyis önmagukról kellett mesélniük, bármit, így 

nyugodtan megválogatták a szavakat, kifejezéseket, vagyis kihagyhatták azokat, ame-

lyek használatában nem voltak biztosak. Általában arra törekedtek, hogy ugyanazokat 

az információkat adják meg mindkét nyelven. A második csoport két tagjánál történt 

kódváltás, amikor nem tudták magyar nyelven megnevezni a szülők foglalkozását. 

Összességében elmondható a muzslyai nyolcadikos kétnyelvű diákokról az, hogy 

ritka és kivételes helyzetben vannak a tömbmagyar és a szórványfalvakban élő diá-

kokhoz képest, hiszen mindkét nyelvet magabiztosan használják, annak ellenére, hogy 

gyakoriak a kódváltások, és egy magyar anyanyelvű egynyelvű személy számára ez 

egy kevert nyelvnek tűnhet, de erre a területre, még inkább erre a korosztályra ez jel-

lemző, főleg amikor egymás között kommunikálnak. Az esetek többségében tisztában 
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vannak azzal, hogy szerb a szótő és a toldalék vagy a rag magyar, de számukra így 

gyorsabb, zökkenőmentesebb a kommunikáció, hiszen úgyis megérti körülöttük min-

denki, hogy mit szerettek volna mondani, lévén mindenki kétnyelvű. 

Elgondolkodtató, hogy hosszabb távon mit jelent majd ez a jelenség a magyar nyelv 

alakulásában ezen a földrajzi területen, de mivel a szülők nyelvhasználatát is kevertség 

jellemzi, ez már természetesnek tekinthető a gyermekek számára. Az iskolai órák 

nyelvezetére ez természetesen nem vonatkozik, így az órai anyagot órákon 

kódváltásmentesen tanulják, illetve produkálják. 

Többek között Andrić Edit (2004) is végzett felméréseket az iskoláskorú gyerekek 

kétnyelvűségének fokával és az ő beszédükben megjelenő interferenciajelenségekkel 

kapcsolatban. Mivel ő spontán beszélgetéseket figyelt meg, az általa kapott eredmé-

nyek sokkal magasabb fokú szókincsbeli interferenciára utalnak, mint az általam meg-

adott, szabályozott feladatoknál. Ő azt figyelte meg, hogy kódváltás és magyar szavak 

szerb ragokkal, képzőkkel való használata leginkább az alábbi témakörökben fordul 

elő: iskolai kellékek, ételek és italok, különböző intézmények, öltözködés, emberi 

tulajdonságok. 

Navracsics Judit (2010) a második nyelvi produkcióra jellemző tulajdonságok is-

mertetésekor kitér a kódváltás jelenségének magyarázatára is, mely szerint, Grosjeant 

idézve, a kódváltás lehet szándékos és véletlenszerű is. Szándékosnak mondható abban 

az esetben, amikor egyfajta nyelvi szükségletet elégít ki (hiányzik a megfelelő lexéma 

az egyik nyelvben, könnyebben elérhető egy szó az egyik nyelvben, mint a másikban, 

lehet az identitás hangsúlyozásának társadalmi vagy pszichológiai eszköze). 

Megkezdődött egy olyan jellegű felmérés, amely érinteni fog több tömbmagyar és 

szórványtelepülést a Vajdaságon belül, és az interferenciajelenségek és a 

megakadásjelenségek megfigyelését célozza meg a tizenéves kétnyelvű fiatalok be-

szédprodukcióiban. Reményeink szerint a felmérés adatainak kielemzése után átfo-

góbb, globálisabb képet fogunk látni a vajdasági magyar–szerb tizenéves kétnyelvűek 

nyelvi kompetenciájával kapcsolatban. 
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SEMANTIC REPRESENTATION IN THE BILINGUAL  

MENTAL LEXICON 

SZILVIA BÁTYI 

 

 

1. Introduction 

Psycholinguistic research on bilingualism is more and more focused on the organisa-

tion of the bilingual mental lexicon. It has a crucial importance in models of the bilin-

gual memory. In this context we have to mention three models that mirror and summa-

rize our knowledge of the bilingual mental lexicon up till now. The Revised Hierar-

chical Model (RHM) created by Kroll and Stewart (1994) suggests that in early stages 

L2 words are more strongly connected to their L1 translations than to concepts (lexical 

mediation) and with increasing proficiency in L2, the links between L2 words and 

concepts become stronger, i.e. conceptual mediation takes place. However, Pavlenko 

(2009) claims that the RHM does not accommodate the cases of partial and complete 

non-equivalence (that is a linguistic category of one language does not exist in the 

other language; e.g. the English word ‘privacy’ doesn’t have an equivalent in the Rus-

sian language). The next model is the Distributed Feature Model (DFM) by de Groot 

(1992, 1993). It focuses on cross-linguistic differences and proposes that concrete 

words and cognates share many features across languages unlike abstract words and 

this count for the translation-time differences shown in translation tasks (abstract 

words are translated slower). The DFM is strongly criticised as it lacks the develop-

mental component and relies on the feature-based approach. Pavlenko (2009) provides 

evidence that the assumption that concrete words are translated quicker than abstract 

words is in contrast with findings that reveal that there are cross-linguistic differences 

between the naming of household objects (Ameel et al. 2005; Graham–Belnap 1986, 

Malt et al. 1999, 2003, Kronenfeld et al. 1985). The most recent model was proposed 

by Pavlenko (2009), the Modified Hierarchical Model (MHM) that preserves the de-

velopmental progression from the RHM and the notion of shared and partially shared 

representation from the DFM (this issue has already been addressed by Poulisse in de 

Groot – Kroll 1997), but at the same time it asks new questions. A central point of the 

model is that conceptual representations across languages may be fully shared, partial-

ly overlapping or fully language-specific. This differentiation may give answers to the 

question raised by researches using the word association method with equivalent stim-

ulus words, whether some trigger more common responses than others. 

The word association test is an effective method to reveal the semantic links and 

networks within the mental lexicon. In the case of the bilingual lexicon an interlingual 

version of the test is needed to reveal the structure of the lexicon. 

The interrelation of words within languages and the mental lexicon can be analyzed 

by beginning with two basic principles or classes of word association: syntagmatic 

(chain) and paradigmatic (choice). Syntagmatic is a horizontal textual relationship that 

can be analyzed by what comes before or after a chosen word. For instance, the syn-
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tactic word associations with the stimulus word TV could involve such responses as 

program, station and watching. The syntagmatic responses to the left or right of the 

word would allow for a sequential relationship and the construction of a grammatical 

sequence (Carter 1998: 198). Paradigmatic refers to words that might have been cho-

sen instead on a vertical axis. For example, the stimulus word coffee could produce 

responses that include tea, milk and sake. The paradigmatic relations include the fol-

lowing types of connections: hyponymy, hyperonymy, synonymy, antonymy, lexical 

equivalence. Syntagmatic relations include constructions. 

Studies of bilingual children’s lexical-semantic knowledge can provide much-

needed information about the simultaneous development of two linguistic systems. A 

developmental phenomenon, the syntagmatic–paradigmatic shift, is observed in 

monolingual children’s responses in word association tasks around middle childhood 

(Nelson 1977), that is why the research is going to be described below was conducted 

among older pupils. 

2. Subjects and methods 

469 Hungarian–Ukrainian bilingual students (age: 12–13) who study in 31 schools of 

Transcarpathia (Ukraine) served as subjects. They are considered as bilinguals, be-

cause during their everyday life they meet and use another language (the state lan-

guage), the Ukrainian language. 

Transcarpathia is situated in the north of Ukraine. Hungarians here constitute a mi-

nority. Concerning the multilingualism of the people we must mention that the territo-

ry belonged to several countries during the 20
th
 century: till 1918 to Austro–Hungary, 

then to Czechoslovakia till 1938, a big part of the territory belonged to Carpathian–

Ukraine between 3 November 1938 – 15 March 1939, then from 1938/39 till 1944 to 

the Hungarian Kingdom, after that till 1991 to the Soviet Union, and from 1991 to 

Ukraine (Csernicskó 2009). The linguistic diversity de jure was acknowledged by the 

governments but they were trying to force an asymmetric bilingualism to the popula-

tion which meant that the minority had to study the language of the state but not vica 

versa. All these aspects specify the multilingualism and the language knowledge of the 

Transcarpathian Hungarian minority. The main part of Hungarians live in villages 

64,6%, 8,8% live in so-called city-type settlements and 26,4% live in cities (Molnár – 

Molnár D. 2010). The main part of people lives in a settlement where Hungarians 

constitute the majority. 

The representative sample was chosen according to different aspects: type of school 

(secondary or grade school), ratio of Hungarians (whether Hungarians constitute a 

minority or majority in the settlement), language of the school (Hungarian monolin-

gual or Hungarian–Ukrainian bilingual school – in our case bilingual school means 

that Hungarian and Ukrainian classes work simultaneously), administrative units (in 

Transcarpathia there are 6 administrative units where Hungarian schools can be 
found). The control groups were Hungarian monolingual students from Hungary (102 

subjects), monolingual Ukrainian students from Ukraine (90 subjects) and bilingual 

Hungarian-Slovak students (138 subjects) from Slovakia. The control groups are not 
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representative, the main aspect according to the monolingual groups was chosen was 

the closeness to the border (the experimental group live near the border too). 

A continuous word-association test on the interlingual level was used as a research 

method. The continuous version of the word association task provides a meaningful 

way to gather responses. One of the advantages of the continuous approach to the one-

word approach is that it allows a large variability in associations – for instance, in the 

case of a very strong first association (e.g. blood and red). Before the word-association 

test subjects filled in a questionnaire that was designed to examine their linguistic 

background. 

10 words were used as stimuli words. They were chosen from the frequency diction-

ary of the Hungarian National Text Store (Magyar Nemzeti Szövegtár): boldogság 

‘happiness’ (984,167); kérdez ‘to ask’ (7349,667); nagy ‘big’ (219407,976); álom 

‘dream’ (5529,333); ad ‘to give’ (106395,833); kenyér ‘bread’ (2980,833); víz ‘water’ 

(15760,00); érdekes ‘interesting’ (8809,667); anya ‘mother’ (6447,000); száz ‘hun-

dred’ (20875,35). 

The lexical equivalents were applied as Ukrainian stimuli words (Ukrainian fre-

quency dictionary doesn’t exist): щастя, питати, великий, сон, дати, хліб, вода, 

цікавий, мати, сто. 
And lexical equivalents were applied as Slovak stimulus words: št’astie, pýtat’sa, 

vel’ký, sen, dat’, chlieb, voda, zaujímavý, matka, sto. 

The procedure of the word association test was the following. The language of stim-

uli words was varied through schools, that means in one school Hungarian stimuli 

words were applied in the other school Ukrainian/Slovak stimuli words and after 2 

weeks the research was repeated in the other language. The instruction of the test was 

the following: “Write all the words you think of when you look at the stimuli word, the 

language is not restricted. Do not write down the stimuli word. For each stimuli word 
you have 30 seconds. When you hear the instruction Stop! you have to stop writing 

because the next stimuli word comes”. There were no other restrictions like word-class 

or anything. 

 

The hypotheses were the following: 

• the organisation of the mental lexicon of the Transcarpathian students is different 

from that of their monolingual peers, but similar to that of their bilingual Hungari-

an-Slovak peers (as both group live in minority circumstances with similar set-

tings); 

• language dominance is a determining factor in storage; 

• the examined sociological/sociolinguistic factors have an impact on the number 

and type of responses; 

• paradigmatic relations are predominant within semantic relationships; 

• the organisation of L1 and L2 is different, i.e. equivalent stimulus words trigger 

response words in different ratio. 
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3. Results 

Before the results of the experiment are presented it is important to concretize the 

phenomena of ‘word’. We need to do this because subjects sometimes wrote responses 

that consisted of more than one word. That is why each activation is considered as a 

‘mental word’ – as Gósy and Kovács (2001) named them in their study. According to 

the above definition of responses the 20 stimuli words triggered 29702 mental words. 

This means that the average number of responses was 63, 33. 

The analyses of the data of the questionnaire revealed that the subjects are Hungari-

an dominant bilinguals (see Table 1 and Table 2). This result is confirmed by the 

number of associations triggered by Hungarian stimulus words that significantly 

(p<0,001) outnumbers associations of Ukrainian stimulus words (Table 3). 

 

Language of communication in the family 

only Hungarian 68% 

mostly Hungarian 15% 

50-50% Hungarian and Ukrainian/Russian 15% 

mostly Hungarian/Russian 2% 

only Ukrainian/Russian 1% 

 

Table 1. The ratio of subjects according to the language used in the family 

mother’s mother tongue HUN 84%; UA 13%; RUS 2% 

father’s mother tongue HUN 80%; UA 12%; RUS 2% 

closer language HUN 94%; UA 5% 

language of kindergarten HUN 44%; UA 11% 

 

Table 2. The ratio of subjects according to their responses 

Descriptive Statistics
a 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Magyar ASSZ 469 33,61 13,663 0 91 

Ukrán ASSZ 469 27,59 14,311 0 76 

Test Statistics
b 
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Descriptive Statistics
a 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Magyar ASSZ 469 33,61 13,663 0 91 

 Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

Ukrán ASSZ – 

Magyar ASSZ 
-10,316a ,000 

 

Table 3. The difference between the responses of Hungarian and Ukrainian stimulus words  

(a – Based on positive ranks; b – Wilcoxon Signed Ranks Test) 

For the purpose to reveal the strong and weak associates as well, responses were di-

vided into two groups. The first group contains the first responses for the stimulus 

words and the second group contains all the other responses that have a connection 

with the stimulus word but a weaker one. 

First responses were categorized into three groups according to their relation to the 

stimulus words: paradigmatic, syntagmatic and associative. Those responses were 

considered as paradigmatic where the relationship could be described by one of the 

subcategories, like synonymy, antonymy, hyponymy, hyperonymy etc. (e.g. 

BOLDOGSÁG ‘HAPPINESS’ – szeretet ‘love’ was not considered as paradigmatic). 

The syntagmatic group contains those responses which create a whole syntagm with 

the stimulus word (e.g. KENYÉR ‘BREAD’ – enni ‘to eat’ was not considered as 

syntagmatic for in Hungarian the noun requires an object suffix to create a whole syn-

tagm with the infinitive). All the other responses belong to the associative group as 

they cannot be labelled as paradigmatic or syntagmatic. 

3.1. First responses 

The majority of first responses (45,8%) triggered by Hungarian stimulus words are in 

associative relationship with the stimulus words (see Figure 1). Paradigmatic respons-

es constitute a lesser part and the difference between associative and paradigmatic 

links is statistically significant (t=-2,347; df=9; p=0,04). 16,1% of the responses are in 

syntagmatic relation with the stimulus words. The category “repetition” means that 

subjects repeated the stimulus word in their responses, that occurred in 7,1% of the 

responses. The “no answer” category – when the subject did not responded to the 

stimulus word – occurred in a small percent and illegible words constitute 0,5% of the 

responses. 
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Figure 1. The ratio of semantic relations between Hungarian stimulus words and responses 

Associative links predominate in the responses of the Ukrainian stimulus words (see 

Figure 2). Paradigmatic relations occur in a similar number (the difference between 

paradigmatic relations of the Hungarian and Ukrainian stimulus words and responses is 

significant t=-2,775; df=9; p=0,02), then follows the “no answer” category with 15,3%. 

The ratio of syntagmatic relations constitute a smaller part than in the responses of 

Hungarian stimulus words, the difference is statistically significant (t=4,764; df=9; 

p=0,001) 

 

 

Figure 2. The ratio of semantic relations between Ukrainian stimulus words and responses 

3.2. Paradigmatic relations 

Within paradigmatic responses of Hungarian stimulus words hyperonymy predomi-

nates over the other subcategories (see Table 4), it is followed by hyponymy, synony-

my, lexical equivalence and antonymy. 

Table 4 shows that paradigmatic relations of L1 stimulus words and responses are 

mostly hyperonyms, while in L2 they are mostly lexical equivalents. Concrete nouns 

triggered most of the responses of hyperonymycal relation in the two languages. Hyp-

onymy shows a similar pattern in L1 and L2, the following stimulus words triggered 

most of these links: nagy/великий ‘big’, ad/дати ‘to give’, érdekes/цікавий ‘interest-
ing’. Antonyms were triggered in the two languages by the stimulus word 

nagy/великий ‘big’. 
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 Hungarian Ukranian 

hyperonymy 39% 13% 

hyponymy 26% 5% 

synonymy 23% 9% 

lexical equivalence 7% 70% 

antonymy 3% 2% 

morphological 2% 1% 

 

Table 4. Paradigmatic categories 

3.3. Syntagmatic relations 

Syntagmatic relations constitute a much lesser part in the responses of both languages 

than paradigmatic relations. Syntagmatic relations are classified into 5 groups: adjec-

tive, adverb, objective, predicative and numeral constructions. Obviously, part of 

speech of the stimulus words determined syntagmatic responses. Adjective construc-

tions are created by stimulus words of nouns and adjectives, objective constructions 

are specific for verbs, adverbial constructions are rare, predicative constructions are 

creates by the stimulus word kérdez ‘to ask’ and its responses, numeral constructions 

are almost exclusively occurred to the stimulus word száz/сто ‘hundred’. 

3.4. Weak associates 

The second part of the data includes weak associates (all the responses except for first 

associates) that were analyzed according to the paradigmatic/syntagmatic/associative 

paradigm as well. Figure 3 shows the results of the analyses where associative links 

are predominant. Ratios differ from the first associates we discussed above, though 

associative links seems to be the dominant relation between stimulus words and re-

sponses. In the case of weak associates syntagmatic relations outnumber the paradig-

matic ones. 
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Figure 3. The ratio of semantic relations between Hungarian stimulus words and weak associates 

Figure 4 presents clearly that associative links are predominant in weak associates of 

Ukrainian stimulus words. Compared to Figure 3 here the ratio of paradigmatic links is 

higher than syntagmatic links. 

 

 

Figure 4. The ratio of semantic relations between Ukrainian stimulus words and weak associates 

3.5. Common responses 

Paradis (1988) claims that the more common features a word and its translation equiv-

alent have the more likely they trigger the same response in association tests. Examin-

ing common responses of equivalent stimulus words may give us an insight to the 

organisation of the bilingual mental lexicon. Table 5 shows that translation equivalents 

trigger common associates in a high percentage but they show different ratio. 

 

boldogság/щастя ‘happiness’ 72% 

kérdez/питати ‘to ask’ 48% 

nagy/великий ‘big’ 72% 

álom/сон ‘dream’ 49% 

ad/дати ‘to give’ 36% 

kenyér/хліб ‘bread’ 78% 

víz/вода ‘water’ 76% 

érdekes/цікавий ‘interesting’ 52% 

anya/мати ‘mother’ 63% 

száz/сто ‘hundred’ 73% 

 

Table 5. The ratio of common responses of equivalent stimulus words 
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4. Discussion 

The analysis of the data brought to the surface that associative links are predominant 

in our subjects’ bilingual mental lexicon that can be explained by the functioning of 

the associative memory. Comparing responses in the two languages paradigmatic re-

sponses are lesser in number for Hungarian stimulus words than associative responses, 

while the ratio of paradigmatic responses are high among associations of Ukrainian 

stimulus words due to the high number of lexical equivalents. The presence of lexical 

equivalents in the data is typical for stimulus words of concrete nouns. 

Navracsics (2011) conducted a word-association research among 90 bilinguals and 

her results show that the ratio of lexical equivalents is higher in the responses triggered 

by concrete nouns than amongst those of abstract nouns. However, L2 responses in 

both languages are mostly lexical equivalents. In this context our data shows an inter-

esting picture. Hungarian stimulus words triggered only 2% of the responses from L2 

(mainly lexical equivalents), while the responses triggered by Ukrainian stimulus 

words are 81% Hungarian. 

Van Hell and de Groot’s (1998) studies prove that bilinguals recalled associations 

quicker for concrete nouns than for abstract nouns and in the between-language condi-

tion concrete nouns activated mostly lexical equivalents. 

If we compare responses activated by equivalent stimulus words we discover differ-

ences in the ratio of various links. Paradigmatic and syntagmatic links are significantly 

different in number in the two languages. This confirms that the organisation of the 

two languages in the mental lexicon is on the one hand different because of different 

ratios, on the other hand it is partly similar for in both languages responses predomi-

nantly are in associative relationship with the stimulus words that is followed by para-

digmatic then by syntagmatic links. 

It appears from Navracsics’s (2007) results that bilinguals who acquired the two 

languages simultaneously store words paradigmatically unlike late bilinguals. The 

majority of our subjects are Hungarian dominant bilinguals who acquired the two 

languages successively (most of them live in an environment where Hungarians con-

stitute the majority and they meet the L2 only at school) that serve as an explanation 

for the dominance of associative links and for the presence of lexical equivalents 

among responses for L2 stimulus words. 

One of the aims of this study was to examine weak associates, for this reason the 

continuous word association test was applied as a research method. Associative links 

seems to be the dominant in both languages that proves the network approach 

(Aitchison 2003), that is, words in the mental lexicon are connected as a web, ele-

ments may be connected directly (like the first associations in our study) or through 

other words (like weak associates). This means that besides first associations, weak 

associates are not necessarily activated by the stimulus word but by previous associa-

tions. McEvoy and Nelson (1982) call this phenomenon as chaining. 

As the percentage of common associates doesn’t seem to prove any word-class dif-

ference (e.g. concrete nouns are not the ones to trigger the most common responses), 

we can suggest what de Groot (1993) has already pointed out when examining the 
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semantic representation, that concreteness is not what determines representation but 

rather the degree of similarity within translation pairs. 

5. Summary 

Results of the study confirm the network-based organisation of the mental lexicon. 

Words in the mental lexicon are connected not only directly but through other words 

or the connection can be direct but weaker that is proven by the large number of weak 

associates. 

The number of associations triggered by equivalent stimulus words is different. On 

one hand this difference suggests that the two languages are organised differently in 

the mental lexicon, on the other hand it means what Pavlenko (2009) pointed out in 

her model, that conceptual representation in the bilingual mental lexicon can be fully 

shared, partially overlapping or fully language specific. Results of the present study 

showed that conceptual representation of concrete nouns is common, and abstract 

nouns show partial overlap. 

High ratio of lexical equivalents amongst responses activated by L2 stimulus words 

suggests that activation works in the L2-L1 direction. Besides the results of the ques-

tionnaire, this confirms that the examined group is Hungarian dominant bilingual and 

it let us conclude that our bilingual subjects store words in their mental lexicon in a 

coordinate way. 

Contradicting with previous researches we found that the main organisation princi-

ple within the mental lexicon of our subjects is associative links that refers to the ac-

tive functioning of the associative memory. In the case of weak associates, associative 

links seems to be more prominent. 
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HUNGARIAN–GREEK COMMUNICATIVE STRATEGIES  

IN RESPECT OF GENDER 

GABRIELLA SIMON 

 

 

1. Introduction 

Gender linguistics, which undertakes research into the discrepancies between male and 

female discourse, is coming to the fore. It clusters data in connection with the applica-

tion of diverse modalities – speech, writing, computerized communication – used by 

the two sexes via various channels, in different cultures, subcultures and public life 

(Huszár 2009). 

My research focuses on the relevance and the discrepancies of mono- and bilingual 

discourse on diverse linguistic levels as regards gender. 

This study touches upon the communicative strategies of the two sexes, i.e. the oc-

currence of exclamatives, swear words, question tags, minimal responses, overlaps, 

compliments, hedges, directives, topic changes and problem-solving. 

The focus of the research centres on Hungarian–Greek bilingual discourse, as it is 

indispensable in shedding light on the results of other Greek corpus linguistic and 

cultural-anthropological aspects. 

1.1. Greek linguistic and anthropological references 

If a researcher is examining bilingualism as entwined with genderlinguistics, it is in-

dispensable to study the norms, social expectations and cultural-anthropological as-

pects of the subculture, along with the research of linguists and anthropologists con-

cerned with the minority. 

Several anthropologists have examined the communicative strategies of Greeks, 

such as Friedl, who noted that Greek people are keen on verbal quips and niceties of 

expressions. He conducted most of his research in Boetia – a village in Central Greece 

– and concluded that arguments characterized their discourse (Friedl 1962). According 

to him, Greek villagers identify Greek ethnicity with an affection for freedom and they 

are reluctant to get instructions from anyone. Their maxim “12 Greeks, 13 command-

ers” conveys this message as well (Kakava 2002). 

According to Aschenbrenner, passionate debate, frenzied verbal duels and the free 

expression of emotion, opinion and disagreement are all common in Greek discourse. 

As an anthropologist, Aschenbrenner carried out fieldwork in one of the Peloponnese 

villages of south-west Greece, and concluded that they manifest their emotion, agree-
ment and disagreement freely, which gives village life a unique spiritual character. 

Disagreement is nurtured in children from their early childhood. Villagers not only let 

themselves exhibit their emotions and disagreements explicitly, but are fond of others 

doing so as well. They expect social interaction to exceed a relatively tranquil verbal 
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exchange of views. Thus, not only gossip and chatting can be heard but heated argu-

ments as well (Kakava 2002). 

Vasillou highlighted emotionally active, competitive and rousing arguments in 

Greek discourse (Kakava 2002). The same is reflected in Mackridge’s research, who 

calls attention to “πηγαδακι” (heated, fierce public debate in public places). The 

fierce debate, which is used by Greeks in the heat of disagreement, is natural for 

them. Mackridge also highlights impassioned, antagonistic debates as well (Kakava 

2002). According to Kochman, Greek men outthink, outtalk and outstyle the other 

participant, they preserve polarity, grab the floor in communication, and use irony 

quite frequently (Kochman 1981: 24). 

Alexandra Georgakopoulou highlighted the usage of floor-bidding, floor-holding, 

analogy, personalization, delaying disagreement, question repeats (which help to re-

main neutral), interrupted questions, politeness markers and convoluted turns with 

rhetorical acts as general phenomena in Greek discourse. She shed light on the fre-

quency of ironic yes or no questions, mitigated and indirect disagreements, subtle 

speechcraft, and minimizing self-committment. Both the usage of discourse markers 

which initiate the debate, and the repetition of questions which hinder the disagree-

ment are rhetorical questions, which represent a challenge for the present interlocutor. 

As a reaction, by using sudden, interruptive questions, the speaker calls attention to 

previously uttered remarks which are faulty, in his/her view (Georgakopoulou 2000). 

Georgakopoulou concludes that both delayed and mitigated disagreements are the 

preferred and frequently used strategies in Greek interaction. All the above mentioned 

strategies are applied for hindering explicit disagreement. When studying code switch-

ing, she claimed that the setting for recording the utterances is significant, because the 

leisurely atmosphere and conviviality that comes from food and drink consumption as 

well as the informal interaction around the table are integrally linked with the partici-

pants’ seamless shifts into liminal scenarios. It also shapes the salience of humorous 

talk and joke-telling sessions as the primary activity (Georgakopoulou 2009: 477). 

Christina Kakava also conducted research from a genderlinguistic aspect in connec-

tion with the linguistic discrepancies of the two sexes. Carrying out classroom-

research, she experienced monological arguments, whereas within families, members 

matched wit, used figurative kinship terms and interactional rituals. According to her, 

disagreement is a social practice, which is preferred, expected and allowed in Greek 

culture. It conveys positive value, just like in Eastern-European Jewish communities. 

From a genderlinguistic perspective, in her opinion, Greek women have an inclination 

to react, and use nicknames and mitigating strategies. They personalize (“…if you 

were him, what would you do?”), and use competitive overlaps. She claims that Greek 

females tend to oppose and use sarcasm, competitive overlap and sustained disagree-

ment. They use challenging view alignments, endearment forms, and contrastive repe-

tition and interactional rituals. Firstly, they disagree, and only subsequently do they 

give account. They put the other speaker into an analogical situation and raise ironic 

“yes or no questions”. They tend to change deictic centre, and personalize. On the 

other hand their male counterparts are inclined to use more interjections, elliptical 

questions and upgrade assessment. Males retain position, compete for interactionally 

negotiable goods and maintain an opposing stance (Kakava 2002: 1557). They use 
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lexical and structural repetition of adversative rounds, and competitive overlaps as 

well. They compete for ideas, match wits, and with the help of an “I think” hedge 

(which mitigates), they reiterate disagreement. Males try to regain floor, use irony, 

sarcasm and indirect opposition and they push to be heard (Kakava 2002). In Kakava’s 

view, Greek culture may predispose its people towards the open expression of opposi-

tion (Kakava 2002: 1564). 

Kakava found interjection and elliptical questions on the father’s side when carry-

ing out research into family conflicts, whereas women used mitigating strategies and 

diminutive forms, such as: “παιδακι μου” meaning ‘my child’. On the other hand, the 

linguistic specific endearment forms and promotion of commitment were also present. 

They created indirect disagreement by using sarcasm, which is more effective from a 

strategic point of view, because it implies deeper negative feelings. The disagreements 

were followed by a comment, mitigation, and personalization, which were mutually 

expected. The other strategy is when the interlocutor presents an analogy with the help 

of a metaphor, with which she interprets directness and confusion. She achieves this 

situation by positioning the other interlocutor into an analogous situation. When she 

raises ironic “yes or no questions”, she will be less direct than in open disagreement. 

However, she applies an effective strategy from the perspective of laying herself less 

open to others. 

In Kakava’s studies, males preserved their position, and had fierce debates. Never-

theless, the participants do not endanger their personal relationships during the interac-

tion, which suggests that disagreement is expected, accepted in Greek discourse and 

does not threaten their solidarity (Kakava 2002). Mariathi Makri shares this opinion in 

respect of solidarity, when claiming that Greeks experience solidarity in disagreement 

even though they appear to be at each other’s throats as they shout and gesticulate a 

lot. She highlights that Greek people are extremely sociable, but also fiercely inde-

pendent. As a positive politeness culture, they place a high value on social interaction 

and involvement, yet they greatly cherish their freedom (Makri 2003). 

In the light of these studies, it is worth examining the extent to which my bilingual 

data correspond and are relevant to the current literature on gender linguistics. 

1.2. Gender studies referring to communicative strategies 

By the concept of communicative strategies we mean a well-planned series of actions, 

aimed at achieving certain objectives through the use of communication methods, 

techniques and approaches. 

Several gender linguists have reported on the frequency of communicative strate-

gies such as Holmes, who examined 484 compliments in her New-Zealand corpus, the 

outcome of which was a 51% usage among women, as against 21%, among men. 

Fishman shed light on the usage of the question tag, and revealed that women used 

it three times more than men in his corpus. He also examined the occurrence of hedges 
like “I think, I’m sure, you know, sort of” in a 52 hour long conversation between 

American couples, and concluded, that women used five times more “you know” dis-

course markers than men (Coates 1993). 
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Despite many proverbs suggesting that women are more gossipy, some linguists 

claim that men also contribute to the flow of gossip information to a great extent. 

Nicholas Emler examined the discourse of 300 interlocutors, and claimed that it was 

men who used twice as much gossip information as women (Emler 1994). 

In respect of swear words, Gomm examined British participants and highlighted 

three times more usage of swear words from men than from women, just as in Coates’ 

New York corpus. 

West, Engle and Milroy focused on the frequency of directives in discourse. West 

analysed doctor–patient interactions, and drew attention to imperatives used mainly by 

male doctors, whereas females applied mitigating strategies and used “let’s”. Milroy 

also claimed that, even in kindergarten, most girls are inclined to compromise and 

maintain interpersonal harmony, whereas boys use more imperatives and tend to be 

tyrannical. This attitude is replicated in problem solving, which was researched by 

Leet Pellegrini, who emphasized tactful, collaborative, mitigating attitude from wom-

en in conflicts, as against assertive floor-holding and dominance from men. 

1.3. Bilinguals and their communicative strategies 

According to Grosjean, bilinguals are those persons who use two languages –

separately or together – for different purposes in different domains of life, with differ-

ent people. Bilinguals cannot block out either language, since these languages can crop 

up anytime in any interaction. Bilingualism is the use of two (or more) languages in 

one’s everyday life (Grosjean 1992). The functions of codeswitching are the adapta-

tion of the interlocutor to the new circumstances, and social norms, and to make the 

message more successful, effective and authentic. Regarding communicative strate-

gies, contextual, metaphorical and situational codeswitching can be experienced as 

strategies, for instance in case of Sub-Carpathian Hungarians. These are conscious 

strategies in order to express solidarity, humour or linguistic defiance against the inter-

locutor (Márku 2010). 

2. Research material and methods 

My research is based on gender discrepancies in the spontaneous speech of two case 

studies One of these case studies comprises the discourse of Hungarian monolingual 

participants and the other Hungarian–Greek bilingual participants. My objective was 

to examine the extent to which bilingual male and female utterances differ in respect 

of the phonetic, lexical, syntactic levels and communicative strategies and whether 

results correspond to the monolingual outcomes, as well as the revelance of the related 

literature. I wondered whether it is men who tend to make more phonetic and syntactic 

mistakes, more interruptions, overlaps, use more swear words, directives and assertive 

style, or whether it is women who are inclined to use more “feminine adjectives”, 
more exclamatives, question tags, minimal responses, compliments, hedges and gossip 

information, as most of the related gender studies claim. I also wanted to know wheth-

er I will have the same frequency of usage of the above mentioned factors regarding 

the two sexes in case they are monolinguals or bilinguals. My hypothesis was that 
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there will be less gender discrepancies in case of bilinguals because they are more 

adaptable, and tolerant individuals than the monolinguals. The attitude and the views 

of those persons who are exposed to two languages from early childhood are more 

flexible, and they are more capable of adapting to each other, because they are 

“forced” to consider more point of views during communication. I conducted a case 

study by recording a two hour long spontaneous manifestation of discourse by means 

of a dictaphone of Hungarian–Greek participants. The population consisted of five 

friends – three men and two women – in their twenties. They were well-known to each 

another, with some of them living in Beloiannisz, and the rest in Budapest and they 

each have at least one parent who is Greek. The Greek parents migrated to Hungary in 

the fifties, escaping from the Greek civil war. Their children were born in Hungary 

and were exposed to the Greek language from their early childhood due to one Greek 

parent, nursery and primary school, where the Greek language was taught. Greek 

grammar and vocabulary were consciously taught to them in these institutions. (Ale-

kos, Nikos, Benji acquired the language in Beloiannisz, while Diamandula and Eleni 

did so in Budapest.) After finishing primary school they did not participate in Greek 

education, although, due to their interaction with the Greek parent and the everyday 

life of the subculture of Beloiannisz village, they were exposed to Greek language 

stimuli. 

I recorded their discourse in a car, and in a restaurant, as I had previously recorded 

the interactions of five – two women and three men – monolingual participants as 

well. Both the monolingual and the bilingual participants were in their twenties, 

friends who knew each other well. Since my objective was to compare the results de-

riving from the monolingual corpus to those from the bilingual one and to the related 

literature, I had to ensure equivalent circumstances during the recording of the bilin-

gual discourse. The results I intended to compare was the ratio between the the utter-

ances of women and men in respect of phonetic, lexical, syntactic and communicative 

strategy differences. The size of the population does not reflect a representative sam-

ple because the space of a car is restricted, nevertheless I tried to counterbalance this 

situation by analysing the differences between the two genders on multiple levels, i.e. 

phonetic, lexical, syntactic and communicative strategy. In this study, I focus solely on 

the last of these, namely: exclamatives, swear words, minimal responses, question 

tags, overlaps, compliments, hedges, directives, topic changes, gossip information, 

interruptions and problem solving used by the two sexes. After recording the sample 

of discourse, a bilingual transcription was carried out, which was followed by the 

comparison of the above mentioned aspects in respect of monolingual outcomes and 

the related literature. 

3. Results of the bilingual corpus 

When analyzing communicative strategy, I first examined the frequency of exclama-
tives in respect of gender, of which women used more (see table 1). 

 

Exclamatives Female Male 
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Júj! [my goodness!] 2 – 

Jaj! [ow!] 1 1 

Hú! [ugh!] 5 2 

Ne! Ne már! Nehogy már! [come on!] 4 1 

Úr Istenem! Uram, atyám! Κυρίε! (Uram!) [goodness me!] 3 1 

Jaj Istenem! [goodness gracious!]  – 2 

Na! Nana! Na tessék! ρε! (Hé!) [hey!] 4 7 

Hagyjál már! [stop it!] 4 – 

Á! A! [ah!] 3 2 

Fú! [wow!] – 2 

Ú! οχ ! (ó!) [oh!] – 2 

Total 26 20 

Swear words 4 22 

 

Table 1. The number of exclamatives and swear words in the bilingual corpus 

The biggest linguistic differences in respect of gender in my corpus were represented 

by minimal responses and swear words. Males used five times more swear words than 

females (see table 1). This ratio is not so astounding from the perspective of socializa-

tion as boys, or as girls from early childhood. Other norms are allowed and expected 

by society, e.g. more misbehaviour is accepted of a boy; moreover, they have more 

inclination to show off in a group and to grab the floor with their competitive style 

even if they have to swear or interrupt (Coates 1993). 

Interruption is face-threatening, and conveys an assertive style that breaks the flow 

of the communication, and results in turn-taking. Several empirical gender studies 

proved that, in mixed-gender conversations, males tend to interrupt females more, 

which was reflected in my corpus as well (Coates 1993). Whereas in the case of mono-

linguals, males interrupted four times more than females, in the bilingual corpus the 

difference was far less (see table 2). At this point we can state that in the case of gen-

der research, cultural-anthropological aspects must also be considered. It is indispen-

sable to examine what social status the population of the corpus belongs to, what kinds 
of social norm and expectations they have to meet, and how they were socialized with-

in the particular subculture. In the case of Greek people, society itself predisposes 

them to express their disagreement explicitly, and to use verbal duels, which results in 

the usage of interruptions; regardless of whether the interlocutor is a man or a woman. 
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Whereas in the monolingual corpus, men competed for floor-holding while women 

were pushed backwards, and barely contributed to the flow of communication, in the 

bilingual corpus, highlighting the genuine Greek, Mediterranean virtue, women did 

not remain silent and participated actively in the discourse, which is reflected in the 

proportion of interruptions. 

Gossip and verbosity have a negative connotation, and basically it is women to 

whom these are attributed- as cited in many proverbs and sayings throughout history. 

In contrast to this, both in my monolingual and bilingual corpus, males used twice as 

much gossip information as females (see table 2). 

Shedding light on communicative strategy, I examined question tags, the usage of 

which may express uncertainty – only in some cases calling someone to account – but 

basically it refers to hesitation and requires reinforcement. Women used question tags 

more, together with the expression: „ναι”-meaning „yes”, expecting positive feedback 

from the other participant (see table 2). 

Minimal response itself conveys positive feedback and empathy and only in some 

cases indifference. It suggests that the listener is paying attention and reinforces the 

interlocutor. Females’ more emotional and empathetic endowment is reflected in their 

greater usage of a minimal response, which is six times more than their male counter-

parts’ (see table 2). 

 

Communicative strategy Female Male 

Question tag :ναι ( ugye) [isn’t it?] 17 10 

Minimal response: ναι (aha, ühü) [yeah] 39 7 

Overlap 5 17 

Compliment: μπράβο (brávó) πολύ ωραία (nagyszerű) [well done] 28 15 

Hedges: ilyen, olyan, tudod, διλαδή (izé) [sort of, you know] 49 68 

Directives 36 15 

Topic change 99 99 

Interruption 289 326 

Gossip information 21 55 

 

Table 2. The number of communicative strategic elements in the bilingual corpus 

Overlap does not manifest as assertive a style as interruption, since the listener antici-
pates and finishes the sentence of the previous interlocutor. Regarding emphatic abil-

ity, one may think that it is basically women who apply more overlaps, yet both the 

literature and the results of the two corpora demonstrate that men use more overlaps: 
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N: Akkor az… [Then, it is…] 

D: Τριάντα είναι; (Harminc?) [Thirty?] 

N: És akkor hallottam, hallottam egy ilyet… egy ilyen rockszámban is: “Έτσι κι 

εμείς ποτέ δεν κάνουμε χωριό..” (így mi soha sem fogunk sokasodni, falut 

csinálni) hogy [And then I heard, heard such a… such a in a rock song: so we 

will never increase, “make a village”] 

E: sokasodjunk, valami ilyesmi… [increase, or something like that] 

D: Nem madártej, hanem… [Not floating island, but] 

B: πουλί-γάλα (madárnak a-teje) [bird’s milk] 

In the bilingual discourse, women used twice as many compliments as men, and in the 

monolingual corpus, women used six times more compliments than men. According to 

surveys, women are not reluctant to express their praise, and the reason is that they 

tend to communicate about maternity, child rearing, personal problems, appearance 

and clothing (Coates 1993). Thus, more compliments can be found in their discourse. 

In the monolingual research males did not utter any compliments, whereas in the bi-

lingual one they did so fifteen times. At this point, we can see the cultural-

anthropological aspects again, namely the Greek virtue, the expectation of society and 

the explicit manifestation of not only disagreement but emotions as well. 

In the case of monolinguals, the ratio of topic change was 62:78 (women:men), 

whereas in the bilingual corpus, it was 99:99. The Greek-Hungarian females were 

active in the discourse and were not pushed into the background, which suggests that 

the norms within the subculture are reflected in the outcomes of topic change as well 

(see table 2). 

As far as hedges are concerned, I concentrated on the utterances of: “tudod, ilyen, 

olyan” – meaning: ‘such, sort of, you know’. Though there was no significant distinc-

tion in the number of hedges, it was men who used them more frequently (see table 2). 

It is striking that the occurrence of directives was higher in the case of women, know-

ing that men tend to grab the floor and use assertive style. There are several hints 

about men who manifest their status by explicit instructions and offensive directives 

from their early childhood in kindergarten groups in mixed-gender conversations, as 

was revealed by Goodwin, who studied 90 playgroups (Coates 1993). 

Finally, I have examined problemsolving, compromise, evading techniques and mit-

igating strategies. In case of bilingual participants, when two people are in conflict, 

women would rather change topic, promote each other, agree, praise, use mitigating 

strategy, or trivialize. Men apologized, used humour as reconciliation, or repeated 

previously uttered wisdom. They also used topic change, had instructive comments, 

and adapted. Although they provoked and used verbal quips, none of the real conflicts 

remained unsolved. Whereas in the monolingual corpus, more conflicts were open, 

men were not willing to reconcile and bilinguals were more tolerant and flexible. Nev-

ertheless, the last conflict from the examples proved to be the most heated, when Eleni 

inquires about the origin of a tree, and does not accept anyone’s reply. Even in this 
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debate, the interlocutor applies an evading technique by using a topic change in order 

to lessen tension. 

D: Durva, akkor én nem hallgatom. [If it’s obscene, I won’t listen to that] 

B: Nem szabad. [We shouldn’t] 

N: Nem illik. Nem illik. Halljuk a vonaton, κάθομαι στο τρένο (ülök a vonaton), 

vagy ξέρω εγώ μέσα στα χωράφια... Εκεί γίνεται. (tudom, a szántóföldön 

beszélnek így, ott lehet.) [It is not in a due manner. It is not in a due manner. 

We can hear it on the train, I’m sitting on the train, or, I know, they speak 

such a way on the plough-land, it is allowed there] 

N: Εκεί γίνεται. Στο τραπέζι δεν γίνεται. (Ott lehet. Az asztalnál nem lehet.) [It is 

allowed there. At the table, you are not allowed to do so.] 

D: Engem sért. Ha nem vagyok tolakodó. Πολλά έχετα ακόμα να μάθετε. (Még 

sok tanulnivalótok van.) [It offends me. If I’m not indiscreet. You’ve got 

much to learn] 

E: Tudod a mondást: fiatalság bolondság… [You know the saying: crazy 

young.] 

E: Milyen fa van a Belóban a főutcán, ami olyan illatos? [What kind of tree is 

there in Belo, in the main street which is so fragrant?] 

B: Ecetfa. [Sumac] 

E: Menj már innen! [Come on!] 

B: Mondom. [True] 

E: Nem ecetfa, hát az ecetfa az nem ez! [It is not a sumac, the sumac is not like 

this] 

B: De! [It is!] 

E: Ez jázmin illat, hát az ecetfa az nem ez! [It smells like jasmine, the sumac is 

not like this] 

B: Minden a, vagy akác. [Everything, a, or, acacia] 

E: Ne!Maradj már Benji, az akácot ismerem, az ecetet ismerem, egyszerűen 

olyan illata van mint a jázminnak! [Don’t! Come on Benji, I know what aca-

cia looks like, I know sumac, it simply smells like jasmine.] 

N: Lehet, hogy hársfa, van hátul egy hársfa. Benji lehet, hogy keveredik a sok 

szag [It may be a linden-tree. Look Benji, fragrance may mix] 

E: Ezt most komolyan csináljátok, hogy nem ismerem a hársfát? Nem, a amikor 

megyünk ki a térről a domb fele. [ Are you kidding and suppose I don’t know 

linden-tree? No, when we leave the square and approach the hill.] 

B: A domb felé? [The hill?] 

N: Az lehet, az lehet, hogy dzindzi. [It might be, it might be dzindzi] 

E: És jázmin illata van. [And it smells like jasmine.] 

N: Az dzindzi, dzindzi [It is dzindzi, dzindzi] 

E: Mi az a dzindzi? [What is dzindzi?] 

N: Olajfa, Beloiannisz-i olajfa.[Olive-tree, tree from Beloiannisz] 
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E: Maradj már! Most hülyére vesztek? Én ismerem az olajfát is. [Come on! Do 

you think I’m an idiot? I know what olive-tree looks like] 

N: Na most ahogy mész a faluban, [ Well, as you walk in the village, ] 

D: Στο χωριό, στο χωριό μιλάτε; (A faluról, a faluról beszéltek?) [About the vil-

lage, are you talking about the village?] 

N: Για το Μπελογιάννη. (Beloiannisz-ról.) [About Beloiannisz] 

4. Conclusion 

Focusing on communicative strategies, the results of the corpus – only with slight 

differences- justify the literature on gender discrepancies. Bilingual men used more 

overlaps, interruptions and swear words than women. There was floor-bidding, and 

they wanted to be heard. Women used more compliments, exclamatives, question tags 

and minimal response. Contradiction with the literature could be traced in respect of 

having more directives from women and men gossiping. In respect of cultural-

anthropological aspects, irony, repetition, politeness markers, interjections, analogy 

and verbal quips were present. Nevertheless, the number of fierce, heated debates and 

unsolved conflicts was not significant. Both men and women were inclined to com-

promise and employ a mitigating and evading strategy. Anytime they provoked with 

the help of analogy, repetition, agreement and wit, in the end they reconciled. Bilin-

guals treated conflicts in a flexible way, they manifested their disagreement, and even 

women were active participants of the interaction, which is supported by their equiva-

lent numbers of topic changes with the men, and the only slight difference between the 

number of interruptions. Therefore, in the bilingual corpus, the number of interrup-

tions and topic changes were not proved to be clearcut gender markers as in the case of 

monolinguals. 

Summing up, we might state that micro and macro contextual aspects and the cul-

tural-anthropologial attributes of the population examined have to be considered as 

well. The Greek/Mediterranean virtue, in line with the expectations of society in fa-

vour of open expression of disagreement, can result in different outcomes in respect of 

monolingual gender discrepancies, regardless of whether the circumstances in the two 

corpora were the same. 

Last but not least, let me finish with an anecdote experienced by a Greek linguist, 

Christina Kakava, when talking to an American professor married to a Greek wife, 

Christina Kakava: “I am investigating whether disagreement is a dispreferred ac-

tion.” 

American professor: “That’s what I thought until I met my wife.” (Kakava 2002: 

1537) 
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LANGUAGE SOCIALIZATION IN ETHNICALLY MIXED  

MARRIAGES 

ZOLTÁN KARMACSI 

 

 

When a parent addresses his/her child, s/he does not think about how his/her choice of 

language code affects the life of the child. Even children of ethnically homogeneous 

families have to learn that we do not say “Szia” (‘Hello’) to Uncle Józsi, but 

“Csókolom” (‘Good morning’), that we should not say bad words etc. to become full 

members of society. Moreover, those children being brought up in ethnically heteroge-

neous families have to learn that they need to use a completely different language when 

talking to their mum, or to their dad, that they have to say “Jó napot kívánok!” (‘Good 

morning!’) to Uncle Józsi, while to Uncle Sergey, that is to “Дядя Сергей” (‘Uncle 

Sergey in Ukrainian’) they have to say “Добрий день!”. That is, while in ethnically 

homogeneous families the language socialization process is oriented towards one lan-

guage, its variants and towards the rules of its use, in cases of children growing up in 

ethnically heterogeneous families, it means there is a choice of two or more languages 

and their variants and/or the constant switch between them varying from one situation 

of language use to another. 

In ethnically heterogeneous marriages the language socialization process of the 

child is greatly influenced by the quantitative and qualitative language use indices of 

the parents, by the attitude they show towards their native language and towards the 

language of their spouse etc. 

In the present study, relevant characteristic features of the language socialization 

processes of 14 ethnically heterogeneous Slavonic–Hungarian married couples will be 

introduced. 

The research aimed at exploring strategies of language choice by children growing 

up in ethnically heterogeneous families. During the investigation a questionnaire was 

filled in by parents. The items included were designed to shed light on the family 

background relating to strategies of language use, from which we can draw conclu-

sions about the ongoing language socialization situations in the family. Furthermore, 

in the course of family visits we often asked respondents about factors affecting lan-

guage socialization, such as grandparents living together with the family, language use 

in unusual communication situations etc. 

As the Slavonic–Hungarian ethnically heterogeneous families show variance not 

only in ethnicity but also in terms of religion, therefore the religious composition of 

the families will be introduced first. The Transcarpathian Hungarian minority citizens 

mostly belong to the reformed or to the roman catholic church, where Hungarian is the 

language of the liturgy, while the Slavonic people (Ukrainians, Russians, Ruthenians) 

belong to the Greek Catholic and Orthodox Churches, where the language of the litur-
gy is Russian and/or Ukrainian. In addition, while the Protestants and the Roman 

Catholic people celebrate the main religious holidays (for example: Easter, Christmas, 

Pentecost etc.) according to the Gregorian calendar, the Greek Catholic and Orthodox 
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people, according to the ancient Slavonic custom, prefer to use the Julian calendar. In 

practical terms, it means that in ethnically heterogeneous families there are/can be two 

occasions for Easter, Christmas etc. 

Regarding the religious affiliation, heterogeneity can be observed in 10 families, 

while in the case of three families we can speak about religious homogeneity. There is 

one family where one of the parents claims to be member of a Ukrainian religious sect, 

and in this case it is a completely different issue, compared to the cases of traditional 

churches (See Table 1). 

 

Religion 
Family 

(number) 

Is there a difference in date 

concerning religious holidays? 

Roman Catholic – Greek Catholic 2 Yes 

Orthodox – Protestant 4 Yes 

Protestant – Roman Catholic 2 No 

Greek Catholic – Protestant 3 Yes 

Greek Catholic – Orthodox 1 No 

Orthodox – Roman Catholic 1 Yes 

Protestant – Ukrainian Sect 1 ??? 

 

Table 1. Religious composition of the families under scrutiny 

When communicating, mothers and fathers may use Hungarian, Ukrainian and/or 

Russian. Perhaps, mothers proportionately use Hungarian only more often than 

Ukrainian/Russian. It can also be stated that half of the parents use both (in some cases 

all three) languages equally in their communication. 

In the field of language use in the family, the parents address their partners by the 

dominant use of one language. Equal use of the mother tongue of the parents was men-

tioned only three times by the respondents. Interestingly, men chose the ‘only in 

Ukrainian/Russian’ option more frequently than women (See Table 2.). 

 

 Husband  Wife Total 

Only in Hungarian 2 3 5 

Mostly in Hungarian 5 4 9 

Almost equally often both languages 2 1 3 

Mostly in Ukrainian/Russian 1 4 5 

Only in Ukrainian/Russian 4 2 6 
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Table 2. Language use in spouse interaction 

The respondents mainly used the presence/absence of language knowledge to justify 

the dominant use of their native tongue or their spouse’s native tongue. 

“because I know only Hungarian” (Oroszi, woman, Ukrainian/Hungarian) 

(mostly Hungarian) “as he doesn’t understand everything in Ukrainian” 

(Beregszász, woman, Ukrainian/Ukrainian) and “because she doesn’t speak 
Hungarian” (Beregszász, man, Hungarian/Hungarian). 

Those parents who use the two languages equally in spouse interaction justified their 

answers by highlighting the importance of nationality, already evolved habits, or con-

venience. For instance: 

(Only Hungarian): “We’ve got used to this.” (Beregszász, man, Ukraini-

an/Ukrainian) 

“Because my husband is Hungarian.” (Beregszász, woman, Ukrainian/Ukrainian). 

(Both languages) “Because it is convenient to us in this way.” (Visk, woman, 

Ukrainian/Ukrainian) 

In one of the families, Ukrainian is a secret language between the parents, which is 

used when those topics are discussed that the child does not have to know about: 

“If something comes up that is not allowed in front of the child, then we use 

Ukrainian.” (Oroszi, woman, Ukrainian and Hungarian/Hungarian) 

But as she admitted, it only works with the smaller child, because the older already 

speaks Ukrainian so well, that s/he understands it. 

In giving responses the language choice of the married couples is more balanced, 

because at a minimal level of Hungarian language dominance, they respond in the 

same way in the two languages, both in Ukrainian and/or in Russian as well. 

While the husbands respond more in both languages, and less in Hungarian, the 

wives more often use Hungarian and less both languages. Furthermore, on the basis of 

the responses it can be said that wives tend to use one language more often than giving 

responses in both languages. Almost half of the spouses use equally his/her native 

tongue and his/her spouse’s native tongue in interactions with his/her partner, while 

the other half prefer to use his/her native tongue in addressing the spouse than the 

spouse’s native tongue. 

One of the husbands says that he uses both languages equally often, because “In this 
way, we understand each other much better” (Oroszi, man, Hungarian/Hungarian). 

The wife, who lives in Munkács, uses her native tongue more often in interactions 

with her husband, because her family is Hungarian: “Because my family is Hungari-
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an.” (Munkács, woman, Hungarian/Hungarian). It is worth noting, that the family lives 

in the family house of the wife. 

An interesting case can be observed, on the basis of responses given by a married 

couple from Beregszász, as both of them replied that they use their spouse’s native 

tongue more often: “Because she is Ukrainian” (Beregszász, man, Hungari-

an/Hungarian), and “Because he is Hungarian” (Beregszász, woman, Hungarian and 

Ukrainian/Hungarian and Ukrainian). 

 

 Husband Wife Total 

Only in Hungarian 2 3 5 

Mostly in Hungarian 7 4 11 

Equally often in both languages 0 4 4 

Mostly in Ukrainian/Russian 2 2 4 

Only in Ukrainian/Russian 2 2 4 

 

Table 3. Responses given to the question: What language do you use when talking to your child? 

The parents exclusively or mostly use Hungarian when talking to their child. Among 

the spouses it is the husbands who talk to their children mostly in Hungarian. 

Among the reasons, the presence/absence of language knowledge, language learn-

ing, communication practices etc. repeatedly stand out. 

The wife who lives in Oroszi justifies her Ukrainian language use in her interactions 

with her children by claiming that it is their native tongue, and additionally mentions, 

as a final thought, the ideas so frequently repeated by Ukrainians, namely, that “it is a 

state language” and “they liven in Ukraine” (Oroszi, woman, Ukrainian/Ukrainian). 

The responses given by the children adjust to the communication of the adults, indi-

cating that they use only Hungarian, mostly Hungarian or approximately equally use 

the two languages when replying to their parents (See Table 3.). 

In interactions with children, the one parent-one language strategy does not prevail 

in any of the families. The parental language socialization applied in the children’s 

upbringing mostly relies on habit. They could even say: we got used to this, it hap-

pened like this. The lack of language knowledge, however, pushes the language social-

ization process towards the dominant use of one of the languages in family interac-

tions. 

One of the important aspects of family interactions is the choice of the medium of 

instruction, when registering the child at a school, which later on will mean the exten-

sion of family language socialization in the institutional language socialization. It 

defines the children’s ethos, acquisition of values, and identity, not only language-

specifically but culturally as well. 
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Child 

Medium of 

instruction 

(kindergarten) 

Medium of instruction 

(school) 

Regina, 2003, Oroszi Hungarian Ukrainian 

Alex, 2003, Kovászó Ukrainian Ukrainian 

Krisztina, 2003, Oroszi Hungarian  Ukrainian 

Artúr, 2005, Oroszi Hungarian Ukrainian 

Ádám, 2003, Máté, 2005, Macsola Hungarian Ukrainian 

Annamária, 2003, Beregszász Ukrainian Ukrainian 

Dániel, 2003, Munkács Hungarian No decision yet. 

Zsoltika, 2004, Marica, 2003, Beregszász Hungarian Hungarian 

Stefánia, 2006, Macsola Hungarian Ukrainian 

Martin, 2006, Macsola Hungarian Hungarian 

Szása (Sanci) 2003, Beregszász Ukrainian Ukrainian 

Angelina, 2007, Visk Ukrainian Hungarian 

Adrián, 2006, Visk Ukrainian ? 

Lajcsika, 2007, Visk Ukrainian Ukrainian/Hungarian 

 

Table 4. Educational institutions chosen for the children listed according to their language  

of instruction 

Altogether, eight of the families participating in the study registered their child in 

Hungarian kindergartens, and six in Ukrainian kindergartens. But we have to admit 

that three out of the latter families live in the village of Visk, which is considered to be 

part of the Hungarian diaspora. (See Table 4). 

The reasons why parents chose certain kindergartens were quite trivial as in the case 

of the two families below: 

“because there is only a Hungarian kindergarten in the village” (Oroszi, woman, 

Ukrainian/Hungarian) 

“because it is closer to our home” (Macsola, man, Hungarian and Ukraini-

an/Hungarian) 
“my wife decided to do this” (Munkács, man, Ukrainian/Russian), wife: “As usu-

al”. 
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Certainly, there are more conscious parents, too, who when choosing the kindergarten 

already paid to attention to selecting “the most effective”, “the most useful” kindergar-

ten from the point of view of the child: 

“So that he would know Ukrainian” (Kovászó, woman, Hungarian/Hungarian). 

(registered her child into Ukrainian kindergarten): “So that s/he got on in life, as 
I went into Hungarian school, and it was difficult” (Beregszász, woman, Hungar-

ian/Hungarian) 

(registered her child into Hungarian kindergarten): “So that they could learn and 
speak in their native tongue” (Beregszász, woman, Hungarian and Ukraini-

an/Hungarian and Ukrainian) 

Seven families think that after the nursery they will register their child in a school with 

Ukrainian as the language of instruction, while three families will choose a Hungarian 

school, and four families have not decided upon the institution where the child will 

continue his/her studies. As we can see in Table 4, in the case of two children going to 

Ukrainian and Hungarian kindergartens, respectively, their families are uncertain 

about the proper language of instruction at school, and there are only two families who 

will register their child into a Hungarian school after finishing the Hungarian kinder-

garten. The rest will choose a Ukrainian school for his/her child. 

And why? 

“Because I am working there, and it will be easier for both of us” (Visk, woman, 

Hungarian/Hungarian) 

When choosing the language of instruction at school, the hidden educational aims of 

the state come to the foreground. These aims foreshadow studying further in one’s 

mother tongue in the case of minority learners as valueless, and a dead-end process, 

which can be proved by the responses given by parents quoted below: 

“Because we live in Ukraine” (Visk, woman, Ukrainian/Ukrainian) 

“Because we live in Ukraine. This is an advantage for the child. There is a 

chance that we are heading in a Hungarian direction” (Beregszász, woman, 

Hungarian/Hungarian) 

“It was a big mistake that I did not go to Ukrainian school, as it was quite hard 

to get on in life” (Beregszász, woman, Hungarian/Hungarian) 

In the last response, the mother directly refers to going to Hungarian school as a mis-

take, which was committed against her by her parents, and this is what she does not 

want to commit against her own child, and this serves as a reason why she wants to 

register her child in a Ukrainian school. She underpinned her choosing the Ukrainian 

kindergarten by her own experiences in Hungarian school, and the difficulties that 

followed from it. 
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These reasons have their roots in the hidden educational policy exercised in the So-

viet era. But Ukraine, which became an independent country in 1991, since 2007 has 

passed several laws, made several decisions, and accepted several decrees concerning 

educational policy, which have brought minority education to a more difficult situa-

tion, and because of which minority citizens are deterred from registering their child in 

a Hungarian school but instead in Ukrainian schools. Introducing exams with en-

hanced education in 2008, or the decree №461 issued by Ivan Vakarchuk, Minister of 

Education, serves as good examples for describing the this situation (Karmacsi 2009). 

To sum up the results of the present investigation, it can be concluded that, in the 

families examined no planned, consciously executed language socialization can be ob-

served, as for instance, the one person-one language method. In cases of parents in fami-

ly socializations it can be observed that, if the spouse does not know his/her partner’s 

mother tongue, that leads towards the dominant use of their language between the spous-

es. 

When choosing the language of instruction at the kindergarten, or at school, the 

parents appear to be more conscious. The choice is usually influenced by personal 

experience, or the hidden social effects exercised on minorities. 

Out of the preliminary analysis of the conversations recorded at family visits, and 

participant observations, such socializing characteristics become evident when the 

parent commands the child to use his/her mother tongue or in an indirect way tries to 

plead with him/her to use the given language etc. But we can report on it in detail only 

after analyzing the tapescripts. 
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LOANSHIFTS OF CANADIAN–HUNGARIAN  

AND ANGLO–HUNGARIAN LANGUAGE CONTACT 

FORINTOS ÉVA 

 

 

1. Introduction 

This essay discusses one aspect of a large-scale study that investigates how the written 

language (Hungarian, i.e. L1) of two minority groups functions outside its traditional 

setting in Central Europe in an environment where another language is used (English, 

i.e. L2 in Canada and in the United Kingdom). They are intraregional language contact 

situations where Hungarian immigrants live among the dominant language(s)-speaking 

population of Canada and the United Kingdom. The two languages involved are gene-

alogically non-related and structural-typologically non-identical languages. 

This study of lexical contact phenomena reveals differences between Standard 

Hungarian (SH) and Canadian Hungarian (CH) as well as English (Anglo) Hungarian 

(EH) as a result of the influence of the English language on the above mentioned Hun-

garian community languages; for example it identifies lexical items that are present in 

CH and EH but not part of SH. 

This research focuses on the loanshifts found in the corpus with special regard to 

semantic extensions, where the SH word form is used with the meaning of an English 

word. The scope of the present paper is confined to the qualitative survey of the cor-

pus. 

Standard Hungarian is represented by the Hungarian National Corpus (HNC) creat-

ed by the Department of Corpus Linguistics of the Research Institute for Linguistics of 

the Hungarian Academy of Sciences under the supervision of Váradi (2002), see also 

Sass (2009). HNC includes 187.6 million words. It is divided into five subcorpora by 

regional language variants; and into five subcorpora by text genres also: press, litera-

ture, science, official and personal, which is very similar to spoken communication in 

particular cases (corpus.nytud.hu/mnsz/index_eng.html – last visited June 26, 2011). 

2. Data and Method 

Scholarly literature provides convincing evidence that, in the field of language contact 

research, spoken data have always been considered superior to written data, although 

examples of both spoken and written language mixing have been identified since the 

beginning of humankind. Kurtböke (1998) also criticises the tendency of contact lin-

guistic studies to neglect investigating written language since this field of linguistics 

was introduced. The lack of interest in studying written language to gain wider 

knowledge on languages in contact stimulated the author to investigate the subject. 
Additionally, in contact linguistic research, the study of written discourse is of funda-

mental importance in the 21
st
 century. 
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Engwall (cited in Kurtböke 1998) suggests among others, that newspaper texts pro-

vide an adequate basis for a linguistic study of general language use; as do literary or 

specialised texts. If newspapers in general can offer a solid basis for linguistic studies, 

then community newspapers of minority groups of different countries are especially 

suitable for this function. Since the language of Hungarian migrants in Canada and in 

the United Kingdom – unlike that of their counterparts in the United States of America 

or Australia as well as the language(s) of Hungarian minorities in the Carpathian Basin 

– has not been the subject of comprehensive research (cf. Csernicskó 1998, Fenyvesi 

1995, Forintos 2008, Göncz 1999, Hatoss 2004, Kontra 1990, Lanstyák 2000 ), this 

study employs the corpus of written language samples taken from the Anglo–

Hungarian community’s quarterly published newspaper titled Angliai Magyar Tükör 

(AMT), which is the Journal of the National Federation of Hungarians in England 

(issues of 1996, 1999 and 2006) on the one hand. Additional sources include 2005, 

2006 and 2009 issues of Kanadai Magyar Hírlap (KMH), as well as 2006 and 2009 

issues of Magyar Krónika (MK), which are the on-line newspapers of the Hungarian 

community in Canada. 

The author’s coding scheme creates simplified information for easier comprehen-

sion of the research. It can be interpreted in the following sequence: 

2000/1/ 

• 2000 – the year of publication 

• 1 – the issue number 

3. Results and Discussion 

According to Winford (2003: 29–59) lexical borrowing must be seen as one aspect of 

a creative process of lexical change under contact, which builds on both native and 

foreign resources. The results of linguistic interference on the level of lexis of the 

receptor-language are manifested in the form of lexical borrowings, mainly modelled 

on the donor language, and native creations. The process of borrowing can be very 

selective, adopting a foreign form but assigning it a new meaning, or adopting a for-

eign meaning or concept and assigning it to a native form. Many of the outcomes of 

lexical borrowing involve innovations or creations that have no counterpart in the 

donor language. Some of these innovations may be created out of donor materials, 

others may be created out of native materials, and still other creations are blends of 

native and foreign items. 

In the relevant literature, numerous definitions exist for the different types of direct 

and indirect loans (Haugen 1950, Kontra 1990, Thomason 2001, Weinreich 1953). 

Linguists are not only incapable of arriving at an agreement about the dividing criteria 

of each term, but also the terminologies differ from each other to a great extent. 

Winford (2003: 42) analyses the different attempts made to establish a coherent 

framework for dealing with contact-induced changes in the lexicon. He states (2003: 
42) that the “most comprehensive of the early frameworks may have been that of Betz 

(1949), whose basic distinction between loanword and loan-coinage still forms the 

basis for current descriptions”, and his very detailed and refined terminology describes 

word-borrowing in many aspects. According to Winford (2003: 43): 
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Haugen (1950a, 1950b, 1953) added a new dimension to existing classifications 

because he made distinction between importation and substitution – a dichotomy 

based on the presence or absence of foreignness markers (1950b). Importation re-

fers to the adoption of a foreign form and/or its meaning, and may involve com-

plete or partial imitation. Substitution refers to the process by which native 

sounds or morphemes are substituted for those in the donor model. Cases where a 

meaning or concept is borrowed, but expressed by a native form, are instances of 

morphemic substitution. Following Haugen (1953), lexical contact phenomena 

can be classified into two broad categories – lexical borrowings, which involve 

imitation of some aspect of the donor model, and creations, which are entirely 

native and have no counterpart in the donor language. 

Winford (2003: 43) subdivides lexical borrowings into two categories: loanwords and 

loanshifts. “There are loanwords, in which all or part of the morphemic composition 

of the loan derives from the external source language”. In other words, ‘loanword’ 

refers to the total morphemic importation of single or compound words. These ele-

ments show no morphological substitutions, but they do show degrees of phonological 

substitutions. Winford (2003: 43) states that “Loanwords may be divided into two 

categories: ‘pure loanwords’ ”, for example answerphone {AMT/1999/4}, Opening 
hours {AMT/1996/4}; Drive {MK/2009/08}; Totem pole {MK/2009/05}, and 

“‘loanblends’ ” (Winford 2003: 43). Loanblends are combinations of L1 material with 

L2 material; e.g. they involve transferring a component of the foreign model and the 

reproduction of the rest (importation of a foreign morpheme combined with substitu-

tion of a native one). Examples of such ‘hybrids’ include (a) derivational blends: im-

ported stem + native affix; for example, Hospital-ban [hospital-INE] {AMT/2006/4}, 

Place-en [place-SUP]; {AMT/2006/4} Bay-ből [bay-ELA] {MK/2009/05}; or native 

stem + imported affix (no example found in the corpus) and (b) compound blends: 

imported stem + native stem; for example, húspuddingot [meatpudding-LinV-ACC] 

{AMT/2006/4}, webszerkesztő [webeditor] {KMH/2005/04}. Loanblends – and many 

other products are not strictly speech borrowings, but innovations that have no coun-

terparts in the source language. 

Furthermore, “there are loanshifts” (also called loan meanings) “in which the mor-

phemic composition of the item is entirely native, though its meaning derives at least 

in part from the donor language. Each of these categories can be further subdivided, 

according to the types of importation and substitution involved” (Winford 2003: 43). 

Loanshifts do not actually include surface-level alien morphemes, but instead influ-

ence L1 material. They can be divided into the following subtypes. When a native 

word undergoes extension of its meaning on the model of a foreign counterpart, these 

are cases of ‘extensions’ or ‘semantic loans’, for example, legális (tanácsadók) [legal 

counsel-PL] {KMH 2005/02}. The Hungarian meaning of the word legális is confined 

to issues within the law, allowed by the law. As opposed to this in English legal can 

refer to anything concerned with law. Another example is (Kodály) számokat [Kodály 

piece-LinV-PL-LinV-ACC] {AMT/1996/4}. The English phrase ‘musical composition’ 

denotes both classical and popular pieces of music. By comparison the Hungarian term 
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(zene)szám generally refers to popular music and the term zenedarab would be the 

appropriate choice for the given context. 

Winfords states that “loanshifts may take the form of ‘pure loan translations’ or 

calques in which the foreign model is replicated exactly by native words” (Winford 

2003: 43); for example rádió-színdarab [radio play] {AMT/2006/4} (vs. SH rádiójáték, 

hangjáték) and Pannon Egyetem elnöke [University of Pannonia President-POSS] 

{MK2009/05} (vs. SH rektor). 

In Winford’s (2003: 44) words, “creative word formation involving imported items 

is another by-product of lexical borrowing, which Haugen includes in his category of 

‘native creations’ ”. ‘Pure native creations’ means innovative use of native words to 

express foreign concepts; for example, az északiak esetében … a déliek esetében [(in 

the case of (Hungarians living) in the north and in the south] {AMT/1999/4}, 

bányászkülönítmény [miners detachment] {AMT/1996/4}. ‘Hybrid creations’ are 

blends of native and foreign morphemes to express foreign concepts, for example, 

Lord Mayor rezidenciáját [Lord Mayor residency-POSS-ACC] {AMT/2006/4} and 

fundraising vacsora [fundraising dinner] {MK/2006/09/25}. 
Winford (2003: 42-43), with his abovementioned classification, expanded Haugen’s 

category of ‘native creations’ to include a third subcategory: “creations using only 

foreign morphemes”, which was not included in Haugen’s classification. Haugen’s 

divisions are not often observed today, as most discussions refer only interchangeably 

to either ‘borrowings’ or ‘loanwords’ instead; although loan translations or calques are 

recognised. What Haugen called semantic borrowings are generally subsumed under 

the rubric of convergence (Myers-Scotton 2002). When considering the different lexi-

cal borrowings, in this study, Winford’s (2003: 42–43) classification is observed be-

cause it fulfils the purpose of this research most adequately. 

In what follows, the linguistic manifestations called loanshifts are provided. Their 

existence proves that the countries’ dominant language has an influence on the minori-

ty community language. Since the scope of the present paper is confined to the qualita-

tive analysis of the data, the list is not exhaustive. 

 

(1) hozza nyilvánosság elé riportját [make public report-POSS-ACC] 

{KMH/2005/02}; (vs. SH jelentés) 

 

(2) riportjában kimutatta [report-POSS-INE disclosed] {KMH/2005/02}; (vs. SH 

jelentés) 

 

(3) elolvastam a riportot [read-PasT-1SG report-ACC] {KMH/2005/02}; (vs. SH je-

lentés) 

The Hungarian noun riport means reportage, the reporting of news or information 

of general interest for a publication or broadcasting company. In examples 1–3, its 

meaning is extended on the basis of the English word ‘report’, which can also refer to 

a formal account of the proceedings or transactions of a group. The Hungarian word 

jelentés should be preferred in these contexts. 
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(4) illetéktelen Liberális kormány [illegitimate Liberal government] {KMH/2005/03}; 

(vs. SH illegitim) 

In the case of example 4, the English word ‘illegitimate’ has to be considered. Alt-

hough its meanings include ‘against the law; illegal; not competent, unauthorized; 

unwarrantable, not justifiable; inexcusable’, which can be the definition of the Hun-

garian word illetéktelen, still in the given context, when referring to the activity of a 

government, the Hungarian word illegitim should have been used. 

 

(5) történészek és más akadémikusok [historian-LinV-PL and other academi(c)an-

LinV-PL] {KMH/2005/03}; (vs. SH kutatók, tudósok) 

In the Hungarian language the word akadémikus only refers to a person who is a 

member of the Academy, whereas in English the word ‘academic’ can mean anyone 

who is a member of an art, literary, or scientific academy or society, as well as a 

member of an institution of higher learning; therefore its meaning has been extended 

to include scientists, scholars and researchers within the context of the statement. 

 

(6) miniszterelnök elmesélte [tel-PastT-3SG] {KMH/2005/04}; (vs. SH elmondta) 

The two meanings of ‘to tell’ relevant to example 6 are: ‘to give a detailed account 

of; narrate: tell what happened, tell a story’ (elmesél in SH) and ‘to communicate by 

speech or writing, to make known, to notify; inform’ (elmond in SH). Due to the for-

mality of the context in which the debated term appears, elmond conveys the most 

appropriate meaning required within the text. 

 

(7) hamis számlák segítségével takarták el [false invoice-PL help-POSS-INS cover-

PastT-3PL Preverb away] {KMH/2005/04}; (vs. SH leplezték, fedezték) 

The semantic extension of the word ‘to cover up’ can be found in example 7, since 

it can mean ‘to hide or screen from view or knowledge, to keep from being seen, 

found, observed, or discovered’. Among its several Hungarian meanings, however, 

one cannot find this abstract aspect, for it generally refers to physical concealment. 

The context suggests that donations were covered, concealed with the help of fake 

invoices. 

 

(8) etnikai hátterű [ethnic background-Deriv. affix] {KMH/2006/06}; (vs. SH 

származás) 

Although the meaning of the word in example 8 can be deduced from the context, 

the coinage still has a very strange character. The Hungarian word háttér [background] 

can refer to social background, or more precisely, to family background, but definitely 

not to the ethnic background or the native language of people. However, the meaning 

of the word is extended to ‘ethnic/native’, which must be attributed to the relevant 

English meaning. 

 

(9) sétáltam be (…Country Style-ba) [walk-PastT-1SG Preverb into] {KMH/2009/04}; 

(vs. SH megy) 

The Hungarian word séta [walk] must have been influenced by the English word 

‘walk’. The reason for this is that ‘walk’ can both mean ‘to go or travel on foot’ and 
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‘to go on foot for pleasure’ or ‘exercise’; ‘stroll’. The Hungarian word séta [walk] is 

used to express the second activity. 

 

(10) az urnákhoz vonulnak [the polls-ALL go-3PL] {KMH/2005/05}; (vs. SH szavaz-

ni megy, az urnákhoz járul 

In example 10, the Hungarian verb vonul [proceed (to a place), go] is used; howev-

er, within this context its synonym (járul) is the more appropriate term because con-

text refers to general elections, that is, az urnákhoz járul szavazáskor [(they) go to the 

polls]. The English term to which the extension is applied is: ‘go’, since both mean-

ings can be interpreted from the reading of the text. 

 

(11) Támogatja X pozícióját [support-3SG position-POSS-ACC] {KMH/2006/09}; 

(vs. SH álláspont) 

The English word ‘position’ must have motivated the choice in example 11 because 

in English, among its several meanings, it can refer to a point of view or attitude on a 

certain question. As opposed to this in comparison the Hungarian term is defined as: a 

place or location; the right or appropriate place; or the manner in which something is 

placed – but it never denotes an opinion. 
 

(12) kriminális szekta [criminal sect] {KMH/2006/06/}; (vs. SH törvénybe ütköző, 

bűnös) 

Example 12 is the extension of the adjective kriminális [criminal] on the basis of 

the English adjective ‘criminal’, which can – similarly to the Hungarian language – 

mean ‘shameful, disgraceful, dreadful and awful’ on the one hand, but it can also carry 

the meaning of ‘guilty of crime, involving, or having the nature of crime’ in English – 

this definition is inappropriate in Hungarian. 

 

(13) X (miniszterelnök) … túrázza az északi területeket [X Prime Minister trip-3SG 

the northern territory-LinV-PL-LinV-ACC] {KMH/2006/08}; (vs. SH járja, beutazza) 

The Hungarian verb túrázik [to take a trip] generally refers to an excursion, typical-

ly a short pleasure trip, a walk outdoors. A prime minister, when visiting locations 

within his country, travels from one place to another; which movement is part of his 

job and is not made for pleasure, moreover it is not made on foot. Either the English 

verb ‘to make a trip’ or ‘to journey’ can serve as a basis for extension in the above 

example, since they can denote both meanings in English. 

 

(14) …pápa megegyezést kötött [Pope agreement-ACC make/bring-PastT-3S Prep 

about] {AMT/1999/4} (vs. SH megegyezésre jutott, megegyezést kötött) 

In the case of example 14, the English word ‘agreement’ has to be considered. It 

can mean the act of agreeing and harmony of opinion; accord, as well as an arrange-

ment between parties regarding a method of action; a covenant. In the Hungarian lan-

guage when referring to the process of ‘making an agreement’ a proper collocation can 

be ‘to bring about an agreement’ [egyezséget/megállapodást hoz létre], ‘to arrive at an 

agreement with sy’ [megállapodásra/megegyezésre jut vkvel, megállapodik vkvel]; or 

‘to conclude an agreement with sy’ [megállapodást/szerződést köt vkvel] but the noun 
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and the verb included in the example do not collocate with each other. The proper 

form would be “megegyezésre jutott” or “megállapodást kötött”. 

 

(15) a cím nem mutat karácsonyra [the title not refer Christmas-SUB]{AMT/2006/4} 

The investigated verb in 15 is the English verb ‘to denote’, which can mean ‘to 

mark; indicate, to serve as a symbol or name for the meaning of’ (megjelöli, (rá)mutat 

in SH); and ‘signify directly; refer to specifically’ (utal in SH). Similarly to the former 

example, the context would require its second meaning. 

 

(16) kár hasonló próbálkozást kezdeni [useless similar attempt-ACC start-INF] 

{AMT/2006/4} 

The extension of the English verb ‘to introduce’ can be found in example 16 since it 

can mean ‘to bring forward (a plan, for example) for consideration’ (bevezet, 

kezdeményez in SH Hungarian, as well as ‘to open or begin’ (meg)kezd in SH Hungar-

ian). The context suggests that the Hungarian word carrying the first meaning should 

have been preferred. 

 

(17) Bartók és Kodály számokat játszani } [Bartók and Kodály piece-LinV-PL-LinV-

ACC play-INF] {AMT/1996/4 

The English phrase ‘musical composition’ must have motivated the choice in ex-

ample 17 because in English it denotes both classical and popular pieces of music. As 

opposed to this in comparison the Hungarian term (zene)szám generally refers to popu-

lar music and the term zenedarab would be the appropriate choice for the given con-

text 

4. Conclusion 

In conclusion it can be stated, that the newspapers of the Hungarian minority commu-

nity in Canada (Kanadai Magyar Hírlap, Magyar Krónika), and the quarterly pub-

lished Journal of the National Federation of Hungarians in England (Angliai Magyar 

Tükör) – which are one version of these communities’ written language – used as cor-

pus in the present essay do include semantic extensions, which are linguistic manifes-

tations that come into being when a native word undergoes extension of its meaning 

on the model of a foreign counterpart. Although linguistic manifestations of this kind 

are the result of the influence of the English language, they can be regarded as part of 

the minority communities’ language maintenance efforts in their respective countries, 

as they avoid using an English word as a pure loanword. As a substitute, Hungarian 

terminology with an extended definition is utilized and the reader of the text must 

interpret the correct meaning according to its context. 
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CULTURE SPECIFIC ITEMS IN TRANSLATION 

BALÁZS FODOR – PÁL HELTAI 

 

 

1. Introduction 

Translation Studies (TS) has traditionally been concerned with linguistic products, i.e. 

translated texts. Psycholinguistics is concerned with mental processes. Recently, how-

ever, there has been some cross-fertilisation between the two disciplines: as TS is 

taking an increased interest in explanatory models of translation, it has come to devote 

more attention to the processes involved in translation, taking psycholinguistic meth-

ods on board. Psycholinguistics, in its turn, is showing increasing interest in bilingual 

language production, simultaneous interpretation and the processes of translation in 

general. 

The translation of culture specific items (CSI) has enjoyed quite some populari-

ty in TS. Research has centred on the problems of definition, classification, trans-

lation procedures and the issue of translatability (Forgács 2002, 2004, Horváth 

2004, Klaudy 2003, Lendvai 2005, 2007, Mujzer–Varga 2007, Papp 2004, 

Tellinger 2003, Vlahov–Florin 1980). What has generally not been addressed is 

the processing aspects of CSI. Studies of how potential culture specific meanings 

are activated in a given text are yet to come. 

CSI are difficult to define. Narrow definitions focus on words denoting objects 

of material culture, food, drink, clothes, buildings etc. (also known as realia), i.e. 

words for objects, places and persons whose referential meanings are missing from 

other languages since the things themselves are missing, being specific to one 

particular language culture. Broader definitions include names for institutions, 

organisations, professions, musical genres, games, proper names, place names, 

names of animals, plants, geographical formations, historical events and figures, 

cultural events, literary genres, etc. (see Vlahov–Florin 1980). These things either 

do not exist in other cultures, or do not have the same central significance. All-

embracing definitions, even broader than this, include practically everything from 

food names to idiomatic phrases, proverbs, sayings, similes, animal metaphors for 

people, address forms, interjections, actions, properties, emotions not lexicalized 

in other languages, etc. (so-called linguo-realia; see Forgách 2002, 2004, Lendvai 

2005, 2007). 

In this paper we have no space to discuss definitions of CSI in detail, therefore 

we shall confine ourselves to stating our own approach and justifying it to some 

extent. We believe that CSI is a relative concept: it depends on the two cultures 

involved (cf. Vermes 2004), the centrality of the item in the SL culture (Pedersen 

2005), and its function in the text (Klaudy 2003). We hold that potential culture 

specificity is different from actual culture specificity. In addition, we tend to be-

lieve that culture specificity may concern various aspects of a word: a word may 
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be culture specific in respect of its denotative (referential) or connotative (associa-

tive) meaning, or in respect of the encyclopedic knowledge that the members of a 

cultural community possess, or any combination of these. 

In support of our view let us cite a comparatively recent definition of culture 

specific items: 

Those textually actualized items whose function and connotations in a source 

text involve a translation problem in their transference to a target text, whenever 

this problem is a product of the nonexistence of the referred item or of its differ-

ent intertextual status in the cultural system of the readers of the target text. 

(Aixelá 1996: 58) 

This definition also recognizes the fact that CSI is a relative concept: it is actu-

alized in a text, and depends on the two languages involved in the translation. We 

may add that in the process of translation any word might become culture specific 

(cf. Valló 2000, Papp 2004, Vermes 2004, Heltai 2007). 

2. Translation of CSI 

Much of the literature on CSI is concerned with the transfer operations or translation 

shifts that take place in translating CSI (e.g. Klaudy 2003, Tellinger 2003, Papp 2004, 

Pedersen 2005, Lendvai 2007). Many authors have pointed out the relative untranslata-

bility of culture-specific items, especially in respect of their connotative meanings. 

Tellinger (2003), for example, emphasizes that the words troika, samovar, steppe, taiga 

etc. have connotations in Russian that are difficult to understand for people from anoth-

er culture. 

On the other hand, Pedersen (2005), studying the translation of subtitles, does not 

think that CSI (in his terminology ECR, i.e. extralinguistic cultural references) are 

untranslatable. Listing the various factors that may facilitate or hinder their translation 

he concludes that 

[...] if all the factors influencing translatability and translation strategies in subti-

tling (extratextuality, monoculturality, intersemiotic redundancy, co-text, media-

specific constraints, paratextual considerations) work against the translator, then 

none of the strategies may offer a solution and you may have an untransferable 

ECR on your hands. However, after analyzing about one hundred thousand subti-

tles, the present author has still to come across such an ECR. 

Our own position is close to Pedersen’s: we believe that the difficulties of translating 

CSI have been overstated. Our arguments are as follows. 

Firstly, denotative meanings of CSI representing objects of material culture are not 

very difficult to render in another language: borrowing the SL word, for example, is 

always an option. Pizza and sushi and tequila might have been culture specific, but 

today, as far as their denotative meaning is concerned, they are transcultural. 
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Secondly, we must not expect full equivalence in translated texts. Connotative 

meanings and meanings deriving from encyclopedic knowledge associated with the 

word are sometimes difficult or even impossible to render in another language. Conse-

quently, there will be losses in translating some CSI. But full equivalence, due to dif-

ferences between the cognitive environments of ST and TT readers, with some rare 

exceptions, is unachievable in general, not only in the case of CSI. What may and 

should be achieved is optimal resemblance (Gutt 1991), and this can be achieved in a 

surprisingly large number of cases, even in translating CSI. 

Thirdly, the potential culture specific meanings of an item may be neutralized in a 

text in two ways: a potential CSI may have a function in the text which does not acti-

vate its culture specific meanings, or the given CSI may have a rather peripheral role 

in the text. In translating the sentence “For some years now God has been a pal to us, 

practicing togetherness, and that causes the same emptiness a father does playing soft-

ball with his son” (Steinbeck 1962), the word softball is not an insurmountable prob-

lem even in languages where this game is unknown: the name of any similar game will 

do. 

Fourthly, CSI are culture specific to different degrees: the “most culture specific” 

ones are those that are known to all the members of a cultural community (and are 

unknown outside of it) and have a central role in the given culture. Some items that 

seem to be culture specific when viewed from a different culture may turn out to be 

culture specific to various groups within the same culture. Culture specificity is also 

a matter of degree. The word softball is less specific to American culture than 

(American) football. Dialectal or foreign words used by writers may denote items 

specific to a given region or social class within the given culture. A writer may use 

place names to create special effects, but the same place names may be just as unfa-

miliar to SL as to TL readers. 

Fifthly, CSI change over time. Since the transition of 1989, many CSI related to so-

cialism have dropped out of use in the former socialist countries. Young people in 

Hungary today will not get the connotations of sentences like “Elvtárs-e az elvtárs?” 

(‘Is the comrade a comrade?’) 

From all this it follows that the meaning of a text, including the connotations of 

CSI, is not the same for every reader even within the same cultural community: differ-

ent readers get different amounts of information from the same text, depending on 

their cognitive environments. Text interpretation always involves losses and differ-

ences in individual interpretations, and translation is no exception. However, as long 

as different readers, whether SL or TL readers, receive information relevant for their 

needs, we should not worry unduly about any “losses”. 

3. Research questions 

While everyone agrees that CSI may carry important cultural meanings, no one seems 
to have asked 

(a)  exactly what connotations are potentially associated with particular CSI, 

(b) which of these connotations are relevant in a particular text, and 

(c)  which of them are actually activated by ST readers. 
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We believe that it is only when we know all this that we can get a realistic picture of 

the problems of translating CSI and when we can begin to ask whether they can be 

rendered in another language and whether they have been successfully rendered in a 

given translation. 

This study was undertaken to explore two of the above issues. It consisted of two 

parts: a free association test with selected CSI from a Hungarian novel and textual 

analysis of the co-texts of the items in the original novel and its translations into three 

target languages, English, German and Russian. 

In this study we could not address the issue of connotations triggered by CSI in con-

text with various classes of SL and TL readers. Notwithstanding, we believe that the 

results are interesting in themselves and may open up new lines of research. 

4. Free association tests 

4.1. Materials and methods 

The study was based on the novel A Pál utcai fiúk by the Hungarian writer Ferenc 

Molnár, translated into English as The Paul Street Boys. This novel is about school-

boys in Budapest at the turn of the twentieth century and is perhaps the most famous 

Hungarian novel in the world. 

About 300 potential CSI were identified by the present authors in Molnár’s novel. 

This was done on an intuitive basis: reading the novel, the authors recorded the items 

that looked likely to have culture specific potential. Through a gradual process of se-

lection and elimination the list was reduced to about 70. Since it was impractical to 

test 70 odd items, the 22 “most likely” items were selected for the tests. The list, with 

the English, German and Russian translations, is given in Appendix 1. 

The selected items were used in a written free association test with several age 

groups. The total number of subjects was 127, including 51 primary, 44 secondary and 

13 college students, as well as 13 adults aged 25 to 50 and 6 German university stu-

dents. The subjects were selected on a convenience basis. (See Appendix 2 for exact 

details.) 

The instruction given was “Read these words one by one and write down the first 

three words that comes into your mind in the space provided next to each word, with-

out pausing to think”. All the groups had the same instruction. The German students 

had to respond to the German translations of the CSI as they appeared in the German 

translation. 

4.2. Results 

Presenting the results of the free association tests in full would occupy many pages, so 

we can present only samples and provide a general summary of the rest. 
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4.2.1. abcúg 

The responses given to the cue abcúg (E. down with, G. Abzug, R. долой) are given in 

Table 1. The numbers indicate the total number of responses given by all the partici-

pants (first, second and third responses were not kept separate). The responses consid-

ered to reflect cultural associations are marked in grey. 

A large number of the responses given to this word reflected associations related to 

a well-known Hungarian nursery rhyme. There was also a significant number of re-

sponses reflecting awareness that this word is of German origin. Some respondents 

associated it with the German word Zug (‘train’, ‘draft’). A few responses indicated 

that abcúg is not often used in present-day Hungarian, and some responses related it to 

a rock opera in which the word occurs. 

 

Most frequent responses English translation of responses 

45 (apacuka)fundaluka/gyerekvers (from a nursery rhyme) 

21 cúg, huzat, hideg, szél draft, cold, wind (Zug) 

19 német German 

9 vonat train 

8 abc abc 

7 István király/Koppány (King) István / Koppány 

7 Micimackó Winnie the Pooh 

6 idegen foreign 

5 le (vele) down with 

3 iskola school 

2 öreg kifejezés, régies old expression, old-fashioned 

 

Table 1. Responses given to abcúg 

4.2.2. alföldi 

Many of the responses given to alföldi (E. wide open spaces, G. Flachland, R. 

альфельдский) have to do with its denotative meaning: synonyms of ‘flat’ and ‘plain’ 

dominate. Many responses reflect cultural associations: names of animals associated 

with the Great Hungarian Plain (puli, a dog breed and szürkemarha, a cattle breed) as 

well as the cultural symbol gémeskút (‘draw well’) have a significant presence. The 
name of the poet Petőfi as well as well-known place names Hortobágy and Tiszántúl 

are also remembered. The associations magyar, Magyarország (‘Hungarian’, ‘Hunga-

ry’) show that respondents consider the Alföld (‘lowland’) a concept specific to Hun-

garian culture. Many associations suggest typical collocations (landscape, dialect, 
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people, folk costumes), and a few are related to the name of a well-known actor 

(Alföldi Róbert) and the name of a company manufacturing toilets. The responses are 

shown in Table 2. 

 

Most frequent responses English translation of responses 

22 róna plain (n.) 

18 táj, szólás region, dialect 

16 sík plain (adj.) 

11 ember people 

9 zöld green 

9 Alföld Alföld (Lowland) 

8 kenyér bread 

8 Petőfi / Sándor Petőfi / Sándor 

8 föld etc föld etc (land) 

7 (szarvas)marha, szürkemarha.(hús) cattle, beef 

7 magyar. M.o. Hungarian, Hungary 

7 lapos flat 

6 puli puli (breed of dog) 

6 tehén cow 

5 (gémes)kút (draw)well 

5 nép/viselet folk/costume 

5 Hortobágy Hortobágy 

5 Tisza, -ántúl Tisza 

5 Alföldi R., Róbert, Robi Róbert Alföldi (actor) 

5 WC, piszoár, porcelán WC 

 

Table 2. Responses given to alföldi 

4.2.3. grund 

The responses given to grund (E. ‘ground’, G. ‘Grund’, R. ‘пустыр’) can be divided 

into two large groups. Some responses are related to encyclopedic knowledge about 

grund: it is a place where children can play. Other responses are related to the novel 

itself: the word grund acquired culture specificity because practically everyone in 
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Hungary has read the novel, and this word triggers associations of both the novel and 

the concept. 

 

Most frequent responses English translation of responses 

36 Pál, Pál utca, Pál utcai fiúk Paul (Street), Paul Street Boys 

18 fa, farakás, fatelep wood, wood pile, sawmill 

9 tér space 

8 játék play 

7 gyerek(ek) children 

6 banda, bandázás band, gang 

6 foci soccer 

6 labda ball 

6 Nemecsek, Ne félj, Nemecsek Nemecsek, Don’t be afraid, Nemecsek 

5 csapat team 

5 szabad, szabadban, szabadság free, in the open, freedom 

 

Table 3. Responses given to grund 

4.2.4. Summary of test results 

Some of the items selected as potentially culture specific turned out to be transcultural. 

All the four languages in the study have an idea of the Viennese spirit, or street musi-

cians (hurdy-gurdy), or objects used at school (pocket inkstand). The associations 

offered for these items do not reveal any connotations that might be regarded as spe-

cific to Hungarian culture. This confirms our view presented in the introduction that an 

item is not culture specific in itself: culture specificity depends on the languages and 

cultures involved in a comparison. Apparently, in these cases the four cultures con-

trasted are similar. 

As far as zsebtintatartó (pocket inkstand) is concerned, we may note CSI change. 

As the object itself drops out of use, its culture specificity declines. Some other items 

(boxenli, einstand, méta) also appeared to be unfamiliar to some of the subjects, de-

pending to some extent on age group. Unfamiliarity was indicated by an increase in 

the number of clang associations and syntagmatic responses or responses, as in the 

case of abcúg, it doesn’t make sense, I don’t understand, I don’t know. 
Some of the items were explained in the novel: the meaning and even the connota-

tions of grund, einstand, boxenli, alföldi, gittegylet are explained, so with these expla-
nations translated some culture specific connotations will become as accessible to TL 

readers as to SL readers. In such cases SL readers reading the novel for the first time 

are practically in the same position as TL readers. On the other hand, some items have 
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become culture specific in Hungarian exactly because most Hungarian have read this 

novel: einstand and gittegylet may be used as allusions in social and political contexts. 

The culture specific connotations of some of the items are related to the fact that 

they are of German origin, carrying connotations of early twentieth-century Budapest, 

where many people spoke German and many German words were also used by the 

Hungarian-speaking part of the population. This culture specific feature (of German 

origin, typical of the language of Budapest at the time) arises in the case grund, ein-

stand, boxenli and abcug. Except for einstand, where the author explicitly states what 

“this ugly German word” means, the connotation cannot be rendered in German (the 

German translation, perhaps not by chance, drops the word ugly). 

In some cases differences appeared in the responses of different age groups. In gen-

eral, the number of clang associations was higher in the below 20 age group. In the 

case of abcúg, 23 clang associations occurred (e.g. abc, ablak, abnormális, abszurd). 

The responses given by the German subjects were in many cases not comparable to 

the Hungarian results, since they had to respond to German words whose meaning was 

more or less equivalent to the Hungarian original only in the given context. Thus, in 

the case of Abzug their associations centred around chemistry (Chemie, Chemieunter-

richt, Experiment, Foto, Foto), weapons (gefährlich, Gewehr, Gewehr Gewehr, Krieg, 

Militär, Pistole, schießen) and cooking (Dampf, Dunst, Herd, Kochen, Kochen, Küche, 

Küche Küche/kochen) and going away (Ausmarsch, Wegfahren, ziehen). As for Grund, 

in isolation this word activated completely different associations, mostly something to 

do with the sea: Meer(esboden), Meeresgrund, Ozean, 2 Sand, 2 Schiff, Schiffswrack, 

Schlucht, See, Sinken, Teich, tief, Unten. The responses given to Flachland (H. alföldi) 

clearly reflect that they were thinking of the north-German plain (Norddeutschland, 

Norden, Wattmeer, Wiese, Windmühle), which is obviously different from the Hungar-

ian Alföld. 

5. Text analysis 

After exploring the potential associations of the selected CSI in isolation, we exam-

ined the text in the novel to see whether potential culture specific associations may be 

expected to be realized in context. 

It appeared that many of the culture specific associations identified in the free asso-

ciation tests are likely to be irrelevant in the context of the novel. Thus, it is rather 

unlikely that the name of a present-day actor or the name of a toilet manufacturer will 

be activated when someone reads the word abcúg in the novel, or that s/he will think 

of the rock opera in which the word occurs. More importantly, even if it might occur 

with some readers, it is not an association intended or suggested by the author. (The 

novel appeared some seventy years earlier than the opera.) In a similar manner, when 

one reads alföldi, one might indeed activate connotations having to do with particular 

dog breeds (puli) or the dialect spoken there, but such associations fall outside the 
main drive of the text, which compares the limited space of the grund to the ‘wide 

open spaces’ (as the English translation aptly puts it) of the Alföld. Many respondents 

associated the word krajcár (‘penny’) with a folk tale (A kiskakas gyémánt félkrajcár-
ja). In the novel, however, the word is simply used as the name for a small amount of 
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money, and associations with the folk story will probably not arise in SL readers, and 

if they do, they are irrelevant for this context. We have a similar situation with egy 

koronás (one crown), also a kind of money. The word magyar nóta (Hungarian song) 

is potentially also culture specific, conjuring up images of restaurants where gypsies 

play emotional, so-called Hungarian songs (not identical with Hungarian folk songs) 

and patrons sing, as if to illustrate the proverb “Hungarians cry when they make mer-

ry”. All these melodramatic associations are neutralized in the novel. The important 

thing here is that the hurdy-gurdy was playing a merry song, not some serious classical 

stuff, making all the boys happy. We must also add that different Hungarian readers 

may have different connotations about magyar nóta. In this way, readers of the Eng-

lish, German and Russian translation do not lose too much if they are not given a 

background to the role of Hungarian songs in Hungarian culture. 

In the case of historical references, Hunyadi, Mohácsi vész, and Tomori érsek the 

TL reader may again lose some connotations, yet the novel can be appreciated and 

enjoyed without detailed knowledge of Hungarian history. Young Hungarian readers 

do not always know more about Hungarian history than what they learn from the novel 

itself. We must remember that this novel is mainly about young people and for young 

people, for whom the story itself is more important than the associated culture. From 

the context of the novel it becomes clear that Hunyadi was a great soldier whose mili-

tary abilities adolescents may admire and may try to emulate, that Mohács was the site 

of a lost battle and Tomory was an archbishop who fell in that battle. Thus, compared 

to young Hungarians, readers of the English, German and Russian translations are not 

really at a great disadvantage, and the Russian translation provides footnotes for Hun-

yadi and Mohács. 
It must be noted that apparently some associations that appear in the tests can be 

traced back to linguistic structure: the components of compound words or metaphori-

cal items. Zongoraverkli (‘hurdy gurdy’), a compound containing the word zongora 

(‘piano’) generated many associations with that instrument. It remains to be further 

explored whether such linguistic associations play a role in the interpretation of the ST 

by SL readers. The same question arises in the case of such compounds as szent-

jánoskenyérmag (literally, ‘seeds of St. John’s bread’) and törökméz (‘Turkish hon-

ey’). 

It is interesting to note that some associations must have emerged recently: the word 

abcúg (of German origin) is definitely obsolete in present-day Hungarian, and many 

young people would not know it at all, had it not occurred in a song in the popular 

rock opera István, a király (‘Stephen the King’). Again, the question arises whether 

this connotation would arise when young people read the novel. 

None of the purported CSI seems to generate an implicature or inference. The only 

exception is perhaps the name Hunyadi, where readers must infer that this was a great 

soldier and a role model. However, this inference can also be made on the basis of the 

translated versions. 
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6. Lost in translation 

Some cultural associations are lost in translation. The connotation ’German word’ in 

words of German origin cannot be rendered in German, and is only partly rendered in 

English and Russian. This means that readers of the translations may lose the associa-

tion that “at the beginning of the 20th century Budapest was a town where many Ger-

man words were used”. 

The connotations of tót (‘Slovak’) are lost in all three translations. The Russian 

translation does best: it renders some of the connotations by reproducing to some ex-

tent the (funny) foreign accent of the character, while the English translation translates 

it as ‘Slovenian’ (anyway, does it matter, if you look at East Europe from London?). 

However, the connotations that used to be linked to this word seem to be disappearing 

with the younger generations, since the word tót has been ousted in present-day Hun-

garian by the word szlovák (‘Slovak’). 

As indicated above, the potential connotations of and encyclopedic knowledge 

about names of historical figures are to some extent lost in the translations. We em-

phasize potential, since the responses indicated that many young people in Hungary do 

not know much more about the historical background of the names than TL readers. 

The connotations of méta are that this word is no longer used and the game itself is 

old-fashioned, no more practised. The English translation, baseball, does not appear to 

render this connotation. 

7. Conclusions 

The bark of CSI is worse than their bite. Our analysis appears to confirm Pedersen’s 

contention that CSI are usually translatable: some purported CSI are in fact transcul-

tural, some can be more or less adequately interpreted by a secondary audience be-

cause they occur in a self-explanatory context, some are no more culture specific for a 

TL audience than for a SL audience, some can be explained in translator’s notes, and 

many potential culture specific connotations are irrelevant and probably do not arise in 

a given context. Apparently, understanding a text and getting a full aesthetic experi-

ence does not depend on activating the full or range of potential connotations of the 

SL item. 

Some connotations that may be activated by SL readers cannot be rendered in the 

translations. Yet we must remember that many culture specific associations are not 

shared by all members of a SL community. In spite of this fact, most of them can en-

joy reading the novel. From this it follows that TL readers can also enjoy reading it, 

even if some of the culture specific references are lost. In the given case, following the 

adventures of the young heroes is more important for young readers of any nationality 

than relating the story to its cultural foundations. 
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Appendix 1 

Potential CSI in the Hungarian text and their English, German and Russian transla-

tions 

 

 Hungarian English German Russian 

• abcug (Kolnay) 
Down (with 

Kolnay) 
Abzug (Kolnay) Долой (Колнаи) 

• alföldi wide open spaces Flachland альфельдский 1 

• bécsiesen Viennese übermütig по-венски 

• boxenli – – «твердашки» 

• citadellában citadel Festung цитадель 

• egy koronás revenue stamps einer Krone 
стоимостью в 

крону 

• einstand einstand “Einstand“ «эйнштанд» 

• gittegylet Putty Club Kitt-Verein «Общество замазки» 

• grundon grund auf dem Grund на пустыре 

• Hunyadi János János Hunyadi Johann Hunyadi Янош Хуняди 

• korzón Danube Drive Donaukorso 
по набережной 

Дуная. 

• krajcár penny Kreuzer крайцар 

• magyar nóta magyar melody ungarische Melodie 
венгерская 

песенка 

• méta baseball Schlagball лапта 

• Mohácsi vész 
The Disaster at 

Mohács 

Die Niederlage bei 

Mohács 

«Мохачское 

бедствие» 

• önképzőkör reading club 
“Selbstbildungsve-

rein“ 

кружок 

самообразования 

• 
szentjános-

kenyérmag 
– Johannisbrot 

семечки сладких 

рожков 

• Tomori érsek Abbot Tomori Erzbischof Tomori епископа Томори 

• törökméz halvah türkischer Honig турецкий мед 

• tót Slovenian ein Slowake сторож-словак 

• zongoraverkli hurdy-gurdy Leierkasten шарманка 
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• zsebtintatartó pocket inkwell Taschentintenfaß 
карманная 

чернильница 

 

Appendix 2 

Data for the participants 

 

Age  Male Female Total Place of study 

10–14 18  33 51 
Reguly Antal Általános Iskola, Zirc 

(primary school) 

15–19 11  33 44 
III. Béla Gimnázium, Zirc (secondary 

school) 

19–24 6 7 13 
Pannon University, Veszprém, Kodolányi 

College, Budapest 

35–51 5 8 13 adults (Veszprém) 

20–24 2 4 6 
students from Julius-Maximillians-

Universität, Würzburg 

Total 42 85 127  
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LINGUISTIC MANIFESTATIONS OF LANGUAGE CONTACT:  

A CASE STUDY
7 

ÉVA FORINTOS – SZILÁRD SZENTGYÖRGYI 

 

 

1. Introduction 

This case study/essay discusses one aspect of a large-scale study that investigates how 

the spoken language (Hungarian, i.e. L1) of a member of a minority group functions 

outside its traditional setting in central Europe in an environment where another lan-

guage is used (English, i.e. L2 in Australia). It is an intraregional language contact 

situation where Hungarian immigrants live among the dominant language-speaking 

population of Australia. The two languages involved are genealogically non-related 

and structural-typologically non-identical languages. 

This study of lexical contact phenomena reveals differences between Standard 

Hungarian (SH) and Australian Hungarian (AuH) as a result of the influence of the 

English language on the above mentioned Hungarian community language repre-

sented by the subject involved in the research. It identifies phonological as well as 

lexical items that are present in AuH but not part of SH. The aim of the study is to 

provide both the qualitative and the quantitative analysis of the data. 

Standard Hungarian is represented by the Hungarian National Corpus (HNC) 

created by the Department of Corpus Linguistics of the Research Institute for Lin-

guistics of the Hungarian Academy of Sciences under the supervision of Váradi 

(2002), see also Sass (2009). HNC includes 187.6 million words. It is divided into 

five subcorpora by regional language variants, and into five subcorpora by text 

genres also: press, literature, science, official and personal, which is very similar 

to spoken communication in particular cases (corpus.nytud.hu/mnsz 

/index_eng.html – last visited June 26, 2011). 

As far as language contact research in Hungary is concerned, the varieties of 

Hungarian spoken in the neighbouring countries and overseas have been the subject 

of research (cf. Csernicskó 1998, Fenyvesi 1995, Fenyvesi 2005, Göncz 1999, Kon-

tra 1990, Lanstyák 2000). The language contact of Australian Hungarian has been 

studied by Kovács (1996, 2001a, 2001b), Hatoss (2004), Vászolyi (2003) and For-

intos (2008). This line of more sociolinguistically oriented research is complement-

                                                           
7 This article was parially made possible by the financial support of the Faculty of Modern 

Philologies and Social Sciences of the University of Pannonia. We are thankful to Zsuzsanna 

Rednik for her administering the interview serving as the basis of the case study, to Anita Gere 

and Hanna Hofstetter for transcribing the interview and to the audience of the 11th Biennial 

European Association for Studies on Australia (EASA) International conference in Preşov in 

Slovakia. 
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ed by this study, which is concerned basically with the linguistic context of language 

contact. 

2. Data and Method 

The corpus of the research is a tape-recorded interview of approximately 60 minutes 

made in July, 2010 with a thirty-year old Australian citizen, a woman both of whose 

parents were born in Hungary and decided to settle in Australia at an adult age as first-

generation Hungarians; she was born in Australia, so she is a second-generation Hun-

garian in Australia having had her education at primary, secondary and tertiary level in 

English. She learnt and she speaks Hungarian almost exclusively in the family and 

with wider family members living in Hungary via the phone. She has never attended 

any Sunday schools or any Hungarian courses, which has greatly contributed to the 

fact that she can only speak Hungarian, but she is unable to read and write it. 

The interview was carried out by a colleague of ours and the topic was generally the 

lifestyle of Australians in Australia; it included 3,345 of her words. As for the method 

applied during the research, the linguistic manifestations were collected manually. 

During the research, when studying the interlingual linguistic manifestations, the Win-

fordian (2003) classification was followed. 

In order to be able to decide on the exact meanings of the Hungarian and the Eng-

lish words, dictionaries were consulted. 

3. Results and Discussion 

According to Winford (2003: 29–59) lexical borrowing must be seen as one aspect of 

a creative process of lexical change under contact, which builds on both native and 

foreign resources. The results of linguistic interference on the level of lexis in the re-

ceptor-language are manifested in the form of lexical borrowings, mainly modelled on 

the donor language, and native creations. The process of borrowing can be very selec-

tive, adopting a foreign form but assigning a new meaning to it, or adopting a foreign 

meaning or concept and assigning it to a native form. Many of the outcomes of lexical 

borrowing involve innovations or creations that have no counterpart in the donor lan-

guage. Some of these innovations may be created out of donor materials, others may 

be created out of native materials, and still other creations are blends of native and 

foreign items. 

In the relevant literature, numerous definitions exist for the different types of direct 

and indirect loans (Haugen 1950, Kontra 1990, Thomason 2001, Weinreich 1953). 

Linguists are not only incapable of arriving at an agreement about the dividing criteria 

of each term, but also the terminologies differ from one another to a great extent. 

Winford (2003: 42) analyses the different attempts made to establish a coherent 

framework for dealing with contact-induced changes in the lexicon. He states (2003: 

42) that the “most comprehensive of the early frameworks may have been that of Betz 

(1949), whose basic distinction between loanword and loan-coinage still forms the 

basis for current descriptions”, and his very detailed and refined terminology describes 

word-borrowing in many aspects. According to Winford (2003: 43): 
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Haugen (1950a, 1950b, 1953) added a new dimension to existing classifications 

because he made a distinction between importation and substitution – a dichoto-

my based on the presence or absence of foreignness markers (1950b). Importa-

tion refers to the adoption of a foreign form and/or its meaning, and may involve 

complete or partial imitation. Substitution refers to the process by which native 

sounds or morphemes are substituted for those in the donor model. Cases where a 

meaning or concept is borrowed, but expressed by a native form, are instances of 

morphemic substitution. Following Haugen (1953), lexical contact phenomena 

can be classified into two broad categories – lexical borrowings, which involve 

imitation of some aspect of the donor model, and creations, which are entirely 

native and have no counterpart in the donor language. 

Winford (2003: 43) subdivides lexical borrowings into two categories: loanwords and 

loanshifts. “There are loanwords, in which all or part of the morphemic composition 

of the loan derives from the external source language”. In other words, “loanword” 

refers to the total morphemic importation of single or compound words. These ele-

ments show no morphological substitutions, but they do show degrees of phonological 

substitutions. Winford (2003: 43) states that “Loanwords may be divided into two 

categories: ‘pure loanwords’, for example: 

3.1. Loanwords 

Pure loanwords 

 (1) barbicue (SH kinti [hús] sütés) 

 (2) sausage (SH kolbász) 

 (3) spring (SH tavasz) 

 (4) autumn (SH ősz) 

 (5) highschool (SH középiskola) 

 (6) shark (SH cápa) 

 (7) aborigine (SH ausztrál bennszülött) 

 (8) climate change (SH klímaváltozás) 

 (9) refugee (SH menekült, menekülő) 

(10) retirement (SH nyugdíjazás, nyugdíjba vonulás) 

(11) pensioner (SH nyugdíjas) 

(12) Australian football (SH ausztrál futball) 

(13) swimming pool (SH uszoda) 

(14) newsletter (SH hírlevél) 

(15) filing clerk (SH iktató, kartotékozó hivatalnok) 

(16) arts festival (SH művészeti fesztivál) 

(17) documentary (SH dokumentumfilm) 

(18) palm tree (SH pálmafa) 

(19) sponsorship (SH védnökség, támogatás) 

(20) studio (SH stúdió) 

(21) writers’ festival (SH író(k) festivál(ja)) 

(22) orchid (SH orchidea) 
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(23) olympic (SH olimpiai) 

(24) delicatessen (SH csemegeüzlet) 

 

and ‘loanblends’ ” (Winford 2003: 43). 

Loanblends are combinations of L1 material with L2 material; e.g. they involve 

transferring a component of the foreign model and the reproduction of the rest (impor-

tation of a foreign morpheme combined with substitution of a native one). Examples 

of such “hybrids” include (a) derivational blends: imported stem+native affix, for 

example: 

3.2. Loanblends 

Derivational blends 

1. Locative Cases 

(1) barbicue-n (barbicue+SUP) 

(2) history-hoz (history+ ALL) 

(3) costume-ökbe (costume+LV+PL+ILL) 

(4) chart-on (chart+LV+SUP) 

(5) driveway-ba (driveway+ILL) 

(6) suburb-ba (suburb+ILL) 

 

2. The Plural of Nouns 

(1) restaurant-ok (~+LV+PL) 

(2) apartement-ok (~+LV+PL) 

(3) suburbs-ok (~PL+LV+PL) 

(4) security guard-ok (~+LV+PL) 

 

3. The Instrumental Case 

(1) archive-okkal (archive+LV+PL+INS) 

 

4. The Accusative Case 

(1) shark-ot (shark+LV+ACC) 

(2) camper tailer-t (camper tailer+ACC) 

(3) protest-et (protest+LV+ACC) 

 

5. Possessive Case 

(1) degree-ját (degree+3SGPOSS+ ACC) 

(2) culture-ük (culture+LV+3PLpPOSS) 

(3) opportunity-ja (opporunity+3SGPOSS) 

 

8. Wordformation (Derivational morphology) 
(1) recyle-ozzál (recyle+DerMor+InfMor) 

(2) support-ozza (support+DerMor+InfMor) 
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or native stem+imported affix (no example found in the corpus); and compound 

blends, e.g. imported stem+native stem (no example found in the corpus). 

Furthermore, “there are loanshifts” (also called loan meanings) “in which the mor-

phemic composition of the item is entirely native, though its meaning derives at least 

in part from the donor language. Each of these categories can be further subdivided, 

according to the types of importation and substitution involved” (Winford 2003: 43). 

Loanshifts do not actually include surface-level alien morphemes, but instead influ-

ence L1 material. They can be divided into the following subtypes. When a native 

word undergoes extension of its meaning on the model of a foreign counterpart, these 

are cases of “extensions” or “semantic loans”. For example: 

3.3. Loanshifts 

Semantic loans 

 

(1) erdő [forest, wood, bush] (vs. SH Ausz erdős-bozótos terület, az ausztráliai őser-

dők) 

In example 1 the English word “bush” has to be considered because it basically 

means a low shrub with many branches and a thick growth of shrubs, a thicket, but it 

can also refer to land covered with dense vegetation or undergrowth more specifically 

to land remote from settlement, e.g. the Australian bush. In the Hungarian language 

however, erdő means forest, e.g. a dense growth of trees, plants, and underbrush cov-

ering a large area, or wood, and it definitely does not refer to the typically Australian 

phenomenon, the bush. 

 

(2) mondás [saying, expression] (vs. SH kifejezés) 

The two meanings of “expression” relevant to example 2 are: “a particular word or 

phrase expressed, stock phrase, idiomatic expression/phrase” (szólás, szólásmondás in 

SH) and “to designate, to call, to express in words” (kifejez in SH). In the given con-

text the subject is looking for the right term for the concept she wants to express, so 

the equivalent of the second meaning should have been used. 

 

(3) kinyit üzletet [he opens a shop] (vs. SH üzletet nyit/megnyitja üzletét) 

The semantic extension of the word “to open” can be found in example 3, since 

among its several meanings in English it can mean “to release from a closed or fas-

tened position, e.g. to open a/the door” as well as “to commence the operation of: open 

a new business, e.g. open one’s shop/store”. In the Hungarian language however, the 

meaning can vary depending on what preverb is attached to it. The Hungarian word 

kinyit generally carries the first meaning mentioned above and megnyit or nyit refers to 

the second one, which the context would require. 

 
(4) a város közepébe [into the center of the city] (vs. SH központjába) 

Example 4 is the extension of the noun “centre” inasmuch as a meaning of it can be 

“a point or place that is equally distant from the sides or outer boundaries of some-

thing, i.e. the middle, e.g. the centre of town” on the one hand, which is központ in 
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Hungarian. Also it can mean “a point equidistant from all points on the circumference 

of a circle or on the surface of a sphere, a part of an object that is surrounded by the 

rest; a core” on the other, which is közép/közepe in Hungarian. When one mentions the 

city centre, definitely the first form is to be used. 

 
(5) van nekik maga házuk [they have their own house] (vs. SH saját) 

The (possessive) adjective “own” is to be considered in example 5, which can mean 

“of or belonging to oneself or itself, (one’s) own, proper” e.g. they have their own 

house. The Hungarian equivalent of this meaning can be the synonyms: saját and 

maga. Usually the choice depends on the context, i.e. what noun it is followed by, to 

have an appropriate collocation. The collocation to be used in the given context is 

saját házuk. 

 

(6) eukaliptus fák vannak legtöbben [the majority/most of the trees are eucalyptus 

trees] (vs. SH leginkább, legnagyobb számban eukaliptusz fák vannak) 

In the English language the terms “most” and “majority” meaning “greatest in 

number, greatest in amount, extent, or degree and in the greatest number of instances 

of, the greater number or part; a number more than half of the total” can refer to both 

animate and inanimate things. As opposed to this, in the Hungarian language one of 

their Hungarian equivalents legtöbben generally denotes animate creatures/living 

things. 

 

(7) értékes papír [valuable paper] (vs. SH dokumentum, okmány, okirat) 

 

(8) állami papírok [state-owned papers] (vs. SH állami újságok) 

In examples 7 and 8 the semantic extensions of the noun “paper” are to be consid-

ered. In the English language some of its several meaning are the following: “a mate-

rial made of cellulose pulp, derived mainly from wood, rags, and certain grasses, pro-

cessed into flexible sheets or rolls by deposit from an aqueous suspension, and used 

chiefly for writing, printing, drawing, wrapping, and covering walls and a single sheet 

of this material”. On the other hand it can denote “a written or printed paper that bears 

the original, official, or legal form of something and can be used to furnish decisive 

evidence or information” as well as “a newspaper”. In the two contexts provided by 

the subject the latter two meaning are involved which are not characteristic of the 

Hungarian language. The two languages share for instance the first meaning of the 

word “paper” mentioned above. 

 

(9) drámát vagy romantikus filmeket nem nagyon közvetítenek [dramas and romantic 

film are not very often broadcast] (vs. SH rádión/televízióban 

ad/közvetít/sugároz/vetít) 

The English term used in example 9 is “broadcast”, which can mean “to transmit a 

radio or television program for public or general use” involving any kind of programs. 

As opposed to this, in Hungarian the verb közvetíti, with radio or television providing 

the context, it generally involves a live broadcast, e.g. a sports event, whereas dramas, 

plays and films are shown or played, i.e. vetít, sugároz. 
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Winford states that “loanshifts may take the form of ‘pure loan translations’ or 

calques in which the foreign model is replicated exactly by native words” (Winford 

2003: 43); for example: 

 

Loan translations or calques 

 

 (1) karácsonynap [Christmas day] (vs. SH karácsony[kor] [napján]) 

 (2) néztem ebbe [look(ed) into] (vs. SH megvizsgál, tanulmányoz) 

 (3) nagy ebéd [big lunch] (vs. SH ünnepi ebéd) 

 (4) kimennek [they go out(side)] (vs. SH [kimennek] a szabadba) 

 (5) (télen) legjobban [best] (vs. SH leginkább) 

 (6) nem tetszik nézni [you don’t like to watch] (vs. SH nem szívesen nézed) 

 (7) fújó [spray] (vs. SH spray, spré, permetező, szóró[üveg] [illatszernek], aero-

szolos doboz/flakon/üveg) 

 (8) föl … jön [comes up] (vs. SH felmerül, előjön) 

 (9) mint gondolom [like I think] (vs. SH azt hiszem, úgy gondolom) 

(10) körbevezetni (Ausztráliát) [drive around Australia] (vs. SH körbeutazni, körbe-

járni) 

(11) bevezetünk (a drivewayba) [we drive in the driveway] (vs. SH behajtunk) 

(12) néztek a ház után [they looked after the house] (vs. SH törődik vmivel, gondos-

kodik vmiről) 

(13) kilencvenesektől [from the (19)90s] (vs. SH a kilencvenes évektől) 

(14) valami száz méter [some one hundred metres] (vs. SH körülbelül száz méter) 

 

In Winford’s (2003: 44) words, “creative word formation involving imported items is 

another by-product of lexical borrowing, which Haugen includes in his category of 

‘native creations’ ”. ‘Pure native creations’ means innovative use of native words to 

express foreign concepts; for example: 

3.4. Native creation 

Purely native creations (no examples found) 

‘Hybrid creations’ are blends of native and foreign morphemes to express foreign 

concepts, for example: 

Hybrid Creations 

 (1) red back pók [red back spider] (vs. SH vörös hátú pók) 

 (2) history könyvekben [history book+LV+PL+INE] (vs. SH történelemkönyvekben) 

 (3) 0record dolgokkal [record thing+LV+PL+INS]; (vs. SH irattári, archívumi dol-
gokkal) 

 (4) amerikai sitcom [American sitcom]; (vs. SH amerikai helyzetkomikumra építő 

sorozat, tévékomédia) 

 (5) digital csatornák [digital channel+PL] (vs. SH digitális csatornák) 
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 (6) charity rádió [charity radio] (vs. SH jótékonysági rádió) 

 (7) Western Ausztrália [Western Australia] (vs. SH Nyugat-Ausztrália) 

 

Winford (2003: 42–43), with his abovementioned classification, expanded Haugen’s 

category of ‘native creations’ to include a third subcategory: “creations using only 

foreign morphemes”. Haugen’s divisions are not often observed today, as most discus-

sions refer only interchangeably to either ‘borrowings’ or ‘loanwords’ instead; alt-

hough loan translations or calques are recognised. What Haugen called semantic bor-

rowings are generally subsumed under the rubric of convergence (Myers-Scotton 

2002). When considering the different lexical borrowings, in this study Winford’s 

(2003: 42–43) classification is observed because it fulfils the purpose of this research 

the most adequately. 

4. An analysis of the morpho-phonological behaviour of loanblends 

In this section we will describe the Hungarian vowel system and the different kinds of 

vowel alternations found in suffixes. Following this, we are going to focus on the be-

haviour of Australian English native words followed by Hungarian suffixes, i.e. 

loanblends. These blends are of two types: some of them follow the native Hungarian 

rule(s) of vowel harmony, while others seem to contradict the rules of one of their 

components. In trying to explain these problematic cases, we are going to make refer-

ence to whether the speaker makes her Hungarian suffix vowel choice on the basis of 

the pronunciation or the spelling of the English words. 

4.1. Hungarian suffix vowel alternations 

 Front Back 

 -round +round -round +round 

 short long short long short long short long 

High i [i] í [i] ü [y] ű [y]   u [u] ú [u] 

Mid  é [e] ö [ø] ő [ø]   o [o] ó [o] 

Low e [ε]     á [a] a []  

 

Table 1. The Hungarian vowel system 

The Hungarian vowel inventory consists of 14 vowels, 7 short-long pairs as in Table 1. 

Front non-low unrounded vowels are considered to be neutral with regards to vowel 

harmony, i.e. they generally do not influence the selection of the suffix vowel, while 

the rest of the vowels are considered harmonic. The main arguments for [] being 



327 

 

harmonic include the facts that there are no non-alternating suffixes with this vowel, as 

opposed to [e], [i] or [i], e.g. -ért and -ig and that there are no antiharmonic roots 

containing this vowel only as opposed to antiharmonic roots like [hi:d] and [t
s
e:l]. 

(Antiharmonic roots like híd ‘bridge’ or cél ‘aim’ contain neutral (front) vowels but 

they take back vowelled alternating suffixes, e.g. hídnak ‘bridge’ DAT. or célba ‘aim’ 

ILL.) 

The literature usually divides the Hungarian vowel harmony phenomena into two 

major groups: root and suffix harmony. Native Hungarian roots contain either all back 

or all front vowels, though neutral vowels freely cooccur with either. Recent loan 

words sometimes violate root harmony and contain both front harmonic and back 

harmonic vowels, e.g. [t:ityd] ‘attitude’, [røno:] ‘Renault’. 

The facts of Hungarian suffix vowel harmony are given below for binary, ternary, 

and quaternary suffixes respectively. (For the sake of simplicity, the charts list only 

monosyllabic roots.) 

 

Back Front Back+Neutral 

kr+nk ‘arm’ fej+nek ‘head’ rdir+nk ‘eraser’ 

haz+nk ‘house’ kez+nek ‘hand’ bber+nk ‘laurel’ 

kor+nk ‘age’ kør+nek ‘circle’ pli+nk ‘Paul dim’ 

kor+nk ‘illness’ bør+nek ‘skin’ koti+nk ‘cart’ 

juk+nk ‘hole’ sirt+nek ‘cliff’ bui+nk ‘panty’ 

kut+nk ‘well’ viz+nek ‘water’ putser+nk ‘naked’ 

  ylt+nek ‘roast’ hoher+nk ‘hangman’ 

  tyz+nek  ‘fire’ ftser+nk  ‘single’ 

 

Table 2. Binary alteration: -nk/-nek DAT. 

As we can see, stems with back vowels always take back suffixes and generally stems 

with front vowels take front vowel suffixes as do stems with only neutral vowels, e.g. 

[ke:z], [vi:z], and [sirt] in the second column. Polysyllabic native roots select alternat-

ing suffixes according to the backness of the harmonic vowels of the root, 

[brat+nk] ’friend’, while loanwords select the alternant according to the backness 

of the last harmonic vowel of the root, [t:itü:dnek], [røno:nk]. If, however, a back 

vowel or a sequence of back vowels is followed by a neutral vowel, the suffix will 

often have a back vowel showing that neutral vowels are transparent to backness har-

mony. (For the behaviour of with words with back vowels followed by one or several 

neutral vowels see Ringen and Kontra 1988.) 

 

Back Front unrounded Front rounded 
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kr+hoz  ‘arm’ fej+hez ‘head’ kør+høz ‘circle’ 

haz+hoz ‘house’ kez+hez ‘hand’ bør+høz ‘skin’ 

kor+hoz  ‘age’ sirt+hez ‘cliff’ ylt+høz ‘roast’ 

kor+hoz ‘illness’ viz+hez ‘water’ tyz+høz ‘fire’ 

juk+hoz  ‘hole’     

kut+hoz ‘well’     

Back+Neutral 

rdir+hoz ‘eraser’ 

bber+hoz ‘laurel’ 

pli+hoz  ‘Paul dim’ 

koti+hoz ‘cart’ 

bui+hoz ‘panty’ 

putser+hoz ‘naked’ 

 

Table 3. Ternary alternation: -hoz/-hz/-hz ALL. 

Ternary harmony only differs from its binary counterpart as far as front roots are con-

cerned. The choice of a back or front ternary suffix is governed by the same rules as in 

binary suffixes. Stems that take the back alternant of a binary suffix, i.e. back vowel 

stems, antiharmonic stems and stems with sequences of back vowels followed by a 

neutral vowel, take the back alternant of a ternary suffix, too. Front roots fall into two 

groups based on the final vowel of the root: roots with a final rounded front vowel take 

the front rounded alternant, cf. right column, while roots with a final front unrounded 

vowel, whether harmonic or not, i.e. [i], [i:], [e:] vs. [], take the front unrounded 

alternant. Disharmonic loans behave exactly the same way as native roots. 

As we have shown above, while ternary harmony involves the same mechanism as 

binary harmony intertwined with a roundedness alternation, quaternary alternations 

differ from ternary harmony in that they involve the phenomenon of lowering, a result 

of adding quaternary suffixes to members of a morphologically marked closed lexical 

class, the so-called lowering stems. 

 

Back 

I. kr+ok ‘arm’ II. fl+k ‘wall’ 

 bar+ok ‘bar’  haz+k ‘house’ 

 kor+ok ‘age’  hold+k ‘moon’ 

 kor+ok ‘illness’  lov+k ‘horse’ 
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 rum+ok ‘rum’  juk+k ‘hole’ 

 bur+ok ‘Boer’  kut+k ‘well’ 

 ir+ok ‘fat’  hid+k ‘bridge’ 

 tsel+ok ‘goal’  hej+k ‘crust’ 

Front 

III. fej+ek ‘head’ IV. køv+ek ‘book’ V. kør+øk ‘circle’ 

 kez+ek ‘hand’  tø +ek ‘udder’  bør+øk ‘skin’ 

 sirt+ek ‘cliff’  ylt+ek ‘roast’  kyrt+øk ‘horn’ 

 viz+ek ‘water’  tyz+ek ‘fire’  byn+øk ‘sin’ 

 

Table 4. Quaternary alternation: -k/-ok/-ek/-k PL. 

As we can see in the upper part of Table 4, one of the differences between the ternary 

and quaternary suffixes is that there are two different back alternants of the quaternary 

plural suffix: a mid alternant, i.e. -ok, and a low alternant, i.e. -k. A similar distinc-

tion can be drawn in the case of front alternants: we find a mid, i.e. -ök, and a low, i.e. 

-εk, alternant. However, while the back alternants only differ in height, the front alter-

nants also differ in roundedness, a phenomenon already observed in ternary harmony. 

Roots in Group I take the back mid alternant of quaternary suffixes. As can be seen 

from the data above, the same vowels, including neutral vowels as well, can be found 

in these roots as in stems that take the back alternant of the binary and ternary suffixes. 

The same is true of Group II, in which we find roots taking the back low alternant. 

Because of the overlap in root vowel quality in the two groups it seems that roots fall 

into two discrete morphological classes. Although Group II contains a large number of 

roots, it is still much smaller than Group I, which also contains all recent loanwords 

and nonce words taking back quaternary suffixes. We also have to note that all foreign 

words fall into Group I when used in a Hungarian discourse. Thus we can conclude 

that Group I is the default; hence Group II, being anomalous, must be marked in the 

lexicon. Front stems are divided into three groups in the above chart although there are 

only two front alternants of quaternary suffixes. Of these three groups, two are un-

marked and one is marked together with Group II. Roots in Groups III and V behave 

in the same way as they do with ternary suffixes: they select the appropriate suffix 

based on backness and then choose the one with the roundness value matching the last 

vowel of the stem: stems with final rounded vowels select -øk, those with final un-

rounded vowels select -ek. Hence, there is nothing unusual about their behaviour. 

However, roots in Group IV behave differently: although containing a final front 

rounded vowel they take front rounded ternary suffixes, but they take front unrounded 

quaternary suffixes, i.e. rounding harmony is blocked in their case. This phenomenon 
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can be accounted for by claiming that this group is marked for taking low quaternary 

suffixes. 

Thus we can conclude that stems in Groups II and IV, constituting a grammatically 

marked class of stems called “lowering stems” as opposed to the unmarked stems 

shown in Groups I, II, and V, behave differently when taking quaternary suffixes. For 

this reason this class must be marked in the lexicon. 

4.2. Suffixed derivational loanblends and their possible explanations 

In the first group of suffixed derivational loans we find those taking binary suffixes 

below: 

 

(5) driveway-ba ILL. 

 suburb-ba ILL. 

 degree-ját 3SG. POSS. + ACC. 

 culture-ük 3PL. POSS. 

 opportunity-ja 3SG. POSS. 

 

Of these words, opportunityja and drivewayba behave exactly like similar Hungarian 

roots would under the same circumstances. For instance, many Hungarian roots con-

taining back vowels followed by at least one neutral vowel will take the back vowel 

version of the 3SG. POSS. suffix, e.g. vámpír+ja ‘vampire’ 3SG. POSS. It seems that 

the fact that driveway contains a diphthong in both syllables does not make a differ-

ence for the informant as backness harmony skips the /e/ diphthong in the second 

syllable just as it would skip a neutral Hungarian front monophthong like /e/ or /i/. 

The rest of the words in this group, however, are peculiar in one way or another: 

degreeját seems problematic as it is a word with only neutral front vowels and such 

words are all to take a front vowel suffix, i.e. degreejét should be the expected form. It 

is also important to notice that there is no vowel in the word that could be the source 

of this backness feature in the suffix as the root only contains front vowels. 

The words culture-jük and suburbba behave in an unexpected way, as they take suf-

fixes with different vowels even though they contain exactly the same non-front stem 

vowels only: both stems contain a stressed central-back // followed by a central 

unstressed //. In suburb, the back suffix is what one would expect as phonetically 

central vowels behave as phonologically back vowels in Hungarian, too – cf. the be-

haviour of the central open /a/ vowel in words like ház+ban /hazbn/ ‘house’ INE. 

Culture, on the other hand, is the odd one out here as it takes a front vowelled suffix 
regardless of its back-central stem vowels. There might be two possible explanations 

here: according to the first, it might be the spelling of the word that intervenes here as 

the final silent vowel letter E would be normally pronounced as /e/ in English, defi-

nitely a front vowel. According to the other – much weaker – explanation, the selec-
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tion of the suffix vowel may be due to the typical way schwa, //, is taught in the 

English classroom in Hungary: EFL language teachers often describe it as a sound 

very close in its articulation to Hungarian /ø/, but it is unrounded – an incorrect de-

scription as /ø/ is front while // is central. However, one might note that this expla-

nation is very unlikely as the informant of the case study was not formally taught Eng-

lish but is a native speaker of the language, so she simply does not have access to this 

information. So either the first explanation is correct or some other – presently hidden 

– reason is hiding behind this choice of suffix vowel. 

 

(6) archive-okkal PL. + INS. 

 costume-ökbe PL. + ILL. 

 recyle-ozzál DerMor + 2SG + IMP. 

 supportozza DerMor + 3SG + IMP. 

 

In this group of derivational blends there are two suffixes following the stem, the sec-

ond one of which is always completely regular as their backness/frontness values are 

determined by the backness/frontness value of the vowel in the preceding suffix: either 

the second suffix is back because the first suffix (closer to the stem) is back – cf. ar-
chive-okkal, recyle-ozzál, supportozza – or the second suffix has a front vowel because 

of the front vowel of the first suffix – cf. costume-ökbe. The choice of the first suffix 

will be described later below as it is always either a ternary or quaternary suffix. 

In the following group we find derivational loans taking ternary suffixes: 

 

(7) barbicue-n SUP. 

 historyhoz ALL. 

 charton SUP. 

 

In this group of words the suffix choice always perfectly conforms to the Hungarian 

rules both regarding whether a linking vowel must be present or not – cf. the differ-

ence between barbicue-n and chart-on and their similarity to native Hungarian stems 

like varjú+n ‘raven’ SUP. and sport+on ‘sports’ SUP. – and also regarding the quality 

of the linking vowel. In historyhoz, the only non-neutral vowel (in Hungarian terms, of 

course) is the unstressed schwa // in the second syllable /hst□i/. As we have 

already pointed out above, schwa being a central vowel is expected to behave as Hun-

garian central-back vowels do, i.e. it will attract a back vowelled suffix. 

 

(8) recyle-ozzál DerMor + 2SG. + IMP. 

 support-ozza DerMor + 3SG. + IMP. 
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The stems in (8) are followed by a ternary derivational morpheme -oz/ez/z marking 

a verb and selecting the suffix vowel just like a native Hungarian root would – cf. 

monitoroz ‘monitor’ 3SG. PRES. IND. kopíroz ‘copy’ 3SG. PRES. IND. The second 

suffix attached after the derivational suffix copies the backness value of the preceding 

suffix vowel and thus also behaves completely regularly. 

In the last group of derivational loans we find those taking quaternary suffixes: 

 

(9) restaurant-ok PL. 

 apartement-ok PL. 

 suburbs-ok PL. 

 security guard-ok PL. 

 shark-ot ACC. 

 camper trailer-t ACC. 

 protest-et ACC. 

 

The stems in this group all behave as Hungarian stems containing identical or similar 

vowels both with regards to the presence or absence of the linking vowel – cf. camper 

trailer+t and kvéker+t ‘quaker’ ACC. as well as shark+ot and park+ot ‘park’ ACC. – 

and also with regard to the quality of the suffix vowel – cf. suburbs+ok and 

kanyar+ok ‘bend’ PL. vs. protest+et and teszt+et ‘test’ ACC. One interesting feature 

is the double marking of the plural in suburbs+ok where both an English and a Hun-

garian plural marker are present. Note that as we claimed above in the discussion after 

table (4), foreign loans behave regularly and they belong to class I in table (4), i.e they 

do not belong to the morphologically marked class of lowering stems. 

In the last class of examples there is a quaternary suffix attached to the stem fol-

lowed by yet another (binary) suffix. 

 

(10) costume-ökbe PL. + ILL. 

 archive-okkal PL. + INS. 

 

The second form in (10) is perfectly regular as the stem with only back vowels, i.e. 

// and /a/ is followed back vowels in both the quaternary plural suffix and then the 

instrumental. The stem again does not behave as an exceptional lowering stem and 

takes a back mid vowel in the suffix. The other stem, costume-ökbe, on the other hand 

displays some quite peculiar behaviour as the stem containing back vowels, // and 

/u/, only takes front vowelled suffixes. This behaviour is exactly the same as the one 
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we saw in culture-ük in (5), where we claimed that the most likely reason for this be-

haviour is the presence of the final silent letter E in the spelling of the word. 

5. Conclusion 

In conclusion it can be stated that the 3345-word corpus contains 73 interlingual lin-

guistic manifestations, which is approximately 2% of the entire corpus. It cannot be 

considered a high percentage of course, but with the exception of the compound 

blends and native creations examples for all the other classes can be found in the cor-

pus, which means that the influence of the English language on Hungarian can be 

identified in the speech of one representative on the Hungarian community in Austral-

ia. 

As for the morpho-phonological behaviour of the derivational blends, we can claim 

that most of them follow the pattern of native Hungarian words while there are a few 

that behave exceptionally, a pattern most likely to be due to the influence of the final 

silent letter E in the spelling of these words. Whether or not this is really an effect of 

the spelling is to be checked in a follow-up study on a much larger sample. 
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Abbreviations 

Cases (abbreviated by first few letters capitalized) 

 

Case Marker English equivalent 

ACCusative -at/ot/et/öt/t accusative case (object) 

ALLative -hoz/hez/höz to 

ILLative -ba/be into 

INEssive -ban/ben in 

INStrumental -val/vel with 

SUPeresive -on/en/ön/n on 

 

Other abbreviations 

DerMor derivational morpheme 

InfMor inflectional morpheme 

LV linking vowel 

PL plural suffix 

POSS possessive suffix 

IMP imperative (mood) suffix 

IND indicative mood 

PRES present tense 
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VERSSZÖVEGEK HIPERTEXTUÁLIS SZERVEZŐDÉSÉNEK  

MODELLEZÉSE KÉTNYELVŰ KÖRNYEZETBEN
8 

BODA ISTVÁN KÁROLY – PORKOLÁB JUDIT 

 

 

1. Hipertextuális szövegértelmezés 

A költészet, ezen belül különösen a modern költészet egyik alapvető problémája a 

versszövegek egyre összetettebb inter- és hipertextuális szerveződése. A modern ver-

sek egy jelentős része esetében a vers jelentéstartalmának megértéséhez egyre na-

gyobb mértékű háttértudás szükséges, ennek következtében a nyelvi szintű tudás mel-

lett megnövekszik a metanyelvi szintű tudás jelentősége, mivel az értelmezés során 

mintegy „kilépünk” az értelmezendő szövegből, hogy a szövegek közötti kapcsolato-

kat vizsgálni tudjuk (Boda–Porkoláb 2011). 

A természetes nyelvű szövegek feldolgozásának alapproblémája úgy is megfogal-

mazható, hogy egy természetes nyelvű szöveg csak „a jéghegy csúcsa”, önmagában 

nem vagy csak nagyon korlátozottan értelmezhető. A szövegek megértéséhez a szük-

séges háttérismereteket többféleképpen is megadhatjuk; például verselemzésekkel és -

értelmezésekkel, különösen összetett művek esetében pedig (ilyenek például a Biblia, 

Dante Isteni színjátéka vagy T. S. Eliot Átokföldje című verse) a megértést elősegítő 

vagy lehetővé tevő kommentárokkal. A háttértudás struktúrájának és kapcsolatrendsze-

rének leírására szolgál a „jéghegy” modell, amelynek vázlatos leírása az 1. táblázatban 

látható. 

 

1. Az értelmezett szöveg („a jéghegy csúcsa”) 

zenei/vizuális rétegek (a szöveg audiovizuális megjelenési formájából következő, ismétlődéseken 

alapuló, „nem szemléletes” struktúrákat tükröző tudás) 

• hangtani zeneiség (hangok és/vagy szótagok szintjén megvalósuló zeneiség: ritmus, rím, 

alliteráció stb.) 

• szemantikai vagy paradigmatikai zeneiség („hangok nélküli zene”; a szavak szintjén 

megvalósuló zeneiség: szemantikai háló vagy hálózat, gondolatritmus, egyes gondolatalakzatok 

stb.) 

intratextuális réteg (szövegen belüli kapcsolatok; kohézió, pl. korreferenciális kapcsolatok a 

szövegben) 

• alapértelmezett kontextus (alapvető értelmezési séma, „előfeltevések”) 

• nyelvi szintű tudás (a nyelv szintjén „állandósult”, azaz a nyelvbe beépült jelentések) 

• … 

                                                           
8
 A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogat-

ta. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-

sult meg. 
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intertextuális réteg (a szöveg megértéséhez 

minimálisan szükséges háttértudás) 

betű vagy szó szerinti jelentések; 

figuratív vagy szimbolikus, párhuzamos 

jelentések (szimbólumokon alapuló 

leképezések; pl. a leképezés céltartománya 

szerint osztályozva) 

hipertextuális rétegek (a szöveg lehetséges 

értelmezéseihez felhasznált háttértudás) 

2. Korpusz (kiválasztott verbális és multimediális szövegek / szövegrészletek, „a jéghegy 

felszín alatti rétegei”) 

elsődleges szövegek – vagy a szöveg keletkezésének idejében vagy az olvasás (befogadás) idejében 

• az adott szerző további művei; 

• a kortárs szerzők művei; 

• az adott kultúra alapművei, „kánonja”; a klasszikusok, „nagy elődök” művei. 

másodlagos szövegek (például fordítások, (informatív) referátumok, tömörítvények, szemlék, 

ismertetések stb.) 

metaszintű tudást leíró szövegek (például kortörténeti leírások, kommentárok, tanulmányok, 

műelemzések, kritikák, értékelések stb.) 

3. Konkordancia szótár, „index” (kulcsszavakon alapuló inter- és hipertextuális kapcsolatok 

kialakítása a szövegek között) 

vertikális kapcsolatok 

(a konkordanciák rendszerezése a kulcsszavak 

alapján, például csoportosítás adott 

jelentésmezőkben, „szócikkekben”; pl. költői/írói 

vagy szimbólumszótár kialakítása) 

a konkordanciák jelentésének absztrakciója 

(elvonatkoztatás az eredeti kontextustól) 

a kulcsszavak adott jelentéstartalmának 

„beillesztése” az értelmezett szövegbe 

a kiegészített szöveg koherenciájának 

biztosítása megfelelő műveletekkel 

(metaforikus leképezések, egyes szavak 

elhagyása, a szöveg kiegészítése stb.) 

horizontális kapcsolatok 

(a konkordanciákhoz az eredeti szöveg 

hozzákapcsolása) 

szöveghivatkozások nélküli példamondatok (a 

nyelvi szintű tudás reprezentálása) 

explicit hivatkozások a konkordanciákat 

tartalmazó forrásszövegre (vö. 2. réteg) 

hivatkozások az értelmezett (kommentált stb.) 

forrásszövegre (vö. 1. réteg) 

 

1. táblázat. A hipertextuális szövegértelmezés háromrétegű modellje (jéghegy-modell) 

Az eredeti szöveg és a (pl. kommentárok segítségével) hozzákapcsolt háttértudás 

„együttolvasása” hagyományos, papíralapú technológia esetében meglehetősen nehéz 

feladat (valószínűleg a lábjegyzetek jelentik a legjobb megoldást, azonban ilyenkor 

csak rövid, néhány soros kommentárok használhatóak, és ez nem mindig elegendő). A 

probléma hatékony megoldására a világháló – legalábbis technológiai szempontból – 
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egyszerű és hatékony megoldást kínál. A modern HTML alapú webes technológia 

segítségével ugyanis olyan komplex hipertext struktúrát szervezhetünk a szöveg köré, 

amely a megértéshez és értelmezéshez szükséges legfontosabb információkat közvet-

lenül elérhetővé teszi a felhasználók számára. Érdekes módon azonban a világhálón 

(és ezen belül a magyar szegmensben különösen) nem túl gyakori az ilyen módszerrel 

feldolgozott „hipertextuális” versszöveg. 

A hipertext létrehozása tekinthető egyfajta aktív (és rendkívül intenzív) olvasásnak 

is, amelynek során az „olvasó” közvetlen kapcsolatba lép a szöveggel, és nemcsak 

passzívan olvassa-értelmezi, hanem folyamatosan bővíti is a szöveget, „beillesztve” az 

olvasás során felismert összefüggéseket és tudástartalmakat. A hipertextuális szöveg-

értelmezés során fokozatosan egy hipertextuálisan szervezett „tudásbázist” alakítunk 

ki (és ezáltal hosszú távú memóriánkat szinte korlátlanul bővítjük). Kétnyelvű környe-

zetben mindez további előnnyel jár: a versszövegek értelmezése hatékony módon 

összeköthető a nyelvtanulással. Ilyen értelemben a hipertextuális szövegértelmezés 

olyan szövegalapú nyelvtanulási stratégiának tekinthető, amelyben a kétnyelvű idéze-

teket nemcsak felismerjük és memorizáljuk az adott szövegkörnyezetben, hanem mi 

magunk építjük be őket az értelmezett szövegbe. A szövegértelmezéssel párhuzamo-

san kialakított hipertextuális tudásbázisban a nyelvi szintű tudást egy képeket és 

(egyebek közt memorizálható) idézeteket tartalmazó hipermediális szótárral, a 

metaszintű tudást kommentárokkal reprezentálhatjuk – a szöveg magasabb absztrakci-

ós szintjeit pedig táblázatokkal. Ha elfogadjuk, hogy a kétnyelvű tudattartalmak men-

tális reprezentációi – akár a szavak lexikai és/vagy szemantikai reprezentációi, akár a 

komplex tudattartalmak, pl. az „önéletrajzi memória” szintjén (vö. Navracsics 2011: 

97–98) – közös, vagy legalábbis közvetlenül összekapcsolódó agyi struktúrákban táro-

lódnak, akkor a versszövegek köré szervezett kétnyelvű (ill. Eliot esetében kifejezetten 

és szándékoltan többnyelvű) hipertext struktúra a kétnyelvű mentális tudattartalmak 

egy lehetséges, konstruktív és empirikusan vizsgálható modelljének tekinthető. Vagy 

még inkább metaforájának – itt érdemes megjegyeznünk, hogy a számítógép mint az 

emberi agy metaforája inspirálta a megismeréstudományi kutatások jelentős részét. 

Tanulmányunkban a továbbiakban a hipertextuális versértelmezés egyes elemeit 

szeretnénk bemutatni néhány kiválasztott szövegrészlet esetében. 

2. Az Átokföldje mint a történelmi (kollektív) és személyes tudattartalmak szim-

bóluma 

T. S. Eliot Átokföldje című műve vitathatatlanul a modern költészet alapműve, amely 

különleges szerkesztésmódja, asszociatív gondolati struktúrája és szimbolikus nyelve-

zete következtében tartalmilag – valamint a más művekből átvett vagy feldolgozott, 

esetenként eredeti (nem angol) nyelvű szövegrészleteknek és a műhöz kapcsolt kom-

mentároknak köszönhetően formálisan is – teljes joggal tekinthető egy mai értelemben 

vett hipertextuális szövegnek. Ennek egyik következménye az, hogy a mű hagyomá-
nyos, megszokott módon történő olvasásakor komoly megértési nehézségeket kell 

leküzdenünk – legalábbis „első olvasatra” egészen bizonyosan. 

A mű – Eliot (és a fordító Vas István) szavaival – „egy csomó tört képet” tartalmaz, 

amelyekkel a mű keletkezése óta „rengeteg ember” foglalkozott (pl. Kappanyos And-
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rás 2001-es monográfiájában több mint tíz oldalon sorolja fel a mű válogatott szakiro-

dalmát). A kutatók a mű egyes részeinek, ill. egészének értelmezésére különböző (és 

esetenként egymásnak ellentmondó) sémákat és értelmezéseket javasoltak, amelyek az 

általuk választott paradigmában alighanem egyaránt alkalmasak az Átokföldje értelme-

zésére – talán éppen azért, mert valóban „ennyiféle gondolható róla, ennyi potenciális 

jelentést tartalmaz” (Kappanyos 2001: 14). Ez felveti azt az alapvető kérdést, hogy 

melyek azok a kritériumok, amelyek alapján egy javasolt sémát elfogadhatunk (vagyis 

az értelmezés szempontjából „érvényesnek” tekinthetjük). Mindez szorosan összefügg 

azzal a kérdéssel, hogy a használt értelmezési sémák és a segítségükkel leírt fogalmi-

szimbolikus kapcsolatrendszerek az értelmezett műben milyen információszervezési 

és visszakeresési mechanizmussal írhatóak le. 

A mű eredeti (angol) szövegének hipertextuális reprezentációja több helyen is meg-

található a világhálón (pl. Green 2011, Lancashire 2011, Parker 2011). Azoknak a szö-

vegeknek a listája, amelyek a jelenlegi kutatások alapján Eliot művéhez kapcsolhatóak, 

részint rendelkezésre áll, részint folyamatosan bővül (mivel a mű jellegéből fakadóan 

valószínűleg sohasem lesz, sohasem lehet teljes). Sokkal nagyobb probléma viszont az 

eredeti mű és a kapcsolódó szövegek együttes értelmezése, azaz a kialakított 

hiperszöveg koherenciájának biztosítása – az Átokföldjével foglalkozó írások jó része 

sokkal inkább az áttételes vagy nyílt hivatkozások puszta felismerésére törekszik, és a 

mű általános értelmezését, poétikai/esztétikai hatását helyezi a középpontba, mintsem a 

hivatkozott szövegek jelentéstartalmának tényleges hozzákapcsolását, „beemelését” az 

eredeti szövegbe. Az általunk követett hipertextuális szövegértelmezés célja az, hogy az 

eredeti szöveget és a szöveghez kapcsolható szövegeket együttesen, koherens szöveg-

ként értelmezzük. 

Az alábbiakban két példán keresztül szeretnénk bemutatni azokat a lehetőségeket, 

amelyek egy koherens hiperszöveg kialakításában rejlenek – kétnyelvű környezetben. 

Az alábbiakban a magyar nyelvű szövegrészleteket Vas István fordításában közöljük 

(ld. Eliot 1986). 

2.1. Történelmi utalások 

And when we were children, staying at the 

archduke’s, 

My cousin’s, he took me out on a sled, 

And I was frightened. He said, Marie, 

Marie, hold on tight. And down we went. 

Kuzenom, a főherceg, amikor nála éltünk, 

Még gyermekkorunkban, szánkázni vitt, 

Én pedig féltem. Azt mondta, Marie, 

Marie, fogódzz. És szálltunk lefelé. 

 

2.1. táblázat. T. S. Eliot: Átokföldje. I/13–16 

Az ismert, hogy „Marie” Marie Larisch grófnéra utal, akivel Eliot személyesen is 

találkozott (Eliot 1973: 1984, Eliot 2003: 97); azonban a (valószínű) hivatkozás Ru-

dolf koronahercegre és a műben később Erzsébet (Sissi) királynőre („Ültem és sírtam a 

Genfi-tó vizeinél”, III/182) már kevesebb helyen szerepel. Pedig az utalások a Habs-

burg-ház tragikusan meghalt tagjaira abban a részben, amely „A halottak temetése” 
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alcímet viseli, aligha lehetnek véletlenek. (A fent idézett kommentárokban egy tárgyi 

tévedés is előfordul: a Genfi-tónál Erzsébetet gyilkolták meg, nem Marie Larisch-t.) 

A „szálltunk lefelé” Thomas Mann metaforája alapján is értelmezhető: „Mélységes 

mély a múltnak kútja”. A történelmi szövegekből emellett két gondolatot emeljünk ki. 

Rudolf katasztrofális házassága hozzájárult korai halálához; Erzsébetnek pedig, aki 

először lánya, majd fia halála után mély depresszióba esett, a kártyajóslás (vö, Tarot, 

I/43–59) is segítségére volt a túlélésben. Azaz az Átokföldjéhez kapcsolt tudástartal-

mak – a kollektív, történelmi és a személyes emlékek mellett – a mű két alapvető sze-
mélyes problémájára is felhívják a figyelmünket: a férfi-nő kapcsolat kudarcára és az 

átélt tragédiák vagy traumák okozta depresszióra. 

2.2. Bibliai utalások 

Son of man, 

You cannot say, or guess, for you know only 

A heap of broken images, where the sun beats, 

And the dead tree gives no shelter, the cricket no 

relief, 

And the dry stone no sound of water. 

Embernek fia, 

Nem mondhatod, nem sejted, mást sem ismersz, 

Csak egy csomó tört képet, ahol a tikkadt nap 

S a holt fa menhelyet nem ad, tücsök sem 

enyhülést, 

S a száraz kő se csörgedező vizet. 

… … 

I will show you fear in a handful of dust. 

 

Egy marék porban az iszonyatot megmutatom 

neked. 

2.2. táblázat. T. S. Eliot: Átokföldje. I/20–24, 30 

A hivatkozott bibliai szövegrészleteket maga Eliot adja meg (Eliot 1986: 61). Az első 

idézetben az „embernek fia” vagy „emberfia” Ezékiel prófétára utal, a narrátor pedig 

Istenre, aki a prófétához beszél (forrás: Biblia, protestáns fordítás): 

Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! Miközben 

beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. 

(Ez. 2:1–2) 

Az Eliot által megadott második idézet az öregségről és a közelgő halálról szól: 

Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik 

[a hajad megőszül, mint a virágzó mandulafa], a sáska nehezen vonszolja magát 

[erőtlenül vonszolod magad, mint a haldokló sáska], és mit sem ér a fűszer [a ka-

por már nem kelt többé szexuális vágyat], mert elmegy az ember örök otthonába, 

és az utcán körös-körül siratók járnak. (Préd. 12:5) 

Ebben a példában már alapvető szerepet játszik a kétnyelvűség. Az adott sor – általunk 

készített, szögletes zárójelek között megadott – magyar nyelvű fordítása ugyanis nem 
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használható (megkockáztatjuk: nem is igazán érthető meg) a beszúrt kiegészítések 

nélkül. Ezek forrása a Biblia adott részletének alábbi angol fordítása: 

Remember him before you become fearful of falling and worry about danger in 

the streets; before your hair turns white like an almond tree in bloom, and you 

drag along without energy like a dying grasshopper, and the caperberry no longer 

inspires sexual desire. Remember him before you near the grave, your 

everlasting home, when the mourners will weep at your funeral. (Ecc. 12:5, New 

Living Translation; forrás: Online Parallel Bible) 

Az öregség már a mű mottójában, Sibylla mitológiai alakjában megjelenik, és a 30. 

sorban, a „marék por” kifejezésben egyebek közt arra a több száz évre utalhat, amed-

dig Sibyllának, akármennyire is megöregszik, élnie kell (Macrae 2001: 13). Azonban 

az öregség Eliot korábbi verseiben (is) központi helyet foglal el. Például a Gerontion 

mottójában: „Nem vagy ifjú, se vén, / De mintha csak ebéd után aludnál, / Álmodod 

mind a kettőt.” (T. S. Eliot: Gerontion, fordította Vas István; Eliot 1986: 31) Az idézet 

azért is jelentős, mert Eliot egy időben úgy gondolta, a Gerontion akár az Átokföldje 

kezdete is lehet (Virágos 2008: 246). Érdemes észrevennünk, hogy az öregség az idé-

zetben kifejezetten szimbolikus értelemben – egy jellegzetes lelkiállapot kifejezése-

ként – jelenik meg, és nem szó szerint. Később Eliot megadja az öregség, az „öreg 

ember” fő problémáját is: azt, hogy tudatában van a több ezer éves emberi kultúra, a 

történelem során elkövetett számtalan „álnokságnak”, „fortélynak” – bűnnek. 

Itt vagyok, öreg ember az aszály havában, 

Egy fiú fölolvas nekem, várom az esőt. 

[...] 

Ilyen tudással hol a megbocsátás? Gondold csak el, 

A történelemnek sok álnok átjárója van, fortélyos folyosója 

És titkos ajtaja [...] 

(T. S. Eliot: Gerontion, fordította Vas István) 

Az Átokföldjében szereplő „tört képek” ilyen értelemben a régmúlt, letűnt korok, az 

emberiség kollektív tudatát szimbolizáló „öreg ember” emlékeiként is értelmezhetőek 

– akit elborzasztanak az emberiség által elkövetett bűnök. „AZ EMLÉKEK KÉPEK” 

metaforát Eliot más helyen, így a Marina 4. sorában is használja („Micsoda képek 

térnek vissza most”, fordította Vas István). Az „emlék” mint kulcsszó már az Átokföld-

je 3. sorában megjelenik, és közvetlen utána szerepel a „gyökér”, amely az emlékek – 

ha úgy tetszik, hipertextuális – kapcsolatrendszerének a szimbóluma is lehet. Hasonló-

an az „ág”-hoz; itt egyébként érdemes megjegyeznünk, hogy a „fa” (’gyökér, ág, le-

vél’) az informatikában a hierarchikusan szerveződő adatok egyik legismertebb meta-

forája. És hogy tovább építsük a versben használt alapvető szimbólumok koherens 

rendszerét, a „gyökerek” és a „branches” (’ágak’) szavak lesznek a bibliai allúziókat 

használó szakaszt nyitó 19. sor alanyai, ami felveti, hogy az ’Átokföldje’ (a hely, ahol 
a vers „játszódik”) az emberi tudattartalmak szimbólumaként is értelmezhető. 
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April is the cruellest month, breeding 

Lilacs out of the dead land, mixing 

Memory and desire, stirring 

Dull roots with spring rain. 

Április a kegyetlen, kihajtja 

Az orgonát a holt földből, beoltja 

Az emléket a vágyba, felkavarja 

Esővel a tompa gyökeret. 

… … 

What are the roots that clutch, what branches 

grow 

Out of this stony rubbish? 

Mi gyökerek kúsznak, mi ágazik szét 

E kő-szemétből? 

 

2.3. táblázat. T.S. Eliot: Átokföldje. I/1–4, 19–20 

Érdekes, hogy egyes kommentárokban (pl. Macrae 2001: 15) a „tört képeket” – utalva 

Ez 6:6-ra – nem emlékekként, hanem darabokra tört bálványokként értelmezik (ti. 

Isten felszólítja Ezékielt, hogy törje össze a bálványokat, „faragott képeket”). Ez 

azonban a szöveg egy teljesen más, pl. vallási tartalmú értelmezéséhez vezetne. 

A „félelem” (’fear’) Vas István fordításában iszonyatként jelenik meg – ez azért ér-

dekes, mert A sötétség mélyén főszereplője, Kurtz halála előtti szavait juttathatja 

eszünkbe Joseph Conrad regényéből: „Iszonyat! Iszonyat!” (ami Vámosi Pál fordítá-

sában: „Borzalom! Borzalom!”) Az angol „The horror! The horror!” ugyan nem egye-

zik az Eliot által az Átokföldjében használt „fear” (’félelem’) szóval, de mellette szól, 

hogy Eliot eredetileg Conrad sorait akarta az Átokföldje mottójának választani (Eliot 

1997: 150). 

Az emberi történelem emlékei és az előző részben kiemelt személyes problémák iz-

galmas paradigmát jelentenek a mű további részeinek értelmezéséhez – ami a hivatko-

zott szövegrészletek miatt alighanem több száz oldalt is jelenthet. És mivel vélemé-

nyünk szerint Eliot műve – különösen az általunk választott hipertextuális szövegér-

telmezés megközelítésmódját választva – szinte kimeríthetetlen, így alighanem itt az 

ideje a mű hipertextes kiadásának immáron az internet magyar szegmensében is. 
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MERKMALE DER SCHRIFTSPRACHLICHEN  

KOMMUNIKATION IM UNGARISCH-DEUTSCHEN  

BILINGUALEN KONTEXT 

VALÉRIA VÉKONY 

 

 

1. Einleitung 

Zweisprachigkeit bestimmt das Leben und den Alltag der durch Migration bilingual 

gewordenen Menschen. Die erfolgreiche Integration in die Gesellschaft verlangt nach 

ausreichenden mündlichen Kompetenzen. Literale Gesellschaften, wie in Ungarn und 

in Deutschland, erfordern jedoch auch das Vorhandensein der Schriftlichkeit. Es stellt 

sich die Frage, welche Rolle die Literalität im Falle des Bilinguismus spielt. 

Obwohl die ethnische Vielfalt in den Schulen inzwischen als kulturelle 

Bereicherung wahrgenommen wird, entstehen im pädagogisch-praktischen Bereich 

des Öfteren Probleme, die zur Bildungsbenachteiligung der Schülerinnen und Schüler 

ausländischer Herkunft führen können. Die Ursachen vermutet man entweder in dem 

soziokulturellen Hintergrund der Zuwandererfamilien oder auch in den oft nicht 

zufriedenstellenden sprachlichen Kompetenzen. Deshalb ist es wichtig, die Ressourcen 

der Kinder zu evaluieren, die sie für den Sprachausbau, insbesondere für 

schriftkulturelle Leistungen, nutzen können (Maas 2009: 146). Studien zufolge wird 

bei dem Prozess der Förderung der Herkunftssprache eine besondere Rolle 

zugeschrieben (vgl. Auernheimer 2010). 

In dem vorliegenden Beitrag verdeutliche ich die Probleme, die bei der Gestaltung 

des ungarischsprachigen herkunftssprachlichen Unterrichts in Deutschland in der 

Regel auftreten. Ferner werden einige Transfererscheinungen, die auf das 

unterschiedliche Grapheminventar des Ungarischen und des Deutschen 

zurückzuführen sind, dargestellt. Die sprachspezifischen Merkmale der Phonem-

Graphem-Korrespondenz und die Charakteristik der zum differierenden Schriftbild 

führenden Didaktik werden anhand einiger Beispiele ebenso erläutert. 

2. Integrationsmaßnahmen in Deutschland 

Die Daten aus der Erhebung des Baden-Württembergischen Statistischen Landesamts 

zeigen, dass Deutschland mittlerweile ein attraktives Einwanderungsland geworden 

ist. Der Migrantenanteil der Gesamtbevölkerung lag in 2011 bei 19,2%. Die 

Eingrenzung der Betroffenen gestaltet sich schwierig. Laut Definition des Statistischen 

Bundesamts gelten folgende Bevölkerungsgruppen als Personen mit 

Migrationshintergrund: 

Bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund handelt es sich um Personen, die 
nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugezogen sind, 

sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer/ 
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-innen und alle in Deutschland Geborene mit zumindest einem zugezogenen 

oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. ( http://www.destatis.de/ 

jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Bevoelkerung/Migration

Integration/Migrationshintergrund/Aktuell,templateId=renderPrint.psml) 

Der Definition zufolge ist der Besitz eines ausländischen Passes nicht 

ausschlaggebend (Jeuk 2010). Sowohl die eingebürgerten Ausländer als auch die 

Spätaussiedler haben einen Migrationshintergrund. Entscheidend ist nur, ob in der 

Familie (auch) eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird. 

Als unumgängliche Voraussetzung für eine gelungene Integration gilt der 

Spracherwerb. Ohne deutsche Sprachkenntnisse haben die Eingewanderten keine 

guten Chancen. Die Daten aus PISA 2009 zeigen, dass inzwischen fast 26 Prozent der 

fünfzehnjährigen Schülerinnen und Schüler in Deutschland aus zugewanderten 

Familien stammen – eine Tatsache, die eine immense Herausforderung für das 

deutsche Bildungssystem darstellt (Klieme et al. 2010). Die erworbenen Kompetenzen 

der Jugendlichen mit Migrationshintergrund waren zu dem Zeitpunkt der Erhebungen 

zwischen 2000 und 2009 zwar gestiegen, aber sie blieben immer noch unter der 

Leistung der Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund (vgl. Artelt et al. 

2001; Stanat et al. 2002; Terhart 2002; Klieme et al. 2010). 

Als Reaktion der Bildungsverantwortlichen und um den Betroffenen die 

Möglichkeit zu geben, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und sich in das Schulleben 

reibungslos eingliedern zu können, sind Fördermaßnahmen eingeführt worden. 

3. Der ungarische herkunftssprachliche Unterricht 

Um der wirkungsvollen und effektiven Gestaltung des Unterrichts im schulischen 

Rahmen entgegenkommen zu können, müssen ausreichend große Lerngruppen 

vorhanden sein. Da die Ungarn in Deutschland nicht so stark vertreten sind wie die 

türkische oder die italienische Population, ist die Organisation des 

herkunftssprachlichen Unterrichts an den Schulen geradezu unmöglich. Angesichts der 

Tatsache, dass eine Nachfrage besteht, sind die sogenannten Samstagsschulen 

entstanden. Mit Unterstützung des Ungarischen Kulturinstituts (UKI) in Stuttgart und 

des Bundes Ungarischer Organisationen in Deutschland (BUOD) wurde im Jahre 2008 

ein Versuch gestartet die ungarischen Schulen in Deutschland zu lokalisieren (vgl. 

Illés-Molnár 2009). Die Recherchen haben ergeben, dass von den elf ermittelten 

ungarischen Schulen diejenigen, die sich in den im Süden liegenden Bundesländern 

befinden, besser besucht werden als die Organisationen im Norden des Landes. Die 

Vermutung liegt nahe, dass der Grund dafür die geographische Distanz zu Ungarn ist: 

In den südlichen Regionen des Landes leben mehr Ungarn als im Norden. 

Ferner wird die erfolgreiche Vermittlung der ungarischen Sprache auch durch die 

Quantität der Unterrichtseinheiten beeinträchtigt. Eine vorläufige Untersuchung hat 

ergeben, dass sich die Gruppen, wenn der Unterricht trotz erschwerter Bedingungen 

doch zustande kommt, im Durchschnitt 1 bis 2-mal pro Woche treffen (als Vergleich: 

Die Schüler haben in der Grundschule durchschnittlich 6 Wochenstunden 

Deutschunterricht). Um effektiv arbeiten und die Motivation der Kinder 
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aufrechterhalten zu können, müssen das Lehrmaterial und die Thematik auf die vorhin 

erwähnten speziellen Bedürfnisse der jeweiligen Lernergruppen abgestimmt sein. 

4. Didaktischer Ansatz 

4.1. Begriffsbestimmung 

Im Zusammenhang mit dem Bilinguismus trifft man in der deutschsprachigen 

Fachliteratur des Öfteren auf die Termini Muttersprache-Fremdsprache/Zweitsprache, 

Herkunftssprache-Zweitsprache, Erstsprache-Zweitsprache (L1-L2). Es herrscht kein 

Konsens über den Gebrauch der Begriffe. Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es 

nicht, die Begriffe detailliert zu definieren, jedoch ist es unumgänglich zum Thema 

Stellung zu beziehen. 

Nach der in der einschlägigen Fachliteratur meist erwähnten Definition der 

Muttersprache (Skutnabb-Kangas 1997) ist die parallele Existenz mehrerer 

Muttersprachen im Leben eines zwei- oder mehrsprachig aufwachsenden Individuums 

keine Seltenheit. Die Abgrenzung der Sprachen ist aber aus linguistischer Sicht 

notwendig. 

Da Fremdsprachen in einer Umgebung gelernt werden, wo sie gewöhnlich nicht 

gesprochen werden (Henrici et al. 2001), kann man diesen Begriff hinsichtlich der 

migrationsbedingten Zweisprachigkeit nicht anwenden. Die Bezeichnung Erst- und 
Zweitsprache drückt in dieser Relation eine Rangfolge aus, wobei die Feststellung, 

welche Sprache des Zweisprachigen als Erst- oder Zweitsprache zu betrachten ist, ein 

Problem darstellt. 

Die Herkunftssprache zeichnet spezifische Charakteristika aus. Ihr Gebrauch 

konzentriert sich auf die Mikroebene des Sprechers und dient damit nicht der 

gewöhnlichen Kommunikation in der jeweiligen Gesellschaft (Giay 1997). Der 

Zweitspracherwerb erfolgt im Rahmen der Zielgesellschaft (Henrici et al. 2001) und 

der Gebrauch fungiert als sprachliches Mittel zur Bewältigung des Alltags. 

Ich vertrete die Meinung, dass im Falle des migrationsbedingten Bilinguismus den 

Definitionen zufolge die Anwendung der Begriffe Muttersprache, Erstsprache und 

Fremdsprache nicht relevant ist. Infolgedessen verwende ich des Weiteren das 

Begriffspaar Zweitsprache-Herkunftssprache. 

4.2. Die sprachliche Sozialisation 

Die sprachliche Konfiguration eines durch Migration zweisprachig gewordenen 

Individuums erfordert besonderes Augenmerk (vgl. Navracsics 2004, 2010, Bartha 

1999, Grosjean 1989). Wenn man über Zweisprachigkeit spricht, steht die 

Notwendigkeit der Beherrschung der mündlichen Sprache im Vordergrund. Um den 

Überblick über die alltäglichen Situationen behalten, und sich in der Gesellschaft 

zurechtfinden zu können, ist das Vorhandensein der Mündlichkeit von existenzieller 

Natur. 

Bilingualität bedeutet nicht notwendig zugleich auch Biliteralität (Siebert-Ott 2006: 

536). Dereli (2006) vertritt die Meinung, dass solange die erste Generation der 
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Migranten Defizite bezüglich der geschriebenen Variante der Gesellschaftssprache 

aufweist, die zweite Generation mit der Schriftsprache ihrer Herkunftssprache zu 

kämpfen hat. Da sich die ausgewanderte erste Generation der Ungarn auf ihre neue 

Lebenssituation zum Teil gut vorbereitet, trifft die Aussage auf die in Deutschland 

lebenden Ungarn nur zur Hälfte zu. Als Teil der Gesellschaft und damit des deutschen 

Schulsystems verfügt die zweite Migrantengeneration über die für die Einschulung 

notwendigen mündlichen und schriftlichen Kompetenzen. Ihre Herkunftssprache 

dagegen beherrschen sie meist nur mündlich. 

4.3. Modelle des ungarisch-deutschen bilingualen Schriftspracherwerbs 

Die aus den Recherchen bezüglich der ungarischen Samstagsschulen resultierenden 

Ergebnisse zeigen, dass die Lehrkräfte bei der Vermittlung der ungarischen Sprache 

unterschiedliche Methoden anwenden. Wenn sie den Schritt wagen, stellt die 

Biliteralität sowohl die Pädagogen, als auch die Schüler vor komplexe Aufgaben (Vé-

kony 2011). Die Grundlage der unterschiedlichen didaktischen Annäherungen bildet 

die Alphabetisierung. Als Alphabetisierung definiert man den Prozess, bei dem die 

Schülerinnen und Schüler die Laute und Buchstaben einer Sprache lesen und schreiben 

lernen. Unter den Gegebenheiten einer monolingualen Umgebung stellt der Vorgang 

normalerweise kein Problem dar. Wenn man aber die Schriftsprache seiner 

Herkunftssprache im zweisprachigen Milieu lernen möchte, ergeben sich aus 

didaktischer Sicht einige Fragen. 

Die erste methodische Entscheidung, die getroffen werden muss, betrifft die 

Bestimmung des Zeitpunktes der Alphabetisierung. Es bieten sich diesbezüglich drei 

Varianten: das ungarische Alphabet vor dem Schuleintritt im Vorschulalter, simultan 

oder sukzessiv mit dem Deutschen zu lernen (1. Abbildung). 

 

 Schreiben Lesen 
 (produktiv) (rezeptiv) 

 

 
 

 
 Vorbereitungs- simultan sukzessiv simultan sukzessiv 

 

Abbildung 1. Varianten der Entwicklung der bilingualen schriftsprachlichen Kompetenzen 

Die recherchierten ungarischen Schulen in Deutschland verfahren nach diesen drei 

Methoden. Als Grundlage der Entscheidungen dienen didaktische Überlegungen, 

wobei klar definiert werden muss, welches Ziel die Lehrkräfte bei der Vermittlung der 

ungarischen Sprache verfolgen. 
Die Kompetenz des rezeptiven Lesens auf Ungarisch lässt sich aus zwei Aspekten 

betrachten: Sie kann simultan mit dem deutschen Alphabetisierungsprozess oder 

danach sukzessiv erworben werden. 
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Ein weiterer Punkt ist: In welcher Reihenfolge sollen die Schülerinnen und Schüler 

in der Anfangsphase die ungarische und die deutsche verbundene Schrift und die 

Druckschrift lernen? Sollen sich die Lehrkräfte überhaupt mit dem Thema befassen 

oder reicht es aus, wenn die Kinder eine auf der deutschen Schreibschrift basierende 

eigene Handschrift entwickeln? 

Der Ländervergleich macht deutlich, dass es gravierende Unterschiede in der 

Handhabung der Vermittlung der Schreibschrift gibt. In den meisten Bundesländern 

dient die zusammengesetzte, formorientierte Druckschrift als Ausgangsschrift. Mit der 

Begründung, dass der dynamische Charakter der Schreibschrift einen gesonderten 

Schreibschriftlehrgang erfordert (Schenk 2009: 150), lernen die Kinder erst im zweiten 

Schuljahr die Schreibweise der verbundenen Schrift dazu. Bis dahin können sie sie 

selbstverständlich auch nicht lesen. In Ungarn dagegen ist das Erlernen der verbundenen 

Schrift und der Druckschrift schon im ersten Schuljahr fester Bestandteil des 

Curriculums. 

Die Vielfalt der Schreibschriften in beiden Ländern erschwert die Auswahl der 

richtigen Methode. Neben der Druckschrift werden in Deutschland drei verschiedene 

Ausgangsschriften angeboten: die lateinische Ausgangsschrift (LA), die vereinfachte 

Ausgangsschrift (VA) und in den östlichen Regionen des Landes die 

Schulausgangsschrift (SAS). In Ungarn unterrichtet man die seit 1956 eingeführte 

vereinfachte moderne Stehschrift mit „c-Bindung“ und die seit 1991 nach Virágvölgyi 

benannte leicht nach rechts neigende Schrift. Die Nachforschungen deuten darauf hin, 

dass die Notwendigkeit des Erlernens einer ungarischen Schreibschrift mindestens aus 

zwei Gründen fraglich ist. Erstens führt es zu unnötigen Interferenzen in der deutschen 

verbundenen Schrift, was gegebenenfalls auf geringe Toleranz seitens der deutschen 

Lehrkräfte stößt. Zweitens sprechen die wöchentliche Stundenzahl und damit die 

Übungsmöglichkeit der ungarischen verbundenen Schrift dagegen. 

Die folgenden Beispiele lassen erkennen, wie sich die Handschrift eines auf zwei 

Sprachen alphabetisierten Kindes im Laufe der Zeit entwickelt. 

Die Abbildung 2. zeigt einen Beispielsatz, der aus dem ersten Schuljahr eines 

zweisprachig (ungarisch-deutsch) alphabetisierten Schülers stammt. Das Kind hatte in 

seiner Zweitsprache (Deutsch) bis dahin nur die Druckschrift kennengelernt. Das 

ungarische Alphabet und damit die Schreibweise der ungarischen verbundenen Schrift 

erlernte es vor der Einschulung. Die klaren Strukturen deuten darauf hin, dass zu dem 

Zeitpunkt keinerlei Beeinflussungen durch diverse Faktoren bestanden. 

 

 

 

Abbildung 2. Beispielsatz 1 

Der zweite Beispielsatz (Abbildung 3.) entstand aus dem zweiten Schuljahr, in dem 

der Schüler die vereinfachte Ausgangsschrift in der deutschen Schule gelernt hat. 
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Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass Elemente sowohl aus der deutschen als 

auch aus der ungarischen Schreibschrift gleichzeitig vorhanden sind. 

 

 

 

Abbildung 3. Beispielsatz 2 

Als Vergleich steht hier der dritte Satz von demselben Kind (Abbildung 4.), verfasst in 

seiner Zweitsprache, nachdem es die vereinfachte Ausgangsschrift kennengelernt hatte. 

 

 

 

Abbildung 4. Beispielsatz 3 

Die Form und die Verbindung der Buchstaben zu Wörtern sind im ersten und im 

dritten Satz in den meisten Fällen grundverschieden. Der zweite Beispielsatz 

unterstreicht die Hypothese, dass das Erlernen verschiedener Schriftarten zu unnötigen 

Interferenzen führt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dem Kind mit mehr Übung und 

gezielter Förderung beide Varianten erhalten bleiben können, ist nicht auszuschließen. 

Hinsichtlich der wöchentlichen Stundenzahl des herkunftssprachlichen Unterrichts 

besteht aber die Gefahr, dass der Vorgang auf Dauer eine Überforderung darstellt. 

5. Interferenzerscheinungen in der Zweitalphabetisierung 

Der Erfolg eines Kindes beim Lesen- und Schreibenlernen hängt letztendlich davon ab, 

inwieweit es das alphabetische Prinzip der Schriftsprache begreift. Gemäß diesem 

Prinzip ist die Sprache in eine Anzahl kleinster Lautsegmente (Phone) zerlegbar, die 

wiederum durch Schriftzeichen (Grapheme) repräsentiert werden können (Küspert–

Schneider 2008: 13). Diese Repräsentation äußert sich im Regelsystem der Phonem-

Graphem-Korrespondenz, für deren korrekte Herstellung unter anderem die 

phonologischen Verarbeitungsprozesse verantwortlich sind. Im Falle des zweisprachigen 

Schriftspracherwerbs muss man die Koordination von zwei Regelsystemen beherrschen. 

Nachdem die gehörten Laute einer der Sprachen zugeordnet werden, ist das richtige 

Grapheminventar zu aktivieren und sind die Befehle graphomotorisch korrekt 

auszuführen. 
Corvacho Del Toro (2004: 37) behauptet, dass es bei der Zweitalphabetisierung von 

bilingualen Kindern Fehler bei der Umsetzung von Lauten in Schrift zu beobachten 

sind, die auf das erstgelernte Schriftsystem zurückgehen. Im Falle der von uns 

untersuchten ungarisch-deutschen bilingualen Kinder spielt eher die Quantität des 
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herkunftssprachlichen Unterrichts eine Rolle. Die Schülerinnen und Schüler befassen 

sich viel mehr mit dem Deutschen, deshalb ist die Annahme, dass die Interferenzen 

langfristiger in der Herkunftssprache auftreten, gerechtfertigt. 

Die folgenden gesammelten Beispiele zeigen, dass die ungarisch-deutschen 

bilingualen Kinder eindeutig Fehler in ihrer Herkunftssprache machen, die bei 

monolingualen ungarischen Schulkindern mit großer Wahrscheinlichkeit nicht 

vorkommen (Tabelle 1.). 

 

Falsche Schreibweise Richtige Schreibweise 

wis víz (Wasser) 

teisinhab tejszínhab (süße Sahne) 

est kiwanom ezt kívánom (das wünsche ich mir) 

medwe medve (Bär) 

tütsök tücsök (Grashüpfer) 

 

Tabelle 1. Interferenzen in der Phonem-Graphem-Korrespondenz bei einem ungarisch-deutsch 

alphabetisierten Schüler 

Auf der Ebene des Satzes findet man ebenso Fehler, die zweifellos auf die 

Beschaffenheit der Morphologie der deutschen Sprache zurückzuführen sind 

(Abbildung 5.). 

 

 

Abbildung 5. Auf Ungarisch formulierter Satz eines zweisprachig alphabetisierten Schülers 

Ein charakteristischer Fehler der ungarisch-deutsch alphabetisierten Schulkinder ist 

das Fehlen der im Ungarischen die langen Vokale markierenden diakritischen 

Zeichen. Weiter fällt die Großschreibung der Substantive auf, was ebenso auf den 

Einfluss der deutschen Sprache hindeutet. Die Getrenntschreibung des Suffixes „tol“ 

(richtig: tól) vom Substantiv verschmilzt die agglutinierende Morphologie des 

Ungarischen mit der flektierenden des Deutschen. Der Schüler besitzt zwar die 

Morphologie des Ungarischen, aber die Orthographie wird noch nicht sicher 

beherrscht und weist eine starke Beeinflussung durch das Deutsche auf. 

6. Ausblick 

Biliteralität stellt keineswegs eine Überforderung dar. Sie erfordert jedoch sowohl von 

den bilingualen Schülern und Schülerinnen als auch von den ungarischen und 

deutschen Lehrkräften besondere Aufmerksamkeit. Da die Initiative, den Kindern das 
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Schreiben und Lesen auf Ungarisch beizubringen meistens von den Eltern ausgeht, 

müssen sie sich darüber im Klaren sein, welche Ziele sie damit verfolgen wollen. 

Es ist von größter Wichtigkeit, die deutschen Lehrkräfte über die Biliteralität der 

Kinder in Kenntnis zu setzen. Durch ihr Verständnis und ihre Akzeptanz lässt sich den 

Schülern der Druck nehmen und somit eventuell die Übergangsphase, in der 

Interferenzen auftreten können, deutlich verkürzen. 

Der Schriftspracherwerb von Bilingualen unterliegt besonderen Voraussetzungen. 

Ihre Schreibfehler besitzen eigene Charakteristika (Corvacho Del Toro 2004: 95), was 

beim Alphabetisierungsprozess und Orthographieerwerb unbedingt berücksichtigt 

werden muss. Die Zweitalphabetisierung erfordert besondere didaktisch-methodische 

Konzepte, deren Grundlage die Analyse und Diagnostik der Fehler in den 

Schreibmaterialien der bilingualen Schüler bilden. 

Um wissenswerte Erkenntnisse gewinnen zu können, ist die Durchführung weiterer 

empirischer Untersuchungen unumgänglich. 
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VISUAL WORD RECOGNITION AND LANGUAGE-SPECIFIC  

ORTHOGRAPHIC CUES: EVIDENCE IN FAVOUR  

OF LANGUAGE-NONSELECTIVE LEXICAL ACCESS  

IN CROATIAN SPEAKERS OF GLOBAL ENGLISH 

KRISTINA CERGOL KOVAČEVIĆ 

 

 

1. Introduction 

Different languages may contain language-specific elements in their orthography by 

means of which they are easily visually distinguished from other languages. Either 

their script can differ completely (Latin and Cyrillic alphabets, Chinese characters 

etc.), or orthographic elements can vary only slightly within the same script. In this 

paper two languages visually differing in the latter manner are studied, namely 

Croatian and English. The basis for the script of both these languages is the Latin 

alphabet, yet they maintain some language-specific differences. Such differences in 

the two orthographic representations of these languages open the possibility for 

studying language-selectiveness of the lexical access of speakers who use them. This 

is the question of whether the elements of only the appropriate language are accessed 

upon the visual presentation of a word in one of the languages a speaker knows 

(language-selective lexical access), or whether the elements of both languages sharing 

their scripts are activated (language-nonselective lexical access) (Dijkstra 2005). This 

problem has been discussed with regard to the nature of lexical processing in bilingual 

speakers. Another rather recent group of non-monolingual speakers has emerged in the 

past few decades, namely the speakers of Global English. This is considered to be a 

growing subdivision of English language speakers in the world emerging due to a 

wide use of English as the language of education and business. In this paper an 

experimental psycholinguistic research is described in which language-specific 

orthographic cues pertaining to either Croatian or English have been used to test the 

selectiveness of lexical access in Croatian speakers of Global English. 

2. Theoretical background 

Previous studies have confirmed that speakers react faster to the stimulus presented in 

only one language than to the stimulus presented in two languages (mixed lists) due to 

the language-switch cost or the time it takes to switch from one language to another. 

The question posed is whether lexical access to the stimulus presented in the mixed 

lists can be directed by means of its formal language-specific characteristics so as to 

reduce the cost of switching between languages. Experimental design using elements 

common to the two languages of a speaker and elements specific to only one speaker’s 

language has been used for this purpose. Such language-specific orthographic cues 

were postulated to have the ability to reduce participants’ reaction times by directing 

lexical access to the elements of only the appropriate language, while stimulus lacking 
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such cues would fail to direct lexical access and would therefore cause a prolonged 

search of the elements of both participants’ languages. Conflicting results have been 

obtained, but the bulk of recent literature has come to support the nonselective access 

hypothesis for bilingual speakers. Different authors have used various differences in 

the orthography of the languages they studied to create language-specific cues in their 

stimulus. In their often cited study, Grainger and Beauvillain (1987) used 

combinations of graphemes specific to French and English and found a reduction in 

language switch cost in reactions to language-specific stimuli in the mixed language 

condition. However, Thomas & Allport (2000) have shown that Grainger & 

Beauvillain’s study was flawed due to a missing control condition. The 1987 study did 

not have language-specific pseudowords in the stimulus used. Therefore, Thomas & 

Allport argued that the participants could have developed a strategy by means of 

which they would answer positively (word) each time they encountered a language-

specific stimulus as there were no language-specific pseudowords presented in the 

experiment. Having controlled language-specific orthographic cues, Thomas & Allport 

(2000) found no effect of orthographic cues on lexical access. Hence, they claimed to 

have confirmed the language-nonselective access hypothesis. Later studies have 

manipulated language-specific cues on the letter level, arguing that this is a more 

obvious visual cue than are grapheme combinations (Orifandou–Sumner 2005). 

The methodology used for studying bilinguals can be used to study lexical access in 

speakers of Global English as well. Due to the fact that these speakers are not bilingual 

and their language processing does not resemble that of bilinguals, they need to be 

treated as a unique group of speakers and studied separately. Moreover, their 

processing has already been found to differ from that of bilingual speakers as it seems 

that their language activation does not change much in different points of the bilingual 

continuum (Cergol Kovačević, in press). When studying the selectiveness of lexical 

access of these speakers, the reasoning is the same as in bilingual research: should 

language-specific orthographic cues in the stimulus allow for faster reaction times in 

the general lexical decision task compared to the reaction times to the stimulus without 

these cues, such a finding would provide evidence for the possible language-selective 

lexical access in speakers of Global English. 

3. Methodology 

3.1. Research Aim and Hypotheses 

The aim of this study was to investigate whether there were any differences in 

participants’ reaction times to the stimulus with and without language-specific 

orthographic cues in the mixed lists. There were three null-hypotheses posed: 

• Reaction times to the stimulus with language-specific orthographic cues will not 

be faster than reaction times to the stimulus without language-specific 

orthographic cues. 

• There will be no more erroneous answers given in the category without 

language-specific orthographic cues than in the category with language-specific 

orthographic cues. 
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• Reaction times of erroneous answers to the stimulus with language-specific 

orthographic cues will not be faster than reaction times to the stimulus without 

language-specific orthographic cues. 

3.2. Participants 

A total of 64 speakers of Global English and Croatian as their mother tongue 

participated in the research. They were all students of Primary Education and English 

at the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Croatia, and future primary 

English language teachers. They were between 20 and 25 years of age (M=22.33; 

sd=1.070) and had all started learning English before puberty. Their knowledge of 

English was found to be at levels C1 or C2 according to the CEFR (Council of Europe 

2011). They were defined as speakers of Global English because they started learning 

it at school as a foreign language, but they use it actively and regularly in their 

environment for a particular aspect of their lives (education, pastime). Due to such 

regular use of this language in their environment, such speakers have been defined in 

terms of a cross-section between speakers of English as a foreign language (as they 

first started learning it at school), a second language (as it continues to be used and 

learned/acquired in the speakers’ environment, and Grosjean’s functional definition of 

bilinguals (as it is used regularly in speakers’ everyday lives) (Grosjean 1994). 

3.3. Stimulus design 

Croatian and English use the Latin alphabet and have 22 common letters. However, 

they have some language-specific letters as well. Croatian has five language-specific 

letters (č, ć, đ, š, ž) and three letters combined out of two graphemes (dž, lj, nj). Eng-

lish has four language-specific letters (q, w, x, y) and uses double vowels and 

consonants in spelling, which Croatian does not (table 1). 

 

Croatian-specific Common English-specific 

č, ć, đ, š, ž 

dž, lj, nj 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 

m, n, o, p, r, s, t, u, v, z 

q, w, x, y 

double letters 

 

Table 1. Common and language-specific letters in Croatian and English alphabets 

The Croatian letters lj and nj and English double letters are not graphically language-

specific in the same way other letters are. In fact, it is the combination of the 

graphemes they consist of that is language-specific. Therefore, language-specific 

orthographic cues used in this study consist of language-specific letters (as have been 

used by Orifandou–Sumner 2005) and language-specific combinations of graphemes 

(as used in Grainger–Beauvillain 1987; and Thomas–Allport 2000). Nouns containing 

language-specific letters or grapheme combinations were used to create lists of stimuli 
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with language-specific orthographic cues, while they were avoided in the lists without 

language-specific cues. 

Five to eight letter long nouns consisting of two syllables were chosen for the 

stimulus. The first syllable of the words carried word stress. Their frequency was 100 

and more per million (Moguš–Bratanić–Tadić 1999; Leech–Rayson–Wilson 2001). 

The words chosen did not have a more frequent orthographic neighbour (BNC 2007, 

HNK-v25 2005). As cross-language influence of Croatian on English was expected 

(Lemhöfer–Dijkstra 2004), the English nouns chosen were checked for orthographic 

neighbourhood in the Croatian language. Only English nouns without a Croatian 

neighbour were used in the study. The nouns chosen were divided into two groups for 

each language: words with language-specific orthographic cues and words without 

language-specific orthographic cues. Nouns with language-specific orthographic cues 

did not begin with a language-specific letter due to the greater role the first letter plays 

in lexical access (Erdeljac 1997). In the group of stimulus without language-specific 

orthographic cues care was taken to ensure that combinations of phonemes and 

graphemes at the beginning, at the end, and within a word were possible in the other 

language so that access to the elements of both languages in participants’ mental 

lexicons would be stimulated. Cognates and semi-cognates (de Bot et al. 1995) were 

avoided. The participants carried out a familiarity test for the words which matched 

the above stated requirements. Only the most familiar words were used for the study. 

Pseudowords were designed by substituting the first phoneme of the existing words 

used in the stimulus with a phoneme differing from the original one in four distinctive 

features. Again, two groups of pseudowords were produced for each language: 

pseudowords with language-specific cues and pseudowords without them. In 

pseudowords without language-specific cues the combinations of letters / phonemes 

produced in such a way were legal in both languages. In general, the design of 

pseudowords reflected the design of words in the stimulus so as to provide equal 

conditions in both word and pseudoword part of the stimulus. The design of the 

stimulus is presented in table 2. 

 

 WORDS N PSEUDOWORDS N 

CROATIAN 

WITHOUT language-specific 

orthographic cues 
12 

WITHOUT language-specific 

orthographic cues 
12 

WITH language-specific 

orthographic cues 
12 

WITH language-specific 

orthographic cues 
12 

ENGLISH 

WITHOUT language-specific 

orthographic cues 
12 

WITHOUT language-specific 

orthographic cues 
12 

WITH language-specific 

orthographic cues 
12 

WITH language-specific 

orthographic cues 
12 

 TOTAL 48 TOTAL 48 
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Table 2. Stimulus design and number of items (N) per each group of stimuli 

3.4. Task 

A general (mixed) visual lexical decision task was prepared in which participants were 

presented with Croatian and English stimulus which contained language-specific 

orthographic cues and the stimulus without such visual cues. The participants were 

seated at computers separated by booths so as to ensure undisturbed performance at 

the experiment. After a set of instructions, they were presented with a number of 

stimuli used for practice, to which RTs were not measured. Further on they were 

presented with the experimental stimulus in Font Courrier New 18, which came up on 

screen in random order, preceded with a 1000 ms fixation. Upon the presentation of 

the stimulus, the participants were required to decide whether the stimulus on the 

screen was a word in one of their languages or not by pressing keys “1” and “2” with 

the index and middle fingers of their more dexterous hand (right or left if they were 

left-handed). Half of the participants were instructed to use key “1” for word and “2” 

for pseudoword and the other half used reversed keys. E-prime psychological tool was 

used for the presentation of the experiment and measurement of reaction times to 

participants’ answers (Schneider–Eschman–Zuccolotto 2002). 

4. Results and discussion 

4.1. Hypothesis 1 

In data analysis t-test and Wilcoxon test were used depending on whether data 

followed normal distribution or not. Kolmogorov-Smirnov test was used to check the 

normality of data distribution. The first hypothesis was confirmed as there was no 

difference in reaction times to any of the categories studied: Croatian stimulus (both 

words and pseudowords) with language-specific cues and Croatian stimulus without 

the cues (t=0.207; Sig.=0.836), English stimulus with the cues and English stimulus 

without the cues (t=-0.492; Sig.=0.624), Croatian words with the cues and Croatian 

words without the cues (t=-0.842; Sig.=0.403), English words with the cues and Eng-

lish words without the cues (t=-0.900; Sig.=0.371), Croatian pseudowords with the 

cues and Croatian pseudowords without the cues (t=0.908; Sig.=0.367), English 

pseudowords with the cues and English pseudowords without the cues (Z=-0.488; 

Sig.=0.625). 

In speakers of two languages, both languages are active in the course of mixed lists 

processing. In fact, it has been shown that even when processing only one language, 

the other language of such speakers is still active and can cause interference or 

facilitation (e.g. in cognate processing) (Dijkstra–van Hell 2003). Despite this parallel 

activation of two languages, speakers are perfectly capable of keeping their languages 

separated. Therefore, it is natural to assume the existence of some kind of an indicator 

which could facilitate mixed language processing by directing it to the target language. 

However, the results of hypothesis 1 support the hypothesis of language-nonselective 

access as language-specific orthographic cues did not direct lexical access to the 
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elements of a particular language and so did not reduce the language switch cost. 

There was no facilitation of language switch despite the rigorous controls applied in 

stimulus selection and creation as well as the balanced stimulus design in which all 

aspects of words chosen for the study were reflected in the design of the pseudowords 

as well. It appears that the target language was “chosen” only in the later stages of 

processing. The explanation of the language switch cost phenomenon provided by the 

Bilingual Interactive Activation model (van Heuven–Dijkstra–Grainger 1998) is that 

the elements of the currently used language have an advantage over the elements of 

the currently inactive language. This is because the activation of the element 

belonging to the active language spreads to the rest of the elements of the same 

language. The supporters of this view see the cause of the language switch cost as 

stemming from within the lexicon. 

On the other hand the supporters of the view that the language switch cost stems 

from outside the lexicon believe that it is the product of the control structures which 

coordinate lexicon activation. This view is woven into the phenomenon of the 

language task schema in Green’s Inhibitory Control Model (Green 1998). Language 

switch takes more time as it presupposes a change in the language task schema. In 

order for one language task schema to function, the other one needs to be inhibited and 

the time needed for the recovery of the inhibited language task schema produces the 

switch cost (Thomas–Allport 2000). 

Both views are based on similar grounds. According to the first view, one set of 

presentations has an advantage of the other set within the lexicon, while according to 

the second view, it is one language task schema that has an advantage over another 

outside of the lexicon (ibid.). It is also possible that both types of processes are under 

way in lexical access. 

In reaction times to pseudowords, which lack semantic and conceptual content, 

orthographic representation was expected to have a greater role in processing. 

However, no such effect was found. In reactions to the words used in the study, the 

lack of statistical difference between reaction times to the stimulus with and without 

orthographic cues could have been interpreted as resulting from the high frequency 

and familiarity of the stimulus, which could have enabled a direct access to the lexical 

entry, thereby cancelling the possible effect of the orthographic cues. Words have a 

lexical entry and while contacting the appropriate entry the semantic information 

which the word carries gets activated as well. It is possible that the role of the 

orthographic information gets diminished in the process. Due to their lack of semantic 

information, this does not apply to pseudowords. Therefore, the results showing no 

difference in reaction times to pseudowords confirm the language-nonselective access 

hypothesis in the early stages of lexical access. 

4.2. Hypothesis 2 

According to the Chi-squared test results, there was no statistically significant 

difference found between the numbers of erroneous answers made between the 

stimulus with and without language specific orthographic cues for the following 

categories: Croatian words (χ
 2

=0,474; p>0.05), Croatian pseudowords (χ
 2

=1.806; 
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p>0.05), and English words (χ
 2

=0,726; p>0.05). There was a statistically significant 

difference found for English pseudowords where there were more erroneous answers 

given in the category of English pseudowords with language-specific orthographic 

cues than in the category without the cues (χ
 2

=4.32; p<0.05). This is curious as it 

shows that language specific orthography has hindered the processing of English 

pseudowords, resulting in a statistically greater number of errors in this category. It is 

interesting to notice the pattern of error analysis results; there were fewer mistakes 

made in reactions to both English and Croatian words without language-specific 

orthographic cues, while the opposite was true for pseudowords in both languages 

(table 3). Results of the second hypothesis seem to suggest that language-specific 

orthographic cues do not seem to facilitate the processing of pseudowords. 

 

Words 

  N M Sd 

Croatian Without cues 11 611.60 104.12 

 With cues 8 879.00 532.55 

English Without cues 13 613.95 153.15 

 With cues 9 504.97 87.48 

Pseudowords 

  N M sd 

Croatian Without cues 9 661.83 246.12 

 With cues 14 807.32 499.75 

English Without cues 25 952.59 514.86 

 With cues 42 1101.72 640.76 

 

Table 3. Error analysis – number (N), mean (M), standard deviation (sd) of stimulus groups with and 

without language specific orthographic cues in Croatian and English words and pseudowords 

4.3. Hypothesis 3 

The third hypothesis was confirmed for most of the categories studied. There was no 

statistical difference in reaction times between the stimulus with and without 

language-specific orthographic cues found in the following categories: Croatian 

stimulus (both words and pseudowords) with language-specific cues and Croatian 

stimulus without the cues (t=-1.873; Sig.=0.073), English stimulus with the cues and 

English stimulus without the cues (t=-1.306; Sig.=0.197), Croatian words with the 
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cues and Croatian words without the cues (t=-1.574; Sig.=0.138), Croatian 

pseudowords with the cues and Croatian pseudowords without the cues (t=-0.656; 

Sig.=0.523), English pseudowords with the cues and English pseudowords without the 

cues (t=-0.874; Sig.=0.387). However, there was a statistically significant difference 

found in reaction times to the erroneous answers to the English words with the cues 

and English words without the cues (t=2.119; Sig.=0.046). Participants’ reactions to 

the English words with the cues were faster than their reactions to the English words 

without the cues. 

According to these results, orthography does seem to play a role in lexical access 

after all. However, it seems that all (or most) information about a word (orthographic, 

semantic, phonological) is available already in the early stages of processing and one 

should not forget the great influence frequency and familiarity of the word play in 

lexical access. The mentioned (and other) factors combined might diminish the role of 

orthographic cues in lexical access. The role of orthography has been confirmed on the 

example of the erroneous answers in the results of the third hypothesis. It is curious 

that such results should be achieved only for English. The explanation might lie in the 

description of participants as speakers of Global English. Vaid and Frenck-Mestre 

(2002) report on two facts concerning the processing of language-specific 

orthographic cues in bilingual speakers: 1) that speakers are more efficient in 

perceiving the orthographic cues of their non-dominant language, as is English in the 

case of this study; and 2) that late bilinguals are particularly sensitive to such cues. 

Participants in this study had all started learning English before puberty, which might 

have influenced their lack of sensitivity to language-specific orthographic cues in the 

case of correct answers. Moreover, the fact that the difference between reaction times 

in erroneous answers to the stimulus with and without the cues was found in English 

(the non-dominant language of the speakers) and not in the (dominant) Croatian, 

supports Vaid and Frenck-Mestre’s (ibid.) first statement. 

5. Conclusion 

The role of the language-specific orthographic cues in Croatian speakers of Global 

English has been confirmed but is not directly obvious. The results of the first 

hypothesis support the hypothesis of language-nonselective lexical access for the 

studied group of speakers in the early stages of their lexical processing of mixed 

language lists. However, error analysis shows a (conditionally) positive influence (as 

errors are analysed) of language specific cues on the processing of both English 

(hypothesis 2 and 3) and Croatian words (hypothesis 2) and the inhibitory influence on 

the processing of both Croatian and English pseudowords (hypothesis 2). Generally, it 

seems that in the processing of pseudowords, language-specific orthographic cues 

confuse the speakers. In the processing of words, semantic, phonological and other 

lexical information seems to be available already in the early stages of lexical 
processing, rendering the orthographic cues unnecessary and causing parallel access to 

elements of both speakers’ languages, at least in the early stages of lexical processing. 
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LEXICAL ACCESS OF L1 AND L2 WORDS IN LANGUAGE  

SPECIFIC AND GENERALISED LEXICAL DECISION TASKS 

FRUZSINA SÁRA VARGHA 

 

 

1. Introduction 

The present study is concerned with two main questions of bilingual lexical processes. 

The first, and one of the most debated questions is whether lexical access is language 

selective or not. The second, highly related question is to know how the coactivation 

of both languages influences lexical activation and identification. 

Among the cognitive models accounting for empirical findings on bilingual lexical 

access, Interactive Activation models are viewed as the more developed ones. Models 

of this kind of visual and auditive bilingual word recognition give different answers to 

our questions. Two competing models will be presented here briefly as possible 

theoretical backgrounds for the present research: the Bilingual Interactive Activation 

model of visual word recognition and the Bilingual Model of Lexical Access, a model 

of bilingual speech perception. 

The first of the two models, The Bilingual Interactive Activation model, developed 

by Dijkstra and Van Heuven (Grainger–Dijkstra 1992, van Heuven et al. 1998, 

Dijkstra 2005, Thomas–van Heuven 2005) is an algorithmic model of bilingual word 

recognition that implements non-selective bottom-up processing. That means that 

letters activate words from both languages in an integrated lexicon. The model also 

implements a language-specific top-down processing: language nodes, situated at the 

top of the model, selectively inhibit the activation of words of the other language. 

According to the model, L2 lexical access is strongly determined by proficiency. In 

the case of unbalanced, L1 dominant bilingualism, L2 words can be activated more 

slowly during both perception and production. Although the L1 language node inhibits 

more the activation of L2 words than vice versa, experimental results show that the L2 

lexicon cannot be switched off even if experimental instructions require the use of L1. 

Cross-language interference might be explained by the language non-selective nature 

of bilingual lexical processing. 

As opposed to this, the other model, the Bilingual Model of Lexical Access 

(BIMOLA), assumes separate lexicons for each language, which means that during 

speech perception, L1 words compete only with other L1 words and L2 words with 

other L2 words. Thus bilingual word recognition is language specific (Thomas–van 

Heuven 2005, Grosjean 2008). 

In the BIMOLA model, there are no language nodes, but network activation is 

distributed over all the nodes of a language: 

“if a word in a given language is activated, it is probable that it is that language 

which is being spoken. Thus, each word sends a small positive signal to the other 

words in the same language. The more words in a language that are active, the 
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more these signals will be exchanged, and therefore the greater the activation of 

the word subset as a whole” (Grosjean 2008: 207). 

In the present study the visual recognition of L1 and L2 words was investigated in 

language-specific and generalised lexical decision tasks. The most important research 

aim was to find out how the recognition process of L1 and L2 words was influenced 

by the co-activation of both languages. (The experiments and results presented here 

are part of a broader research project.) 

The hypotheses were the following: (1) In a generalised lexical decision task when 

both L1 and L2 words are presented, response latencies will be longer compared to 

language-selective experimental situations when only L1 or L2 words are presented. 

(2) The increase in reaction time is larger in the case of L2 than in the case of L1 

words. 

These hypotheses are more compatible with the first of the two models presented 

previously, i.e. the Bilingual Interactive Activation model. 

2. Method, participants and stimuli design 

The experimental technique applied in the research was visual lexical decision. To 

measure the response latencies and decision accuracy in the visual word recognition 

tasks I used a dedicated software tool that I developed myself. Participants were asked 

to decide whether the letter string appearing on the screen was an existing word or not. 

Positive responses were communicated by pressing the mouse button, while for a 

negative response participants had to press the spacebar. Reaction times and accuracy 

were measured and saved after each experiment and were subject to further analysis. 

Stimuli were presented with lower case letters on a light green background. 

Participants always received immediate feedback on the speed and correctness of their 

response. 

40 native speakers of Hungarian with English as their second language participated 

in the experiment. They had all learned English at school or university and they all had 

Hungarian as their dominant language. Their age was between 15 and 37 years with a 

mean age of 25.6 years. They all had normal or corrected to normal view. 

As the repetition of stimuli had to be avoided I divided the participants into two 

groups. Items presented in the mixed list of the generalised lexical decision task in one 

group appeared in the language specific – Hungarian or English – lexical decision task 

of the other group. Half of the participants encountered English and half of the 

participants encountered Hungarian words in the first, language specific task. 

This way the effect of different experimental situations can be examined by 

comparing reaction times to the same words and non-words tested in different tasks. 

For the three different experimental conditions – Hungarian, English and 

generalised lexical decision – 6 lists composed of one or two syllable words and word-

like non-words were elaborated. For the L1 and L2 language-specific tasks I also 

developed two shorter lists for the trial sessions. In the L1 lexical decision task only 

L1 words, in the L2 lexical decision only L2 words were presented. Lists of items used 

in the generalised lexical decision task were composed of words and non-words 
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appearing also in the language-specific experiments. English words and half of the 

non-words used in the present study were selected from the database of the English 

Lexicon Project that investigates the recognition of English words in word naming and 

lexical decision tasks (Balota et al. 2007). 

3. Results 

Comparing the results of the language specific tasks, mean response latencies were 

significantly shorter in L1 lexical decision in the case of both words and non-words, 

see the frequency histograms shown in Figure 1 (difference between Hungarian and 

English words: group “A”: 29 ms, one-sample t-test: t(19)=2,929 (p=0,0086)**; John-

son test: J(19)=2,511 (p=0,0213)*; group “B”: 55 ms, one-sample t-test: t(19)=6,795 

(p=0,0000)***; Johnson test: J(19)=5,707 (p=0,0000)***; difference between non-

word responses in Hungarian and English tasks: group “A”: 60 ms, one-sample t-test: 

t(19)=5,310 (p=0,0000)***; Johnson test: J(19)=6,834 (p=0,0000)***; group “B”: 53 

ms, one-sample t-test: t(19)=4,058 (p=0,0007)***; Johnson test: J(19)=6,178 

(p=0,0000)***). These results coincide with the findings of a Dutch-English visual 

lexical decision task when Dutch participants responded faster in the L1 experiment 

(de Groot et al. 2002). 

 

Figure 1. Reaction times in language specific lexical decision tasks 

In the generalised lexical decision task when both Hungarian and English words were 

presented, comparing the reaction times for the three different kinds of stimuli 

(Hungarian words, English words and non-words), it appears that response latencies 

were shorter in the case of Hungarian words and standard deviation was smaller than 

in the case of English words and non-words (Figure 2). Comparing the mean reaction 

times, participants responded significantly faster to Hungarian words than to English 

words or to non-words (difference between Hungarian and English words: group “A”: 

99 ms, one-sample t-test: t(19)=7,272 (p=0,0000)***; Johnson-test: J(19)=6,764 

(p=0,0000)***; group “B”: 92 ms, one-sample t-test: t(19)=9,922 (p=0,0000)***; 
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Johnson test: J(19)=15,551 (p=0,0000)***; difference between Hungarian words and 

non-words: group “A”: 126 ms, one-sample t-test: t(19)=9,366 (p=0,0000)***; John-

son test: J(19)=4,035 (p=0,0007)***; group “B”: 139 ms, one-sample t-test: 

t(19)=14,893 (p=0,0000)***). Difference between the mean reaction times of English 

words and non-words reached significance as well (group “A”: 27 ms, one-sample t-

test: t(19)=2,485 (p=0,0225)*; Johnson test: J(19)=2,909 (p=0,0090)**; group “B”: 47 

ms, one-sample t-test: t(19)=4,293 (p=0,0004)***; Johnson test: J(19)=3,916 

(p=0,0009)***). 

 

 

 

Figure 2. Relative frequency of reaction times in the Hungarian–English generalised lexical decision 

task 

The effect of different experimental situations on the recognition of L1 and L2 words 

can be examined by comparing reaction times for the same words tested in language 

specific and generalised lexical decision. While calculating the mean reaction times, 

erroneous responses were discarded and reaction times that were outside the range of 

2.3 deviations of an item’s mean were trimmed to that value. This correction affected 

nearly 3% of the data. 

There were 20 English and 20 Hungarian words appearing in both experimental 

conditions. The mean reaction time for these Hungarian words was 529 ms in the 

Hungarian and 545 ms in the generalised lexical decision task (Figure 3). The small, 

16 ms difference did not reach significance. The experimental situation did not affect 

the response latencies of Hungarian words, thus the activation of the L2 lexicon did 

not have a significant slow down effect on the recognition of L1 words. 
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Figure 3. Mean response latencies of words in language specific  

and generalised lexical decision tasks 

There is a more important difference in the case of L2 words according to mean 

response latencies. In the language specific, English lexical decision task the mean 

reaction time was 567 ms, in the generalised lexical decision it was 637 ms (Figure 3). 

The difference between mean response latencies in the two experimental conditions is 

significant: one-sample t-test: t(19)=5,997 (p=0,0000)***; Johnson test: J(19)=5,286 

(p=0,0000)***. According to reaction time differences the experimental situation 

affected the recognition of L2 words. The presence of Hungarian words in the 

generalised lexical decision task, implying the activation of the L1 lexicon, had a 

significant slow down effect on L2 word responses. 

The composition of the word lists used in the experiment makes it also possible to 

compare the response latencies measured for the same non-word stimuli in the 

different tasks. Comparing reaction times the same non-words were rejected more 

slowly when presented in generalised than in Hungarian lexical decision tasks (Figure 

4). The difference between the mean reaction times is 62 ms (one-sample t-test: 

t(19)=5,997 (p=0,0000)***; Johnson test: J(19)=5,286 (p=0,0000)***). 
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Figure 4. Mean reaction times for non-words in language specific  

and generalised lexical decision tasks 

The increase in reaction times compared to the Hungarian lexical decision task affects 

non-words that are also orthographically Hungarian-like (e.g. vögyülcs, abráty, pány). 

It seems that orthographic cues (such as language specific word start, word ending or 

diacritics) do not facilitate the rejection of non-words in a generalized lexical decision 

task. 

The direction of the difference is the same when comparing response latencies for 
the same non-words in English and generalised lexical decision, but the 24 ms 

difference did not reach significance (Figure 4). 

There are two exceptions which might require further attention. Although the 

experimental situation did not have a significant effect on the recognition of L1 words, 

two of the Hungarian words were recognised significantly more slowly when 

presented in a bilingual list in generalised lexical decision. In the case of the 

Hungarian word hely (‘place, location’) the activation of the L2 lexicon might have 

had a slow-down effect on the recognition of the orthographically neutral L1 word. 

This effect might be explained by the existence of frequent English neighbours (help, 

holy, hell) and the English-like word ending which is rare in Hungarian. 

As for the other exceptional word, the Hungarian word kerek (‘round’) was 

recognised more slowly in the generalised lexical decision task. It was presented a few 

items after the word kerék (‘wheel’). The similarities of the word stimuli presented in 

the same list might have produced a slow down effect as well. 

4. Control study 

A French–Hungarian control study was designed to confirm the most important 

findings of the main research. The method and the stimulus material are highly 

comparable to those of the English–Hungarian study presented earlier, but this time 

only 16 subjects participated in the experiment, all native speakers of Hungarian who 

had learned French as a second language. 
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This time only those items that were correctly responded to by at least half of the 

participants were included in the analysis. 

As shown in Figure 5, the experimental situation did not have a significant effect on 

the activation of L1 words based on reaction time latencies, whereas L2 (that is, 

French) words were more slowly responded to when presented in a generalised lexical 

decision task (t(18)=4,162 (p=0,0006)***; J(18)=5,048 (p=0,0001)***). This is in 

accordance with the results of the English–Hungarian experiments. 

 

 

 

Figure 5. Results of the French–Hungarian control study; recognition of words 

Non-word responses of the control study show the same pattern as in the English–

Hungarian experiments (Figure 6). While non-words presented in the Hungarian 

lexical decision task were more slowly responded to in generalised lexical decision 

(t(19)=6,722 (p=0,0000)***; J(19)=6,244 (p=0,0000)***), the experimental situation 

did not have a significant effect on non-word stimuli presented also in the French task. 

As in the main research, in the case of non-words the reaction time results of the 

generalised lexical decision task are quite similar to those of the L2 lexical decision 

task. 
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Figure 6. Results of the French–Hungarian control study; rejection of non-words 

5. Conclusion 

In conclusion, L2 word responses require more time in generalised lexical decision 

than in L2 language specific lexical decision tasks. Consequently, the identification of 

L2 words is more difficult when the L1 lexicon is also kept activated. The same 

experimental condition does not have a significant slow down effect on the recognition 

of L1 words. 

As for the non-words, there is a significant difference between the mean reaction 

time for non-words in Hungarian versus generalised lexical decision tasks. In the case 

of L2 no such relationship between non-word responses and experimental conditions 

could be proven. Non-word responses in the generalised lexical decision task are 

based on the searching of the L2 lexicon: a correct non-word response is possible only 

if the presented stimulus could not be found in either L1 or L2 lexicons. The increase 

in reaction times, compared to the Hungarian lexical decision, affects also 

orthographically Hungarian-like non-words. The response latencies for non-words do 

not seem to depend on the orthographic characteristics of the stimuli. 

Based on the results, we can say that for second language learners lexical process 

is language specific, in accordance with the Bilingual Model of Lexical Access. 

Reaction time differences suggest that the base language during the generalised 

lexical decision task was Hungarian and the L1 and the L2 parts of the lexicon were 

searched separately. 

A possible decision mechanism of the generalised lexical decision task can be 

formulated based on the reaction time data. When a letter string appears on the screen, 

subjects decide first whether it is a Hungarian word or not. If it is, they can make a 

positive decision. That is why L1 word responses do not require more time in 

generalised than in language specific tasks. If the stimulus appears not to be a 

Hungarian word (i.e. it cannot be found in the L1 part of the lexicon), then the 

verification in the English lexicon starts. If the presented letter string cannot be 
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identified as an existing English word either, it can be rejected as a non-word (see 

Figure 7). 

 

letter string 

 

 

 Hungarian word? 
 
 NO YES 

 word 

 response 
 

English word? 
 

 NO YES 

 non-word word 

 response response 
 

 

Figure 7. Decision mechanism in the generalised lexical decision task 

In the case of the Hungarian word hely, the recognition process requires more time in 

the generalised lexical decision task. The difference might be explained by the co-

activation of orthographically similar English neighbours (holy, hell, help). However, 

it is also possible that because of the language-neutral orthography and the more Eng-

lish-like word ending, participants decide to search for it among the English words 

before it could reach its activation threshold in the Hungarian part of the lexicon. 

When participants make sure that the stimulus is not an existent English word, they 

give a non-word response (that is why there are much more errors in the case of the 

word hely in the generalised than in the Hungarian lexical decision task), or they re-

examine the Hungarian part of the lexicon and, after the identification, they give a 

word response. Thus a more complicated verification process is reflected in longer 

reaction times. 
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THE ANIMAL FARM: A PICTURE SET FOR THE STUDY  

OF LEXICAL AND GRAMMATICAL LEARNING 

TÜNDE ÉVA POLONYI
9
 

 

 

This paper describes a new picture set created for the study of lexical and 
grammatical aspects of language learning. The set consists of digitized cartoon 

drawings of 20 animals performing 10 different picturable actions in dyadic pairs. The 
animals and actions can be combined freely to create a large number of different 

scenes corresponding to independent clauses of the type “The dog hugs the lion”. In 

the present experiment, twenty Finnish-speaking university undergraduates learned 

novel names for these animals and their actions, as well as two morphosyntactic rules 

(object marking vs. grammatical gender marking) embedded in the new language. 

Unsupervised learning was accomplished by viewing scenes with accompanying 
sentences like “Garomi poh+a tunuke+r”. Both lexicon and grammar were learned 

simultaneously, thus aiming at a more natural language learning process.   
Passive vocabulary developed fast but early on language learners had difficulties in 

producing the new words and the rules. Overall, syntactic learning was more difficult 

than lexical learning. An additional metalinguistic task showed that more participants 
became aware of the native-like morphosyntactic rule than the gender-marking rule. 

This study attests to the efficacy of the language learning system in adults: limited 
exposure to novel items is sufficient for lexical learning and acquisition of some 

embedded regularities, while explicit metalinguistic knowledge of the regularities does 

not develop until later. More generally, our research demonstrated that the Animal 
Farm can be used to study basic aspects of lexical and grammatical learning in a wide 

variety of setups. 

 

Humans produce correct grammatical sentences in their native language most of the 

time, but very often they are not able to explain to a foreigner what the exact 

grammatical rules are. This reflects the difference between implicit and explicit 

learning. Implicit learning is a very important aspect of learning as it is needed not 

only in motor, but also in social and cognitive skills (Lieberman 2000; Ullman 2004). 

There has been an explosion of psychological investigations into implicit and explicit 

learning in recent decades (e.g. Dienes et al. 1991; Braine 1987; Braine et al. 1990; 

Hulstijn 2005; Robinson 2005). Implicit learning occurs without any explicit 

instruction and in such a way that acquired knowledge is difficult to express verbally 

(Reber 1989). However, in everyday life, when performing various tasks (e.g typing, 

learning a foreign language) implicit, nonconscious and explicit, conscious processes 

                                                           
9
 I am very grateful to the co-creator of the Animal Farm picture series, Professor Matti Laine, 

for his helpful comments on this paper. Many thanks to Anastasia Leikas for her precious work 

during this research. 
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interact in cooperative and sometimes competitive ways (DeKeyser 2003; R. Ellis 

2004; Brown−Robertson 2007; Song et al. 2009). 

Artificial grammar learning is one of the most popular tasks used to study implicit 

learning (e.g. de Vries 2009; Reber 1989; Berry−Broadbent 1988). Artificial grammar 

learning is similar to language acquisition in that participants of a study implicitly 

acquire a novel grammar, and then, they are tested for their sensitivity towards 

grammatical and non-grammatical items or sentences. Subjects’ performance on these 

tests shows that they have acquired substantial knowledge about the underlying 

grammar. 

The use of artificial language stimuli enables more precise control over the learning 

environment than is found using natural language. By using this method, the 

systematic manipulation and testing of specific structural factors in language learning 

becomes possible. In addition, prior learning is also controlled in this kind of setup. 

Polonyi−Abari−Nótin (2009) used such a method to examine the earliest stages of 

orthographic and lexical learning of a very simple artificial miniature language. 

Systematic manipulation of the item and exposure rates revealed similar learning with 

20 or just two word exemplars, while repeated exposure led to better learning. When 

tapping their explicit knowledge about the regularities of the new language 

participants had difficulties expressing the rules, regardless of exposure rates. To take 

another example of the use of miniature languages in the study of language 

acquisition, Friederici et al. (2002) trained their participants with a new language 

called Brocanto and showed that by using event-related brain potentials late second 

language learners process language similarly to native speakers. More importantly for 

the present study, they concluded that “a small system of grammatical rules can be 

instantiated by an adult speaker in a way that strongly resembles native-speaker 

sentence processing.” (p. 529). 

The present study uses a similar miniature artificial language, called the Animal 

Farm. By viewing scenes with accompanying sentences, subjects are able to acquire 

both lexicon and grammar simultaneously, as in natural language learning. Besides the 

study of explicit and implicit learning, other aims of the research are to look at the 

timing of lexical and grammatical learning and also at the acquisition of rules that are 

typical vs. non-typical of participants’ first language. 

1. Methods 

1.1. Participants 

Twenty undergraduate students participated in the study (mean age 24.4 years; range 

20-33 years, SD = 3.18) after giving their written informed consent. Half of the 

participants were female and half were male. None of them reported neurological 

illness or reading difficulties and all had normal or corrected-to-normal vision. 

 All participants were native speakers of Finnish and had acquired other languages 

only after the age of seven. The language at school had been Finnish for all 

participants, but they had also studied at least Swedish (the second official language in 

Finland) and English at school. All in all, the participants reported knowledge of 2-6 
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different languages (M = 3.7). The participants filled in a language background 

questionnaire that investigated talking, writing, listening and reading comprehension 

in everyday contexts in the languages they knew by using a 6-point scale (1 = 

deficient, 6 = excellent). This yielded a summative score for each language. The 

results for the three major languages were as follows: Finnish (M = 6, SD = 0), 

Swedish (M = 11.5, SD = 3.39, range 2-18), and English (M = 18, SD =3.27, range 

12-24). The participants’ nonword span and digit span performance (forward and 

backward), significant predictors of word learning (Baddeley et al. 1998; Service 

1992) were also measured. The nonwords were phonotactically legal in Finnish and 

were presented in sequences, starting from sequence length two (e.g. potu nuki, hine 

sile, hopa vare). Sequence length increased by one after every three attempts. One 

point was given for each correct syllable in a sequence, even if the whole word wasn’t 

correct. Testing was finished when the participant failed to correctly repeat at least one 

of the three sequences on one sequence length. 

The Digit Span forward and backward task was presented and scored as instructed 

in the WAIS-R manual (Wechsler 1981). The nonword span of the subjects varied 

between 42 and 133 points (M = 72.5, SD = 23.78). Mean scores for the digit span 

task were the following: forward span 6.9 (SD = 1.11, range 5-9), backward span 5.2 

(SD = 1.04, range 4-8). 

1.2. Materials 

A small artificial language was constructed using 20 nouns and 10 verbs. All words 

were randomly generated by the WORDGENERATOR program 

(http://www.kolumbus.fi/trekking/wordgenerator.html) designed by Ferenc Héjja. The 

items were chosen so that none of them resembled words in Finnish or in Swedish, the 

second official language in Finland. 

The nouns depicted 20 “human-like” cartoon animals such as a frog or an elephant 

(scale of the drawings was adjusted), and the verbs were transitive verbs suitable for 

picturable interaction between two animal figures (e.g. to chase somebody, to kiss 

somebody). All nouns were CVCVCV in structure, whereas all verbs were CVCV in 

structure. Training sentences with subject, verb and object were generated with a 

grammar system based on two rules, an object marking rule and a grammatical gender 

rule. Both rules were phonologically triggered, determining the ending of the target 

word. The object marking rule (also present in Finnish) was as follows: if the sentence 

object ends with –o or –u, the object marker would be –m (e.g., dosudu - dosudum), if 

it ends with –e or –i, then the marker is –r (e.g. tuvipi - tuvipir). The grammatical 

gender rule (not present in Finnish) determined that sentence subjects ending with –u 

or –i (“feminine”) were coupled with the verb ending –a (e.g., poha) whereas subjects 

ending with –o or –e (“masculine”) were followed by a verb ending with –y (e.g., 

pohy). A “masculine” role was arbitrarily attributed to half of the nouns, a feminine 
role to the other half. Pictures depicting the actions were presented simultaneously 

with the sentences (for examples see Figure 1). 
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Figure 1. Examples of stimuli used in the experiment. Sentence A corresponds to  

“The dog pushes the cow” and Sentence B to “The moose hits the horse”. 

The experiment included a pre-training session followed by a training session. In the 

pre-training session all the animals and actions had to be named by the participants in 

their mother tongue, Finnish. If needed, they were corrected by the examiner to ensure 

that all animals and actions were uniformly perceived and identified. 

For the training sessions, 80 sentences were formed: 50 SVO sentences (subject-

verb-object), 10 SOV and 20 SV sentences. Given the object marking rule, the 

artificial language we created is a potentially free word order language (like the 

participants’ native tongue, Finnish). According to two sources (Hakulinen−Karlsson 

1980; Niemi−Laine, 1997), frequency of different word orders in Finnish is as 

follows: SV(X) - 56 % (a.), 31.4 % (b.); SXV – 1 % (a.), 2.8 % (b.); VSO - 4.2 % (b.). 

Thus, a minority of ‘non-canonical’ SOV sentences were included in the training set. 

SV sentences were included in the training set in order to enable the identification of 

subject and verb in a sentence. Each noun was shown four times in subject position 

and three times in object position, and each verb was shown eight times in two 

different forms, e.g. poha, pohy. 

Participants were instructed to learn the new language by looking at pictures 

presented on the screen along with the sentences describing the pictures. They had to 

try to figure out how this new language is constructed. The subjects were thus not 

explicitly instructed about the language, be it the lexical items, the grammatical rules, 

or the word order. They were to derive all information from mere exposure to the 

pictures and the corresponding sentences. 
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The training session was followed by several tasks testing language learning. The 

lexical learning tasks included a picture-naming task and a picture-word matching 

task. Lexical and syntactic learning was followed up by a picture-sentence matching 

task and a picture description task. 

For the picture-naming task 30 pictures were used, including all the animals one-by-

one (naming of nouns in the new language) and pictures of a single animal performing 

the 10 actions (naming of verbs in the new language). For the picture-word matching 

task 60 pictures were used: 20 depicting the nouns (animals) matched with the correct 

name of the noun, 20 depicting nouns matched with an incorrect name (wrong 

animal), 10 depicting the actions matched with the correct name of the verb, and 10 

depicting actions matched with an incorrect name (incorrect verb). 

The picture-sentence matching task included altogether 80 correct picture–sentence 

matches and the same number of incorrect matches. The correct matches consisted 

partly of training stimuli (20 SVO and 10 SOV sentences) and partly new sentences 

(20 SVO, 10 SOV, 20 VSO). VSO sentences were included in the material to test the 

participants’ sensitivity to word-order effects. Half of the sentences included a 

feminine noun, the other half a masculine noun. Each verb was shown 4 times overall 

in the sentences, each noun as a subject also 4 times, each noun as object 4 times as 

well. The types of mismatched sentences were as follows: a. grammatically 

mismatched sentences where one of the grammatical rules was violated (20 sentences 

with object marking mismatch, 20 sentences with gender marking mismatch); b. 

lexically mismatched sentences (20 sentences) and c. grammatically-lexically 

mismatched sentences (10 with object marking mismatch and lexical mismatch and 10 

with gender marking mismatch and lexical mismatch) (see examples for the different 

mismatched sentences in Table 1). 

 

Type of mismatch The incorrect sentence 
The corresponding correct 

sentence 

Grammatical mismatch 

1. object marking mismatch 

2. gender marking mismatch 

 

*Mekube beso nadagor. 

* Betugu besy tuvipir. 

 

Mekube beso nadagom. 

Betugu besa tuvipir. 

Lexical mismatch * Nadago besa nadagum. Tuvipi besa nadagum. 

Grammatical-lexical mismatch 

1. object marking mismatch + 

lexical mismatch 

2. gender marking mismatch + 

lexical mismatch 

 

* Nadago besy rirehor. 

 

* Nadago dena mekuber. 

 

Nadago besy mekuber. 

 

Nadago besy mekuber 

* ungrammatical sentences 

 

Table 1. Examples of mismatched sentences used in the picture-sentence matching task 
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All mismatched sentences were new, i.e., the participants had not seen the 

corresponding correct versions during training. The picture-description task comprised 

10 new pictures with two animals in action. 

1.3. Procedure 

Both the training and follow-up tasks were run on a computer using the Superlab prog-

ram (SuperLab Experimental Laboratory Software, version 2.0.4, Cedrus Corporati-

on), which recorded the participants’ reaction times in milliseconds (the time from the 

appearance of the stimuli to the pressing of the reaction time key) and the correctness 

of their responses. The participants were tested individually in a quiet room. 

The experiment proper consisted of four sessions run on different days: Session 1 

included filling in the informed consent form, the subject questionnaire and the 

language background questionnaire, followed by the pre-training session. In the pre-

training session participants were asked to carefully watch pictures on the screen of 

the computer appearing one after another and label them in their mother tongue, 

Finnish. If they committed an error, the experimenter corrected them and gave the 

correct label of the picture in Finnish (mean correct was 97.9 %, SD = 2.5, range 

between 93 and 100 %). The pre-training session was followed by three training 

sessions with the new language. After training sessions the experimenter interviewed 

the participants about the rules of the novel language presented (“How do you think 

this language is constructed?”). Session 2 and 3 consisted of a test-phase including all 

experimental tasks followed by one training session. In Session 4 all experimental 

tasks were run and subjects were asked again about the rules of the novel language. 

Also the nonword span and digit span tasks were administered to participants in the 

final session. A maximum of two days elapsed between the sessions. Overall, one 

session took about one hour. 

During the training session, all the pictures were presented for 7 seconds along with 

the sentences describing the pictures. Stimuli were preceded by a fixation point and 

followed by a 1.5 seconds pause. Participants did not have to give response to any of 

the stimuli presented, just read the sentences aloud. The duration of one training sessi-

on was about 15 minutes. 

A test-phase included production tasks and silent tasks presented in a 

counterbalanced Latin square order. The silent tasks were the following: picture-word 

matching task and picture-sentence matching task. Production tasks included in the 

test battery were the picture naming task and the picture description task. 

In case of the picture-word matching task, the instruction was the following: press 

the “yes” button if the word presented below the picture matches the picture of the 

animal or the action, and press “no” if pictures and words are mismatched. There was 

a 2 seconds pause between different stimuli. In case of the picture-sentence matching 

task, pictures and sentences were presented one by one to the participants and they had 
to indicate by pressing the right button whether they were correctly matched or 

mismatched. Stimuli were preceded by a fixation point for 1 second and were followed 

by a 2 second pause. 
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 During the picture-naming task pictures were presented one-by-one on the screen 

and subjects had to name the animals or actions seen as quickly as possible in the new 

language. In all of the tasks mentioned we included an upper limit of waiting for the 

answer of 10 seconds. In the picture-description task, the subjects saw 10 new pictures 

not presented before and had 12 seconds to provide the sentence in the novel language 

describing the pictures. All the answers were tape-recorded. 

2. Results 

All incorrect responses and reaction times that differed more than three standard 

deviations from the individual mean latency were discarded from the data set. 

Statistical analyses focused on RTs and error rates yielded from the tasks performed 

on the three testing occasions. Data were analyzed using analyses of variance 

(ANOVAs), followed by post hoc Tukey tests where applicable. 

2.1. Acquisition of active vs. passive vocabulary at the word level 

Two-way ANOVAs (test session x task) were performed for RTs and percentage of 

correct responses in the picture-naming and the picture-word matching task. Analysis 

of the correct responses showed significant main effects for test session (F(1.83, 

142.65)=222.5, p<0.001) and for task (F(1, 78)=135.31, p<0.001). These main effects 

indicated better performance with more training and also a difference between the two 

tasks, one active and one passive. Picture-word matching yielded fewer errors than 

picture naming. There was also a significant interaction between the two factors 

(F(1.83, 142.65)=123.96, p<0.001), reflecting the fact that the difference in error rates 

between naming and picture-word matching was far greater on test 1 than on test 3. 

However, the interaction has to be treated with caution due to the ceiling effect on 

picture-word matching, as shown in Figure 2. 

 

 

Figure 2. Percentage correct on word-level tasks (picture-word matching and picture-naming) 
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The reaction time analysis yielded a significant main effect for test session (F(1.27, 

93.96)=53.25, p<0.001) indicating that on test 1, performance on the word-level tasks 

was slower than on test 3. Also a significant main effect for task was found (F(1, 

74)=53.98, p<0.001), stemming from the fact that matching pictures to words was 

performed faster than naming pictures. The interaction term in the reaction time 

analysis was also significant (F(1.27, 93.96)=9.61, p<0.01), indicating a greater 

discrepancy between the tasks on the first test occasion than on the second or the third 

occasion (see Figure 3) 

 

 

Figure 3. Reaction time results on word-level tasks (picture-word matching and picture-naming) 

2.2. Lexical and grammatical learning at sentence level 

Firstly, performance on new and already seen sentences do not differ, meaning that 

subjects were not just memorizing specific sentences but instead learning a new 

language (F(1.77, 137.8)=1.86, picture-sentence matching task). 

Two-way ANOVAs (test session x sentence types) were performed for the 

percentage of correct responses in both the picture-sentence matching and the picture-

description task. Significant main effects were found for test session (F (1.74, 

297.29)=15.25, p<0.001, picture-sentence matching task; F (2, 228)=136.38, p<0.001, 

picture description task), indicating better performance with more training. The task 

effect was also significant (F (8,171)=22.47, p<0.001) showing that during the picture-

sentence matching task there were differences between different sentence-types. Post-

hoc Tukey tests revealed that subjects’ performance was worst on gender marking 

mismatched sentences (p<0.001). The interaction term was not significant. 

If we compare the results on the picture description (active) and the picture-

sentence matching tasks (silent) we can see that lexical learning surpasses grammatical 
learning in the silent task (p<.05), but not in the production task (lexical error – wrong 

word describing the picture; grammatical error – incorrect use of the rules). This 
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indicates learning of the grammatical marker options without knowing their correct 

slots in this new language (see Figures 4 and 5). 

 

 

Figure 4. Percentage correct on picture-sentence matching task (lexical and grammatical learning) 

 

 

Figure 5. Percentage correct on the picture description task (lexical and grammatical learning) 

2.3. Learning of the two grammatical rules 

Figures 6 and 7 show that subjects had more difficulties with the non-Finnish rule 

(gender marking rule) in the picture-sentence matching task (p<.01), compared to the 

picture description task. 
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Figure 6. Picture-sentence matching – object marking rule and gender marking  

rule percentage correct 

 

 

Figure 7. Picture description – object marking rule and gender marking rule percentage correct 

This result may be due to the limited choice of verbs (there were only two possible 

forms of verbs). During the picture description task both rules were produced correctly 

in around 50 % of the cases. 

The results of the interview showed that when participants were asked to formulate 

the underlying rules of the languages, more of them were able to tell the object mark-

ing rule on both test 1 and test 3 (see Table 2). 

 

 Test 1 Test 3 
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Object marking rule 8 12 

Gender marking rule 3 7 

 

Table 2. Number of participants formulating the rules of the language on test 1 and 3 

The gender marking rule may be difficult for several reasons: it is not characteristic of 

Finnish, it is non-adjacent, it is not essential for determining the logic of the language 

or because the verb was never shown in unmarked form. Further studies are needed in 

order to state which of these assumptions is true. 

2.4. Sensitivity to word order frequencies 

Subjects committed more errors with the types of sentence that were not seen during 

training, namely VSO (comparison of SOV, SVO sentences and VSO sentences: (F (1, 

98)=66.6, p=.000). In addition, SVO sentences yielded better performance compared 

to SOV sentences. Moreover, there was a tendency for a difference between SOV and 

SVO sentences, F(1,78)=2.89, p = .093. These results reveal the learners’ sensitivity to 

word order frequencies. 

3. Discussion 

By using a miniature artificial language, the present study attempted to shed light on 

lexical and grammatical acquisition of a new language in adults. The language to be 

learned consisted of a set of lexical items and two embedded syntactic rules used for 

creating grammatically well-formed sentences. The analyses focused on three aspects 

of language learning: acquisition of active vs. passive vocabulary, lexical vs. 

grammatical learning at sentence level, and acquisition (both implicit and explicit) of 

the two grammatical rules. 

All our subjects had difficulties with the production tasks compared to the silent 

tasks. Passive vocabulary developed fast but early on language learners had difficulties 

in producing the new words. However, the acquisition of words was mostly 

successful, subjects were able to perform the lexical level tasks with few errors and at 

high speed when they concluded the three day training phase. 

Some researchers (e.g. Perruchet−Pacteau 1990) have argued that participants in an 

artificial grammar study could well have memorized some of the original training 

items, rather than learn the underlying structure. Our results at sentence level showed 

that subjects were not just memorizing specific sentences but instead they were 

learning a new language. Moreover, our learners were effectively picking up word-

order frequencies of the new language as well. 

Syntactic learning was more difficult than lexical learning. The participants of the 

study learned the grammatical marker options but showed no awareness of their 

correct use in the new language. Regarding the rules of the new language, we can posit 

that subjects had more difficulties with the gender marking rule, a rule that is not 
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characteristic of their mother tongue. When asking about their explicit knowledge of 

the regularities of the new language the same pattern was found: a non-Finnish rule is 

less frequently explained by the participants compared to the other rule, which is also 

used in their first language. 

When adults attempt to learn a new language, they start with an already established 

grammatical system. Learners usually transfer segments of their L1 over to the new 

L2. Positive transfer occurs when the two languages are similar. Tokowitz and 

MacWhinney (2005) found, using event-related brain potentials, that learners were not 

sensitive to violations for constructions that differ in the L1 and the L2, but were 

sensitive to violations in L2 for constructions that are similar in their two languages. 

Our results suggest that learners are able to implicitly process some aspects of L2 

syntax even in early stages of learning. However, this knowledge depends on the 

similarity between the L1 and the L2. The conclusion is that the structure of the 

mother tongue limits our grammatical learning ability: a grammatical rule that follows 

the mother tongue is learned more efficiently than a rule that is different. 

Our study raises the question whether different learning systems are at play when 

learning a language. Electrophysiological, lesion, and functional neuroimaging studies 

show that the functional anatomy of semantic and syntactic processing is different 

(Osterhout 1997; Caplan 1999; Dapretto and Bookheimer 1999; Friederici et al. 2000; 

and Newman et al. 2001). Moreover, studies presented patients affected by grammar-

specific deficits, where vocabulary remained unimpaired as well as patients showing 

the opposite pattern of impairment (Caplan 1992; van der Lely et al. 1998 and van der 

Lely and Christian 2000). Based on these findings researchers argued for different 

memory systems for lexical vs grammatical processing and learning (for reviews see 

Paradis 1994; Lebrun 2002). According to Ullman (2004) the mental lexicon relies on 

the declarative memory system, while the mental grammar is subserved by procedural 

memory. The declarative memory system has been implicated in the learning, 

representation and use of knowledge about facts and events. The procedural memory 

system is needed when learning skills, habits and other procedures (e. g. acquiring a 

language, riding a bike, walking). The acquired knowledge and the learning process 

itself are implicit, meaning that they are generally not available to conscious access. In 

our study the difference found between lexical and grammatical learning might show 

that grammar is acquired incidentally and the lexicon is processed by the declarative 

memory, but we cannot know whether or not overall difficulty of lexical vs. 

grammatical learning in the sentence level tasks is comparable. 

A great deal of empirical research on L2 acquisition has focused on the question of 

ultimate attainment (e.g. Birdsong 1992; Han−Odlin 2006; Lardiere 2007), on what may 

or may not be acquirable in an L2 (e.g. Hawkins−Franceschina 2004), and whether the 

acquisition of certain L2 features are subject to a critical period for language acquisition 

(e.g. Birdsong 1999; Birdsong−Molis 2001; Hyltenstam−Abrahamsson 2003; John-

son−Newport 1989; Singleton−Lengyel, 1995). Few studies have addressed the rates of 

attainment or the stages of L2 development, especially the early stages of L2 learning. 
Our results indicate that the early phase of adult L2 learning is not uniformly slow 

and labourious; some aspects of the language are acquired with remarkable speed. 

This study attests to the efficacy of the language learning system: limited exposures to 
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sentence-picture pairs are sufficient for lexical learning and acquisition of some 

embedded regularities, while explicit metalinguistic knowledge of the regularities does 

not develop until later. 

More generally, the study presented here demonstrated that the Animal Farm can be 

used to study basic aspects of lexical vs. grammatical learning in a wide variety of 

setups. 
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UNDERACHIEVERS AMONG FOREIGN LANGUAGE MAJORS:  

A SIGN OF LEARNING DISABILITIES? 

KATALIN DORÓ 

 

 

1. Introduction 

In a time of ever-changing nationwide educational reforms, universities face the 

challenge of more diversified student populations and the introduction of new study 

programs. It is a general observation of instructors that each year a larger population 

enters higher education unprepared for their chosen field of studies. Many of these 

students can be classified as underachievers since they do not meet the requirements: 

they withdraw from or do not pass courses, oftentimes receive low grades, therefore, 

need more time to finish the program or eventually drop out of it. Underachievement 

may have a number of reasons, including, but not limited to, a mismatch between 

student expectations and study requirements, unpreparedness for the given study prog-

ram, lack of study strategies, laziness, inability to manage one’s time, or social and 

financial problems (Crosling et al. 2008, Doró 2010, Doró 2011a, Moxley et al. 2001). 

Moreover, in higher education, more than in secondary school, many courses build on 

previously acquired subject knowledge or skills. If students lack these, they have less 

chance to proceed with their studies even if they do their best in the new courses. As 

there is a wider and larger pool of the younger generations who enter higher education, 

instructors have to face new types of student problems: general low cognitive abilities, 

low problem solving skills, undeveloped social skills, time management problems, 

attendance problems, inability to follow explanations, not doing homework, and 

postponing deadlines and exams. We need to predict, however, that in some cases 

specific learning disabilities are responsible for student failure rather than laziness or 

unwillingness to study. 

For foreign language majors, who carry out their studies predominantly in the target 

language, inadequate screening prior to entering the university often means they enroll 

in the program with insufficient language proficiency and subject knowledge. The 

final examination at secondary school, which also serves as an entrance exam, has 

proven not to be a good indicator of preparedness for undergraduate studies in a target 

language. Nevertheless, there are signs of problems that cannot be directly related to 

low proficiency, typical spelling mistakes or shyness in communication. This study 

seeks to answer the questions how it is possible to recognize learning disabilities (LD) 

and other special needs conditions of students, why it should be important to have 

standardized forms of accommodation to the requirements, and how students 

themselves perceive their conditions and study experiences. 

The sections that follow review the educational and research issues of learning 

disabilities in reference to LD in higher education and foreign language learning. It 

also discusses the specific signs of study problems that are detectable in student 

performances at a selected Hungarian institute of higher education. Then, two case 
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studies of students of English are presented which are based on classroom observation, 

informal talks with students, and a structured interview with them. Conclusions and 

implications of this qualitative study are drawn at the end of this research report. 

2. Learning disabilities and study problems 

2.1. Definition of key terms 

The 2011 World Report on Disabilities of the World Health Organization defines 

specific learning disability as follows: “impairments in information processing 

resulting in difficulties in listening, reasoning, speaking, reading, writing, spelling, or 

doing mathematical calculations – for example, dyslexia.” (p. 309). Nichols (1995) 

indicates five main types or learning disabilities: visual, auditory, motor, 

organizational and conceptual. While LDs due to visual and motor impairment are 

most of the time easily recognizable, the last two categories often remain 

unrecognized or misinterpreted, and therefore, it is more difficult to accommodate the 

teaching process to these students’ needs. Adults with LD may experience the 

following symptoms: “poor or uneven academic achievement, difficulty with language 

usage, poor organizational and/or sequencing skills, and poor or inappropriate social 

skills” (Nichols 1995: 36). There is a disagreement in the literature concerning the 

existence of a specific foreign language learning disability (FLLD), and most of the 

systematic data come from higher education institutes in the United States offering 

accommodation or substitution for students who have difficulties in passing foreign 

language courses (e.g. Ganschow et al. 1998, Hatzes et al. 2002, Sparks 2006). 

Although Sparks (2006) argues that there is no FLLD, people with LD often 

experience problems with literacy skills, following conventional teaching methods and 

materials, which influences their foreign language studies. Learning disabilities should 

not be confused with inadequate learning styles or strategies, laziness or low level of 

intelligence (Denhart 2008). Many people with LD have average or above average IQ 

and develop compensation strategies to balance for their weaknesses (McNulty 2003, 

Kirby et al. 2008). The literature also points out that there are adults, including 

students in higher education, who prefer to hide their disabilities, which makes it 

difficult to estimate the real number of students with LD. Heiman and Precel (2003) 

review some of the late 1990’s figures available and report on a 3.8% LD prevalence 

among first-year undergraduate students in the United Kingdom, and an even higher 

and growing rate for the United States. The British Dyslexia Association uses the 

umbrella term ‘specific learning difficulties’, including the often co-occurring 

dyslexia, dyspraxia, dyscalculia, attention deficit/hyperactivity disorder (AD/HD), and 

auditory processing disorder. The Association estimates a 4% prevalence rate for 

severe dyslexia and a 10% rate for mild dyslexia. Gyarmathy (2007) also estimates 

similar figures for Hungary among elementary and secondary school students, with 

figures showing a gradual increase. It is most likely that students with LD enter higher 

education in larger numbers than a few decades ago when the more thorough 

screening processes selected out the least academically fit. 
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2.2. Study problems among English language majors 

A major requirement for foreign language majors and minors would be an advanced 

level of target language proficiency upon entering higher education. Since in Hungary 

no direct screening process is available for BA level applicants, students are selected 

on the basis of their secondary school course and final exam results. This, however, 

does not give enough feedback to students on how they will perform in a 

predominantly foreign language medium education program and does not provide 

enough information to staff members on the incoming students. The insufficient 

screening process allows for academically unprepared students to enter the system. At 

the university under investigation, a major source of the students’ difficulties is their 

insufficient proficiency level in the target language. Many undergraduates do not meet 

the B2 level entrance requirement, although a more advanced level would help them in 

acquiring academic English and subject knowledge in their linguistics, literature and 

culture courses (Doró 2009). From the instructors’ side the following problems need 

some kind of response in the form of student guidance or modification of class 

content: lack of strategies for remembering information, preparing for and taking tests, 

using reference sources, inability to follow classroom presentations and discussions, to 

take notes or to make good use of study time and space. Even a growing number of 

more advanced students show problems with reading the assigned book chapters and 

articles, lacking the analytical skills for processing information and experiencing ma-

jor difficulties in writing a research paper. 

Some of the aforementioned problems, however, cannot directly be linked to or 

they go beyond general language proficiency problems. For example, written work of 

students, including home assignments, exam responses and essays, often show writing 

difficulties, rewritten words, letters added, left out or mixed, and problems with 

proofreading. Students may also show signs of poor visual memory, slow reading 

rates, trying to read word by word or letter by letter and not getting the meaning of the 

text, or having problems with cloze tests. These could be signs of dyslexia or 

dysgraphia (Nichols 1995, Gyarmathy 2004). Others struggle with impulsiveness, 

inability to sit still for 90 minutes, they are always late or do not come to class, do not 

meet deadlines for assignments, are unable to follow or take active part in class 

discussions and seem bored in class. Especially if the symptoms persist and co-occur, 

they can be signs of attention deficit/hyperactivity disorder (Sparks et al. 2004). 

Students might or might not be aware of their problems and instructors are often not 

able to recognize the signs or misinterpret them for laziness, unwillingness to cooperate 

or language proficiency problems. Also, many students choose to hide their learning 

disabilities or attention problem as they view them as something that should not be 

revealed, but kept in secret and dealt with on an individual basis. They may even 

choose to be labeled as lazy, inattentive or unprepared (Denhart 2008). This may 

happen even if students are unable to cope themselves with their learning disabilities 

and eventually drop out of the courses or the entire program. This observation of 

cautiousness to disclose learning disability conditions like dyslexia is documented in 

the literature reviewed by Nalavany and colleagues (2011) in adults who felt emotional 
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stress, low self-esteem, anxiety or anger due to their fear of perceived stigma or 

unsuccessful coping with their condition. 

While some kind of accommodation is available for students with special needs in 

the Hungarian higher education system, the higher education act and the special needs 

regulations of higher education institutes seem to focus more on students with physical 

impairment and fewer specific recommendations are given as to who should be 

classified as LD and how accommodation should be carried out. This is a tendency 

that exists also elsewhere (Hatzes et al. 2002). Moreover, there could be a number of 

students who receive partial or overall exemptions from evaluation in foreign language 

classes in elementary and secondary schools (often as a result of diagnosed dyslexia), 

but do not have the same option when enrolling in foreign language studies at a 

university, and therefore, meet unexpected challenges. 

It is a major dilemma how foreign language study programs should recognize these 

students and their special needs and to what extent the requirements can and should be 

modified to meet their needs. 

The need for this research study is in line with departmental and university goals to 

improve education, discover the reason for achievement gaps of students and assist 

them in becoming more successful students or, if necessary, to redirect them towards 

other fields of studies more suitable for them. 

3. The empirical study 

The purpose of this qualitative case study was to gather information from students 

with signs of LD in order to explore possible courses of action to improve student 

performance in a foreign language program. 

3.1. Participants 

The specific study population was two students of English who agreed to discuss their 

study experiences with the author of this article, who served as their teacher in small 

group seminars. Students were identified as possible special needs students as the 

course proceeded because they showed signs of having major difficulties in keeping 

up with the rest of the group. 

Student A was a male student in the first year of his BA level English studies, while 

student B was a male student in his last year of the 5-year MA level English studies. 

3.2. Methodology and procedure 

A qualitative multiple case study approach was adopted for this inquiry, including 

classroom observation, analysis of written work done by the participants, informal 

talks with them and a semi-structured interview. The rationale for choosing multiple 

data collection methods is that the qualitative data set and results provide a general 

picture of the research problem, namely the situation that potentially LD students face. 

They are labeled as ‘potentially LD’ as no formal diagnosis is available for them, but 

are identified through coursework as students whose performance or academic 
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achievement make them distinct from other students with general language proficiency 

or motivational problems. 

The primary data collection technique was an in-depth semi-structured interview 

carried out individually with the two subjects, in a quiet room and recorded for later 

transcription. The participants were asked to give consent to record their answers, and 

they were informed prior to the interview about the types of question asked. Student B 

was given the list of questions beforehand in order to compensate for his attention 

problems. The interviews were done in Hungarian, the native language of the 

participants, and included questions from the following main areas: 

 

1. general experience at the university 

How can you summarize your study experiences at the university? What kind of 

problems have you encountered? Do you proceed with your studies slower than 

expected? 

2. following courses, taking exams 

Can you concentrate for 90 minutes in class? Can you take notes when you 

understand the instructors’ explanation? Do you prefer written or oral exams? 

3. doing assignments 
What makes homework difficult? Do you read the assigned reading materials? 

Do you have reading/spelling/writing problems in Hungarian or in English? How 

long does it take for you to write a one-page essay at home? What compensation 

strategies do you have to overcome/balance for your problems? 

4. feedback from others 

Have you noticed that you are behind your peers or do not meet expectations? In 

what ways? Have your instructors/peers/family members noticed and told you 

that you are behind or have special needs? Have you ever asked for special 

accommodation or help from your instructors (extra preparation time, changing 

deadlines and changing tasks, asking for notes, extra tutoring)? 

5. previous studies 
Did you have extra difficulties in any of the classes in elementary and secondary 

school? Were you given exemption in any of the classes in elementary and 

secondary school? 

6. diagnosis vs. self-identification 

Have you ever been diagnosed with learning difficulty, attention deficit, 

dyslexia, etc.? Have you ever had the feeling that you might have any of these? 

 

The performance of the two students was also observed for a semester in small study 

groups. For student A this was done in a language proficiency class that involved both 

oral and written assignments, regular vocabulary tests and a reading journal. Student B 

was observed in an applied linguistics seminar which required him to follow the 

instructors’ explanations aided with Power Point presentations and short videos, 

reading and commenting in writing and in speech on research articles, being an active 

participant in short discussions in English on classroom topics and writing a 6−10-

page long research report. 
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4. Results and discussion 

This section reviews the major findings from the data collection for the two 

participating students separately, then discussion of the data follows. 

4.1. Student A 

He was noticed by the researcher in the seminar group as a very quiet student who was 

unable to carry on conversations in English with his classmates when discussion tasks 

were given to the group. This happened when Student A was paired up with any of his 

peers. He showed difficulties in retrieving even high-frequency words, named target 

words in Hungarian or said nothing at all. In writing, he showed serious spelling 

mistakes, untypical of other learners, such as omitting and mixing letters, frequently 

crossing out then rewriting the same words in a modified or unmodified form, and 

using the hypercorrective word final -s (e.g. children). He also used a mixture of lower 

and upper case letters in tests and had serious problems with cloze tests. He wrote very 

short homework essays full of grammatical, structural and spelling mistakes. 

Accommodation for him was made in the form of small adjustments, such as paring 

him up with the instructor during some of the discussion tasks in class, accepting 

shorter essays, giving extra feedback, giving opportunity to take missed tests, 

discussing his needs and accommodation strategies. These and the constant 

encouragement seemed to have had a positive effect on his class performance, 

although he was not able reach the desired level. 

During the interview he admitted having difficulties in classes and proceeding with 

his studies slower than expected. To balance for his language problems, he had studied 

English for 3–4 hours per day on top of doing homework assignments. This had led to 

his complete exhaustion by the second semester, in which he realized this was not an 

adequate compensation strategy, as his tiredness resulted in his complete inability to 

follow classes. His instructors had told him he was not meeting requirements, which 

was also evident from his grades. He also reported, though, that the feedback given by 

some of the instructors was very discouraging and he often felt helpless and lost 

motivation to practice English on his own. The instruction given in classes to do 

individual learning or check problematic language elements did not work for him as he 

was unable to identify the problematic elements and/or look them up in sources. His 

report on not being able to follow 90-minute classes confirmed the researcher’s 

observation. He added that students were not giving feedback or study support to each 

other and concluded that “everyone is struggling on his own”. Nevertheless, as he was 

unable to follow classes or to take notes, he relied on his peers’ notes. It took him two 

hours to write a one-page essay at home, which he found insufficient, therefore 

adapted the strategy of quicker free-writing. He admitted producing a great number of 

grammar errors this way, but added that the earlier, slower method of writing hadn’t 

led to better results either. When asked why he was writing such short essays and 

producing many errors, he replied that he wasn’t a “writing type”. Similar 

explanations or excuses were given about not doing assigned reading for class (“lack 

of time”) or having blocks during oral language production tasks (“lack of 
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vocabulary”). These seemed to be avoidance strategies and not the real causes of his 

problems. 

He reported on having tried out certain strategies for vocabulary learning, and 

speeding up oral and written production, some of which produced results, while others 

not. One of the most interesting and failed methods was what he called ‘drawer 

technique’. As he considered himself a visual type of learner, he tried this method, 

which involves the imagining of a chest of drawers where you put different sentences 

to remember them. When you open the drawer, the information is there the way you 

put it in. Student A reported that when he opened the imaginary drawers, single letters 

and punctuation marks were floating out, which made it impossible to reconstruct the 

original text. 

Data gained during this interview are in line with the observations made in class 

and during the reading of the student’s texts. He seemed to show a variety of 

difficulties both with oral and written language use in English. He reported to be 

aware of some of his weaknesses and had tried various compensation strategies, but 

most of these had failed. His low level of general English proficiency, the slow 

improvement in his reading, writing, listening and speaking skills suggested that he 

had little success in academic achievement in even the first-year courses. Although he 

was willing to and had tried to compensate for his problems, he was unable to meet the 

requirements. 

4.2. Student B 

Student B stood out of the group as the late comer, the only one not taking notes and 

seemingly not paying attention either to the instructor’s explanation or the Power Point 

slides. If he turned in weekly assignments (summary of and comments on research 

articles, individual tasks), the written work was much shorter than expected, but 

language-wise and content-wise good. After the first few weeks he asked for the 

Power Point slides, which were than made available for all the students in the course. 

As other ‘potentially LD’ students were also identified in the class, homework 

assignments included a variety of sources (oral, written and visual) to balance for 

possible reading and writing problems; furthermore, reading in class was limited to 

short texts followed by pair or group discussions on the content, and individual 

accommodation for the final written project was offered. Since special education needs 

of university students was one of the course topics, Student B discussed with the 

researcher the option of writing about his own experiences as a follow-up of the 

interview he was asked to participate in. 

During interview and in the follow-up essay he noted that his problems had become 

more disabling as he was progressing through the education system. For years he had 

not realized he had special needs, relied on what was heard in class, but was unable to 

study from books. He wrote “I was born in a family who though I was special. I was, 
but probably not in the way they thought”. 

He was labeled as a good, but misbehaving student, which was tolerated in the non-

state schools he attended. Even at the university, as he wrote, he felt an average 

student who developed survival techniques as a reaction to the growing challenges. He 
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rarely studied for classes and exams, and relied on the notes of peers or those of the 

instructors. Altogether he had good English skills, but it took him much longer than 

others to do readings or write longer texts. He admitted not being able to read long 

assignments, or writing reviews; instead he adopted the technique of reading thesis 

statements, highlighting key words, and relying on these during class discussions. As 

he was unable to prepare for exams, he cheated at times. “…when there was no other 

choice, I cheated on the exams with a pure soul, because knew I could have never 

learned that material, and that I would probably never need to use it in the future”. 

He believed his difficulties had not been recognized by instructors and peers, and 

even by himself for years. Only in the final year of the university did he notice 

“strange things” about himself. He wrote “as until the last 1-2 years, I did not think 

that I may have learning impairments, it was never an issue, and even now, no one 

realizes that I have difficulties in studying, probably because through the years, I 

learned how to present or explain my shortcomings even to myself, and the most I 

usually need to do is ask teachers to delay deadlines for me, which they usually do 

without asking why.” He had never been tested or diagnosed with any LD, and 

problems had multiplied as the study demands got overtly challenging for him. He 

identified himself as a person with attention deficit and with learning impairments. 

He also chose not to disclose his weaknesses to others, as he worded “I never told a 

teacher about my impairments, and not because I find it a shame, but simply, because I 

think I would feel ashamed if I had to do less than others for the same grade. I’d rather 

get a worse grade or be thought to be lazy or a layabout, instead of being treated as a 

student with some kind of handicap, who needs help and ”special” treatment”. 

He had also adopted what he called ‘survival techniques’, such as focusing on the 

task he was doing and excluding everything else, imagining a loved person as a reader 

for his assignments, and forcing himself to keep to deadlines. 

4.3. Discussion of the results 

The purpose of this study was to describe the study experiences, areas of difficulties, 

strategies for academic coping, and self-identification of two potentially LD students. 

Data obtained through semi-structured interviews with the participants provide empirical 

support for the author’s observation of special needs students in courses. The finding 

regarding students’ need for some accommodation in terms of assignments, tasks and 

deadlines can be viewed in light of Heiman and Precel’s (2003) report on the academic 

strategies of university students with and without LD. Both students were able to report 

on some of their major problems and the unusual survival techniques and compensatory 

skills used. Neither of the two students, however, can be considered academically 

successful without adequate study and literacy skills. It is important to note here that 

Student A was unable to compensate for his problems in lack of a good English 

proficiency as a basis, whereas Student B could survive challenges and even hide his 
problems with the help of his advanced language skills. This also implies that while 

Student A could be identified by a multiple of instructors as a weak student, Student B 

was able to pass unnoticed or mislabeled. In light of these results, it is very much 
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questionable, how these and similar students are able to proceed with their studies 

without some minor or major accommodation offered to them. 

It is also important to pose the following questions: Whose task is it to identify and 

assist foreign language majors with learning difficulties? Do they know about their 

impairments, and if yes, are they willing to admit them? Do they want to be identified 

and labeled? To what extent can they cope with the challenges of a foreign language 

major even with additional help or good strategies? Whose failure is it if they fail? 

And finally, how can instructors, who are not trained to identify LD, prepare and be 

prepared for a diverse student population that includes students with LD? These and 

related questions should be systematically reviewed before a rationale for 

recommended and commonly accepted accommodation can be provided to students. 

Individualized tutoring and small modification of tasks were done by the researcher 

for the participants, but these cannot be considered a regular or commonly accepted 

practice or option that is available if larger prevalence rates of LD students appear on 

top of non-LD students with different language and academic difficulties. 

When students are not successfully meeting the requirement, the focus often turns 

to instructors, who experience more pressure in today’s academic environment from 

parents, educational professionals, and decision makers to teach and prepare all 

students for exams. The growing number of dropouts and the pressure to keep in the 

system even the academically unfit suggest that teaching practices of years past must 

be changed. Before doing so, however, it is necessary to discover instructors’, 

students’, policy makers’ and university staff members’ perceptions of the situation. 

A general first-year population of English majors has been found not to be able to 

make good judgments about their level of preparedness for their studies or seek help 

when needed (Doró 2011b). All students, including those with LD or other academic-

related problems, should be encouraged to be self-regulated learners who are able to 

understand their needs, study goals, and use adequate study strategies (Zimmermann 

1990). This is especially important in light of the results that students are unwilling to 

disclose their problems, probably for fear of being labeled and stigmatized. They seem 

to prefer the protective mass of peers, even when unable to cope on their own with 

their failures. 

It also needs to be considered and clearly stated that any accommodation to the 

requirements should not result in the compromise of academic standards, loss of 

credibility for the instructor, the introduction of a certain inequity of treatment 

between student performances or the victimization of students. 

A major shortcoming of this study comes from the inability to generalize the 

findings to larger student populations. Yet, they show striking evidence for the 

existence of students with major and co-occurring problems that go beyond those of 

their non-LD peers and which hinder their chance for academic success. 

5. Conclusion and implications 

This study discussed the need for a better understanding of foreign language majors 

who show serious signs of underperformance compared to their peers. It was shown, 

through the example of two students, that some of the potentially LD students can be 
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detected on the basis of their class performance, but it remains a question to be solved 

how to approach these students, how to raise awareness among staff, and how to 

accommodate requirements without jeopardizing academic standards. It was also 

pointed out that most of the special needs students are reluctant to ask for help or 

accommodation, or do not even know how to modify their own study strategies and 

methods. The current general approach of no accommodation seems to meet both 

sides’ immediate interest, namely the students’ unwillingness to disclose problems and 

the academics’ unpreparedness to cope with the situation. This, however, is not a long-

term strategy to be adopted, as professionals in education should search for a common 

approach to assist learners with special needs. 
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THE MENTAL LEXICON OF TWINS IN MOTHER TONGUE  

VERSUS FOREIGN LANGUAGE 

MÁRIA LACZKÓ 

 

 

1. Introduction 

Being a twin can be characterised by unfavourable conditions in their intra-uterine life 

because of the lack of space for their developing organisms (Métneki 1997). 

Consequently, the weight and length of each twin at birth may be different and one 

may appear to be the dominant child, and this may be influenced by the order of their 

birth. The twins show different development in their movement compared with a 

single child and they also have irregular development in terms of speech. 

Backwardness in the development of their communication skill is also claimed. It 

can be characterized by late development in speaking (in terms of pronunciation of 

first words) on the one hand, and a different kind of development in their speech 

compared with a single child on the other. The typical symptoms occurring in their 

speech can be as follows: they produce shorter sentences, words or syllables are 

missing from their sentences, and they can have different types of speech defects in 

terms of articulation. There is a special secret language called cryptophasia used by the 

twins in the communication process with each other (Vassné Kovács 1969, Mérei – V. 

Binét 1985). It may contain special signs, symbols, or words and may be 

understandable only to them, consequently it is not suitable for communication with 

those around them. They may have limited vocabulary which can cause problems in 

the mental lexicon. 

Among the reasons for their special speech development is the different speech 

model, and the twin isolation process is also emphasized. In the first case the mother’s 

speech sample is divided between the children by comparison with the close 

interpersonal relationship with a single child. The twin isolation process can appear 

especially among identical twins. It means a diminution in the relationship between 

twins and their surroundings, consequently their smaller number of communication 

mechanisms may also have a negative effect on their language development. However, 

it is also emphaisized that their language backwardness and the differences and 

disadvantages in their language development may be equalized by the time they start 

school and during the compulsory school years because of their cognitive development 

and school studies. The dominant twin may also develop later, especially during the 

period of adolescence, which can be seen in terms of their studying process, 

communication behaviour and influence of it on their personality. Consequently, they 

can have differences from their peers in terms of communication skill. 

On the basis of these findings the question is what differences occur, how and to 

what extent, in their linguistic development in terms of their vocabulary compared to 

their peers. Furthermore, there is no experimentally supported knowledge concerning 

the size of their mental lexicon in the second/third foreign language versus their 
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mother tongue. The question is whether it is possible to ascertain the dominant 

relationship between twins in later years. 

Consequently in the present study our aim is the analysis of the vocabulary of 

secondary school children who are identical twins, from different perspectives: i) to 

define the size of their mental lexicon in first and in second foreign languages; ii) to 

compare the results to data obtained in the mother tongue on the one hand and to the 

results of their peers (control group) on the other; iii) to give information about the 

acquired word categories in the different languages. 

Our experimental research is focused on the analysis of the mental lexicon. The 

mental lexicon can be categorized as follows: 1. the definition of the mental lexicon; 2. 

the size of it; 3. the structure and the function of it in the speech production and 

perception process. On the basis of one of the general definitions, the lexicon is called 

the mental vocabulary stored in the brain. It is based on the totality of the linguistic 

signs and signs of speech used by the given speaker, consequently all linguistic levels, 

from phonology to semantics, can be found in it (Aitchison 1987). It has crucial 

importance in the lexical access process regarding speech production and also the 

speech perception processes (Levelt 1989). During the speech production process, 

lexical access means recalling the actual lexemes from the lexicon in a given actual 

communication situation as against the speech perception process, which involves 

finding the appropriate unit of the lexicon which is adequate to an acoustic sign 

representing a word (Gósy 2005). The role of the mental lexicon is also important in 

the foreign language acquisition process. (Singleton 1999, Navracsics 2007). 

To define the size and the role of the mental lexicon in lexical access there is an 

ideal way called the “association method” (Navracsics 2007). The first experiment 

with the association method was carried out by Francis Galton in 1883. The method 

has three important types. In the free association method the subject, after the “calling 

word”, has to pronounce the word associated with it. In the diminished association 

method the subject, after the “calling word”, has to pronounce the special word like an 

antonym or a similar word in terms of sound. In the open test the semantic category is 

given to the speaker, who has to pronounce (all) the words belonging to that category 

(Gósy–Kovács 2001). On the basis of the method mentioned above there can be 

available the analysis of a number of the words and lexemes, the analysis of the word 

lists in terms of special characteristic features; and there is also the possibility of 

defining the size of the mental lexicon of an individual child and the frequency of the 

words. 

Our preliminary examination regarding the size and structure of the mental lexicon 

of identical twins in their mother tongue has shown the great differences when 

comparing the examined factors and the results for twins to those of their peers. On the 

basis of these findings, our hypothesis is that the differences can be shown in the 

second/third language acquisition process as well and can be followed in a greater 

extent than in the mother tongue. 
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2. Method, material and participants 

For the analysis the alternative method of free association was used. This method was 

used by Janos Cser in 1939. The students’ task was to activate the words during the 

given time, however there was no ’recalling word’ and the word classes were also not 

defined. The duration of the activation of words in the foreign languages was 

equivalent, 15-15 minutes as well. The procedure was done in writing during the 

lessons of English or German as the first or second foreign language. Between the 

tests in the languages there was an interval of three weeks. 

For the analysis we counted only the word forms occurring in children’s writing, 

including the repetitions, and we did not count the lexemes. The further examination 

was focused on the average number of activated words, the length of the words and the 

word classes in the foreign languages. 

The total number of children taking part in the experiment was 6 (3 pairs of 

identical twins). The same pairs of twins participated both in the experiment in the 

mother tongue, which had been carried out previously, and in the present examination 

regarding the foreign languages. Two pairs were studying in the special language 

class, while the third pair was studying in the normal class. Among the identical twins 

there were a pair of boys and a pair of girls in the special language class, but the twins 

in the normal class were boys. The boys in the special class were studying German as 

the first foreign language and English as the second, while the girls were studying 

English as the first foreign language and German as the second. The boys in the 

normal class were studying only the first foreign language, which was English. 

For the statistical analysis the SPSS 10.00 version was used. 

3. Results 

The idea of ’word’ represents the mental word, so it can refer to the stored units and 

separate forms in the lexicon on the one hand, and to the roots of the word and the 

word forms with morphemes on the other. As we expected, the number of activated 

mental words was lower in the first or second foreign language than in the mother 

tongue. A similar tendency was seen both in the special and in the normal classes. 

There was a significant difference between the number of activated words for the girls 

and for the boys in the special class (paired-sample t test: t(1)=-61,00, p=0,010). The 

number of activated mental words was also different from each other to a great extent 

in respect of the types of classes (paired-sample t test: t(1)=22,846, p=0,028). The total 

number of activated words in terms of gender and languages can be seen in Table 1. 

 

 Mother tongue 
1st foreign 

language 

2nd foreign 

language 

spec. class, boys 377 300 135 

spec. class, girls 408 330 140 
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normal class, boys 180 109 – 

total number words 965 739 275 

 

Table 1. The total number of activated words of twins in the foreign languages  

versus in the mother tongue 

 

Figure 1. The average number of activated words per person in the languages 

The average number of activated words in the different foreign languages, comparing 

them to mother tongue, is summarized in Figure 1. Although the twins’ results were 

better than the results of the control group in terms of the mother tongue in the special 

class (paired sample test: t(1)=6,065; p=0,104), the number of activated words for 

twins studying in the normal class was lower than in the control group (one sample t 

test: t(1)=4,782; p=0,131). The tendency was similar to that in respect of the foreign 

languages. In the special class both the members of identical twin boys and girls had 

almost the same result as the control group. But in the normal class the number of the 

students’ activated words was also lower than in the control group (one sample t test, 

t(1)=9,385; p=0,068). Comparing these results to the data obtained in the mother 

tongue there were also higher differences than in the control group for the twins 

studying both in the special and in the normal classes. In terms of the second foreign 

language the differences between the twins and the control group can be seen mainly 

in terms of the girls’ achievement, however it is not significant (one sample test: 

t(1)=3,232; p=0,191). 

 

 

1st language 2nd language 

English German English German 

twins control twins control twins control twins control 
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spec. class, boys    148 149,6 67,5 92,5   

spec. class, girls 165 160,6     70 103,6 

 

Table 2. The number of activated words in terms of the types of foreign language 

 

Figure 2. The average length of activated words (syllables) 

In terms of the types of language (Table 2) there were no significant differences 

between the results for twins and for the control group in the first foreign language. 

Although in the second foreign language the differences between the twins and control 

group were higher than in the first language, they were all not significant (p=0,099 in 

English, p=0,122 in German). 

Comparing the length of activated words, there were also differences between the 

twins and their peers. In the mother tongue the twins’ activated words were much 

shorter (1,96 syllables) than in the control group (2,25 syllables in the special class, 

and 2,21 syllables in the normal class). Comparing the results to an examination 

carried out with the participation of 12 and 13 year old primary school children the 

activated words of the twins were also much shorter. The average length of activated 

words of 12 year olds was 2,15 syllables among the boys, and 2,14 syllables among 

the girls. The activated words of 13 year old children consisted of 2,2 syllables among 

the boys and 2,22 syllables among the girls (Gósy–Kovács 2001). In terms of the first 

foreign language, English, the words were a little bit shorter than in the control group, 

independent of the class type. The higher differences were between the twins and the 

control group in respect of the length of words in German. Although there was no 
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difference in terms of second foreign language English, the opposite tendency was 

seen in German. The twins’ activated words were a little bit longer than in the control 

group. 

 

 

Figure 3. The ratio of words in terms of the number of syllables in the mother tongue 

The analysis of activated words in terms of the ratio of their different lengths showed 

the following. Our mother tongue is a kind of agglutinative language, so it is 

characterized by a high ratio of longer words of two or three syllables containing more 

morphemes. Consequently in the mother tongue (Figure 3) the highest ratio was of the 

words including two syllables independent of the type of class, and the ratio of these 

words among the twins was higher than in the control group. The ratio of the shortest 

words consisting of one syllable was also higher among the twins both in the special 

and in the normal classes on the one hand, and the ratio of longer words was 

significantly lower on the other. The differences between the twins and the control 

group regarding the ratio of words with 3, 4 and 5 syllables were significant both in 

the special and in the normal classes (in the special class: one sample test t(9)=3,367, 

p=0,008; in the normal class t(9)=73,227, p=0,010). On the basis of these findings it is 

also important to conclude that the twins’ words in the mother tongue seemed to be 

not only shorter but much more simple than in the control group. 

The differences between the twins and the control group were also confirmed in the 

first and in the second foreign languages (Figures 4 and 5). 
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Figure 4. The ratio of words in terms of syllables in the first foreign language 

 

Figure 5. The ratio of words in terms of syllables in the second foreign language 

As we expected, in the English language the highest ratio was of words consisting of 

only one syllable. There were significant differences in terms of the ratio of these 

words between the twins and their peers (one sample t test: t(3)=25,791; p=0,000). In 

terms of words consisting of two syllables, the differences were also significant 

between the twins and the control group (one sample t test: t(3)=19,514; p=0,000). 

Among the twins the ratio of the longer words especially with four and five syllables 

was really low, compared to the control group’s results. German is characterized 

mainly by longer words, consequently in this language the ratio of short words is 

much lower than in English. This tendency was followed in our examination of the 

German language, where significant differences between the twins and the control 

group in terms of the words with different syllables were also confirmed. Although the 
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ratio of two syllable words was the highest among the twins, as it was in the control 

group, their value was much lower than in the control (t(1)=24; p=0,027). The ratio of 

two syllable words was higher than in the control group (t(1)=13,476; p=0,047), but 

the ratio of longer words showed the opposite tendency: they were found to a greater 

extent in the control group. It also confirms the possible differences regarding the 

structure of stored mental words of twins and their peers. 

In the second foreign language the tendency was the same as it was in the first 

foreign language on the one hand, and the differences between the twins and the 

control group in terms of the ratio of various syllables were also significant on the 

other. These findings have confirmed that the mental words activated by twins are 

very simple. 

 

 verb noun adjective numeral adverb pronoun 
partic/ 

gerund 
other 

spec class 7 80,5 10,5  0,6 0,5 1 0 

spec. contr. 6 84 7,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 

normal 0 99,6 0,4      

control 4,4 85,2 8,3 0,1 0,8 0,2 0,6 0,4 

 

Table 3. The word classes in the mother tongue (%) 

The analysis of the word classes showed the following. Although in the mother tongue 

the highest value was the ratio of nouns both among the twins and in the control group 

(Table 3), the differences between them were significant (one sample t test 

t(1)=31,214; p=0,020). It is also important to mention the difference between the twins 

studying in the special and in the normal classes in terms of the ratio of various word 

classes. The twins in the normal class were able to activate almost only nouns, 

however their peers studying in the normal class showed the opposite tendency, as 

they also activated the other word classes. The twins’ verbs and adjectives were lower 

than the control group’s, and there was also a difference in terms of the ratio of 

adjectives regarding the types of class for the twins (t(1)=5,320, p=0,118 – verbs; 

t(1)=5,118, p=0,123 – adjectives). 

In the first foreign language (Table 4.) the differences between the twins and the 

control group was also confirmed. 

 

 verb noun adjective numeral adverb pronoun 
partic/ 

gerund 
other 

spec.class 7 57,4 12,8 4,9 2,6 5,9 6,4 3 

spec.contr. 6,4 74,8 10,8 0,5 0,4 0,7 4,6 1,8 



407 

 

normal 3,3 88,3 5,2 1,6 1,6    

norm.contr. 15,9 63,8 12,1 1,2 1 3 0,9 2,5 

 

Table 4. The word classes in the first foreign language (%) 

Although the rato of nouns was highest both among the twins and in the control group, 

the ratio of them is much higher among twins (t’=40,6; p=0,016). The ratio of verbs in 

the control group was twice that among the twins. The ratio of adjectives was a little 

bit higher in the control group; however the difference between them and the twins is 

not significant (t1=8,5; p=0,075). The opposite tendency was seen in terms of other 

kinds of word class, especially regarding the ratio of numerals, pronouns and adverbs. 

The ratio of them was higher among the twins compared to the control group, however 

these were not significant (t(1)=1,708; p=0,337 – numerals; t(1)=4,364; p=0,143 – 

pronouns; t(1)=2,000; p=0,295 – adverbs). 

 

 verb noun adjective numeral adverb pronoun 
partic/ 

gerund 
other 

spec.class 6,1 52,1 9 18,1 3,7 1,6 1,9 7,5 

spec.contr. 9,4 66,6 8,8 4,4 0,4 2,9 3,9 3,1 

 

Table 5. The word classes in the second foreign language (%) 

In the second foreign language (Table 5) the differences can be seen in terms of the 

ratio of verbs, nouns, and pronouns in the same way, as the ratio of them is lower than 

in the control group, but in the case of numerals and the other kinds of word class it is 

higher. The ratio of nouns among twins was much lower, but the ratio of numerals and 

in the other kinds of word class the ratio of conjunctions was much higher in the group 

of twins than in the control. These data obtained have also confirmed the possible 

difference in terms of the size of the mental lexicon of twins compared to their peers. 

4. Conclusions 

In this investigation our aim was to analyse the size and structure of identical twins’ 

mental lexicon in the first and second foreign languages and to compare the data 

obtained to the results in the mother tongue and in their control group consisting of 

peers who are single children. 

In our preliminary examination there were significant differences in terms of the 

size and structure of twins’ mental lexicon in the mother tongue. Consequently our 

hypothesis was that differences can also be found in the process of first and second 

foreign language acquisition and they may occur to a greater extent than in the mother 

tongue. 
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The results have confirmed the hypothesis. Regarding the average number of 

activated words in the foreign languages, the difference between the twins and the 

control group has depended on the type of the class the twins belonged to. 

Consequently, the number of the twins’ activated mental words was less in the foreign 

languages only in the normal class. But regarding the length of words, the ratio in 

terms of syllables and the ratio of various word classes, there were differences 

independently of the type of the class. The twins’ achievement was weaker compared 

to their peers. The activated words of twins were much shorter, the ratio of longer 

words in the mother tongue and in German was lower, however the ratios of one and 

two syllable words in English were much higher than in the control group. There were 

differences in terms of the ratio of various word classes in the mother tongue and the 

foreign languages as well. 

On the basis of these findings it is important to emphasize that the size of the 

lexicon may be less than that of their peers. It is also important to conclude that the 

twins’ mental lexicon in foreign languages may also be different from that of their 

peers. It may contain very simple words, not only in terms of the length of them but 

also in terms of the word classes. Although the investigation was carried out with the 

participation of three pairs of identical twins of teenage years, a similar tendency was 

exhibited in both the mother tongue and the foreign languages. Consequently, the 

backwardness in terms of their mental lexicon is not presumably equalized by the 

influence of school studies. In order to be able to make this claim, an investigation is 

needed with the participation of a greater number of identical twins. 
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BILINGUAL SENTENCE PROCESSING
10

 

JUDIT NAVRACSICS – GYULA SÁRY 

 

 

1. Introduction 

Bilingual language processing is always more complicated than monolingual, and this 

is influenced by a number of factors (cf. Grosjean 1998) among which linguistic 

typology might have a crucial role. Typologically similar languages (e.g. English and 

Dutch, Spanish and French) might trigger different processing procedures than 

typologically distant ones (e.g. English and Hungarian). 

In order to understand meaningful utterances, a number of pieces of heterogeneous 

linguistic information must be processed and integrated by the human language 

comprehension system. The goal is to extract the meaning of a given message, i.e. 

seemingly the semantics of a given word string. However, the comprehension of 

language is more than the identification of word meanings. Without syntactic 

processing, without the recognition of syntactic relations between the words we will 

not go far since this is a necessary precondition for normal sentence comprehension. 

1.1. Models of Language Comprehension 

Two mainstream models have been elaborated for language comprehension. Both agree 

that syntactic and semantic information have to be integrated within a minimal duration 

of time in order to achieve rapid understanding. What they differ in is the time allotted 

to information processing. Interactive models suggest that the semantic and syntactic 

information are processed as soon as they are available, in an interactive manner 

(MacWhinney – Bates 1989, Marslen-Wilson 1984). On the other hand, modular 

models assume that the parser constructs the syntactic structure bottom-up, independent 

of semantic information, based on the syntactic structure required by the word 

categories, and semantic retrieval comes only second (Smith–Tsimpli 1995, Frazier 

1988, Fodor 1983). 

In Friederici’s neurocognitive model (Friederici 2002) three phases are separated. 

During Phase 1, at the initial stage, local phrase structure building based on word 

category information takes place. Only in Phase 2 do semantic and further syntactic 

processes come into play, when syntactic and semantic as well as thematic relations 

between the words are checked in parallel. The final stage (Phase 3) is the result of 

these parallel processes, which is gained by the interaction of these information types, 

and which allows for the final interpretation. 

Regarding Hungarian, it has been shown that morphosyntactic constraints are of 

primary importance in processing (Pléh 1998, Gósy 1999, 2005). However, Gósy (1999) 
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suggests that the temporal aspects of syntactic and semantic processing have to be 

studied. 

1.2. Behavioural Studies in Bilingual Language Processing 

Psycholinguistic research into L2 acquisition has been focusing mainly on storage 

hypotheses, on language representations, on the organization of the lexical and 

conceptual systems and on bilingual lexical access (cf. Pavlenko 2009, Singleton 

1999, Kroll–Stewart 1994, de Groot 1992). Little has been discovered about how 

language comprehension takes place in L2. 

Recently, bilingual language processing has been investigated with behavioural 

studies and ERPs. Behavioural studies have found evidence for both the modular and 

the interactive models. Two types of behavioural studies are introduced in the 

literature: auditory, and visually presented, comprehension tests. In such tests, 

acceptability judgments and reaction times are analyzed. Here we provide some of the 

results gained from visually presented materials. 

Rossi et al. (2006) found that L2 syntactic processing was age and language 

proficiency dependent. They carried out a sentence comprehension test on German 

learners of Italian and Italian learners of German, and they found that native-like 

syntactic processing profiles could be seen in late proficient L2 learners. Kotz et al. 

(2008) studied Spanish–English early bilinguals’ L2 (English) syntactic knowledge and 

examined to what extent their performance is comparable with that of native readers of 

English. The offline behavioural results showed no significant differences between L2 

readers and native readers of English. However, the online test demonstrated some 

discrepancies, which, according to the authors, might be due to the time pressure during 

the acceptability judgment. 

Proverbio et al. (2002) in an ERP and reaction times study of acceptability 

judgments investigated and compared Italian–Slovenian bilinguals and Italian 

monolinguals. The reaction times were much faster for the monolingual group. For the 

bilingual group RTs were significantly slower in respect of semantic violations in both 

languages. In syntactic violation conditions, judgments were faster in Slovenian than 

in Italian, but there was no difference between the languages in the judgments of 

semantic violations. The accuracy analysis showed no difference between the 

languages in the correct response percentages, but did show faster and more accurate 

judgment of semantic violations in Italian and syntactic violations in Slovenian. 

Weber and Lavric (2008) tested 18 German–English highly proficient bilinguals 

and compared their results with those of monolingual English subjects. Their results 

support the previous results with judgment accuracy higher for the syntactically 

anomalous sentences than for the correct and semantically anomalous sentences. In all 

conditions, L1 scoring was higher than L2 results. Weber and Lavric, just like Kotz 

(2009) emphasize the importance of syntactic transfer between L1 and L2 as it may 
critically influence L2 syntactic knowledge acquisition. 

In this paper, we check the reliability of the proposal regarding the differences in 

bilingual processing when the bilingual configuration is composed of an agglutinating 

(i.e. Hungarian) and a non-agglutinating (i.e. English) language. We propose that the 
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morpho-syntactic constraints are perceivable sooner in the case of Hungarian, and thus 

the syntactic processing is faster and more accurate than in English. As for semantic 

processing, we hypothesize that in both languages it is a longer process when compared 

to syntactic comprehension with decisions in Hungarian being more accurate than in 

English. 

2. Subjects. Methods 

2.1. Participants 

64 Hungarian dominant Hungarian–English voluntary subjects (42 female and 22 male) 

participated in the study. The age range was 18 to 57, mean age: 32.2 years. They are all 

but seven right handed with no known neurological history. All participants had normal 

or corrected to normal vision. They all live in Hungary. 45 of them belong to the late and 

19 to the early bilingual category, considering the fact that most behavioural data find 

critical ages 10 or 11, in terms of the definition concerning early vs. late bilingualism. 

All of them have spent a certain amount of time in their lives in an English speaking 

country. They all are exposed to English on a daily basis, as the younger ones are 

university students; the older ones are teachers or researchers at universities, who use 

English in their everyday professional life. Reading in English is an important activity 

for the older generation, the younger ones prefer the oral manifestation of the language 

(i.e. speak or watch and listen to films, music, lectures etc.). Only three of them became 

bilingual in natural circumstances, not in school or kindergarten, two of them in the USA 

in their childhood, one as an adult. 

2.2. Material 

240 sentences were processed by the participants, 120 English and 120 Hungarian. In 

both languages, 60 sentences were correct both semantically and syntactically, they 

served as control sentences. In addition, there were 60 sentences in each language, 30 

of which were semantically and 30 syntactically anomalous. A proportion of the 

Hungarian violated sentences was taken over from other tests (Gósy 1996, Gósy 1997, 

Osmanné–Bánréti 1997, Németh 2006). 

English syntactically violated sentence types included: word order, number 

agreement, person agreement, prepositions, personal pronoun, and tense agreement. 

Hungarian syntactically violated sentence types included: word order, number 

agreement, verb argument structure. English semantically anomalous sentence types 

included: semantically incongruent critical word in final position, in internal position. 

Hungarian semantically anomalous sentence types included: semantically incongruent 

critical word in mid- and in final positions. 

In this study, we concentrate on the processing of violated word order and 

agreement. We will analyse the results of the following sentences, and use the 

abbreviations given in each category: 
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2.2.1. Word order (English)(WOE): 

 I bread bought at the baker’s. 

 The holiday disappointing was. 
 They don’t dare a fire to light among the trees. 

 I two pieces of furniture bought. 

2.2.2. Word order (Hungarian) (WOH): 

 A beszélgetett nő magában. 

 Az apának a fiú egy kölcsönadott könyvet. 
 Sütött kalácsot egy. 

 Át két napon készítette az ebédet. 

2.2.3. Agreement (English)(AGE): 

 She speaking was fast. 

 I am study at university. 
 People move around the world at political reasons. 

 People take pride of being bilingual. 

2.2.4. Agreement (Hungarian) (AGH): 

 Elmentünk a nagymamámnál. 

 Kivettem az ajtóba a láncot. 
 Többet kellene segítened a házimunkához. 

 Veszek a süteményről. 

2.2.5. Semantic anomaly, critical word in mid-position (English) (MPE): 

 There aren’t any socks in the soup. 

 I’ve lost my temperature for a moment. 

 I don’t like cannonballs for dinner. 
 The passenger has only hurt his armchair. 

2.2.6. Semantic anomaly, critical word in mid-position (Hungarian) (MPH): 

 Most nyalnak a hóvirágok. 

 Megvettem a margarint és a lábamat a süteményhez. 

 A levessel megették a kanalat. 
 A jó szőlőből készül a finom kifli. 

2.2.7. Semantic anomaly, critical word in end-position (English) (EPE): 

 I read a chapter every bite. 

 I finished reading my library dogs. 

 A shark is a terrific sauce. 
 The days lengthen as summer cockroaches. 

2.2.8. Semantic anomaly, critical word in end-position (Hungarian) (EPH): 

 A bagoly éjjel virágzik. 
 Kidobtam a kutat. 



413 

 

 A szoba kifestéséhez mindig kell paplan. 

 Mertem már a cipődből. 

2.3. Procedure 

A custom made program (MATLAB, MatLab Inc.) running on a PC was used for the 

experiments. Sentences were presented on a white background, using black characters 

(Arial, font size: 14) in the middle of the screen. The viewing distance was set to be 

the normal viewing distance of a computer screen (~ 50 cm). 

Participants received written instructions at the beginning of the experimental sessi-

on. This ensured that every subject received the same instruction. The task was to 

decide whether the sentences just seen were correct or not. No instruction was given 

about in what sense the sentences could be correct or not. 

Trials started with the onset of a fixation spot in the middle of the screen, which 

was followed by a sentence chosen from the pool. The inter-trial interval was set for 2 

s, the sentences stayed on the screen for 5 s (exposure time). During this time 

participants were required to hit the right arrow key if they considered the sentence on 

the screen to be correct, and the left arrow key if not. If no response key was selected 

during the exposure time, the program did not record anything and the next trial 

started (fixation onset for 2 s etc.). The task was machine paced to ensure a constant 

level of attention of the participants. 

Participants were shown 8 sentences initially to become familiar with the procedure 

(training phase). After a short break the 240 sentences were presented in a semi-

random fashion (test phase). The program recorded correct/incorrect hits and response 

latency times. Data were analyzed with the Statistica software (StatSoft, Inc.) using 

nonparametric statistical methods (Sign test) and Chi-square test. Tests were classified 

as significant if the corresponding type error was smaller than 0.05. 

3. Results 

3.1. Overall results 

First, we examined the reaction times in the acceptability judgments of all tested 

sentences. The overall results show that there was no significant difference between 

processing correct and violated sentences. However, there was a significant difference 

between the reaction times of processing syntactically correct or incorrect sentences 

and semantically correct or incorrect sentences, with syntactic decisions being faster, 

irrespective of language (2.24 (±0.54) s vs. 2.35 (± 0.56) s, p=0.0000), as shown in 

Figure 1. 
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Figure 1. Reaction times of processing sentences 

No significant difference was shown between the reaction times in the decisions about 

syntactically correct and anomalous sentences, and nor was one shown between those 

in the decisions about semantically congruent and incongruent sentences. 

The mean reaction time was significantly shorter in the recognition of syntactically 

correct sentences than in the case of semantically meaningful sentences (2.21 (±0.68) s 

vs. 2.35 (± 0.71) s, p=0.0000), as shown in Figure 2. 

 

 

 

Figure 2. Reaction times of processing correct sentences 

Similarly, during the judgments of syntactically anomalous sentences, the subjects 

decided significantly faster than in the semantically incongruent sentences (2.24 

(±0.64) s vs. 2.34 (±0.68) s, p=0.0000), as shown in Figure 3. 
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Figure 3. The reaction times of processing anomalous sentences 

3.2. Word order results 

There was a significant difference between the two languages in the reaction times of 

the processing of word order violations with Hungarian being faster (1.96 (±0.72) s, 

vs. 2.34 (±0.75) s, p=0.0014) and reaching a more accurate judgement rate (97% vs. 

85%), as shown in Figure 4. 

 

 

Figure 4. Word order violations 

3.3. Agreement results 

The difference was also significant between the two languages when the processing of 

grammatically violated sentences was analysed. Violations in the Hungarian sentences 

were recognized faster (2.07 (±0.68) s, vs. 2.40 (±0.89) s, p=0.0401), and the results of 

the decisions are significantly better (95% vs. 65%), as shown in Figure 5. 
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Figure 5. Agreement violations 

3.4. Semantic anomaly in mid-position 

Hungarian semantically violated sentences were processed faster (2.08 (±0.74) s, vs. 

2.78 (±0.81) s, p=0.0000) than the English ones, and the accurate decision rate is 

higher for the Hungarian sentences (94% vs. 68%), as shown in Figure 6. 

 

 

Figure 6. Semantic anomaly in mid-position 

3.5. Semantic anomaly in end-position 

There was a significant difference between the reaction times of the decisions about the 

semantically violated sentences with the critical word in end-position with the 

Hungarian sentences being faster (1.99 (±0.66) s, vs. 2.44 (±0.73) s, p=0.0000), as 

shown in Figure 7. 
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Figure 7. Semantic violations in end-position 

However, there was no difference between the correct acceptability judgment rates; in 

both languages the accuracy rate of the decisions was 93%. 

3.6. Violations according to languages 

There was a significant difference between the reaction times of the processing of 

syntactic violations and semantic anomalies in the English sentences (2.38 (±0.76) s, 

vs. 2.55 (±0.70) s, p=0.0060), as shown in Figure 8. However, there was no such 

difference regarding the Hungarian violated sentences. 

 

 

Figure 8. Reaction times of English violated sentences 

3.7. Semantic violations according to languages 

No significant difference was observed in the reaction times of semantically 

anomalous sentences in either language. 
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4. Discussion 

Our starting point was to hypothesize that syntactic processing is faster than the 

semantic one. This has been confirmed by our results which are in accord with the 

findings of Proverbio et al. (2002). With the linguistic typological differences between 

the Hungarian and English languages, it was believed that structural violations were 

sooner recognized than semantic incongruence. Considering Friederici’s 

neurocognitive model, in Phase 1, where the local phrase structure is checked, 

Hungarian with its morpho-syntactic constraints must help the reader with the decision 

about the acceptability of the sentence as correct (cf. Lengyel 1984, Gósy 1996, Pléh 

1998). At the same time, the word order differences between the languages must also 

contribute to the successful solution of the task. Hungarian is an SOV while English is 

an SVO language. In addition, English has a strict word order while Hungarian is quite 

flexible, and pragmatic rules (focus, topic-comment etc.) may overwrite the basic 

rules. 

In our results, we find that in spite of the fact that English seems to be stricter in 

terms of word order, the results of the Hungarian sentences were better, with shorter 

reaction time and higher accuracy rate on average than those of the English ones (cf. 

Weber–Lavric 2008). This might be explained by the English word order violated 

sentences being mirror translations of the Hungarian word ordered sentences, which 

could be viewed as cross-linguistic interference, and that is why they were accepted – 

incorrectly. The violated English sentence patterns follow those of Hungarian, i.e. 

SOV. On the other hand, the Hungarian violated sentences do not follow the pattern of 

the English word order, since from a pragmatic point of view they could as well have 

been correct in Hungarian. The Hungarian violated sentences are distorted to such 

extent that they are absolutely wrong without any hesitation, e.g. the predicate 

precedes the subject. 

In the sentences with agreement violation conditions, the difference between the 

mean reaction time of the judgements about the two languages is smaller but still 

significant. At the same time, the acceptability judgement rate shows a greater 

difference (30%). This underlines the hypothesis that unlike in English, in Hungarian 

the checking of the local phrase structure makes it easier to decide whether the phrase 

is correct or not. Violations in the English sentences might be misleading as the 

structures might function correctly in other linguistic contexts. Wrong prepositions as 

complements can also trigger false decisions on account of the time pressure in the test 

situation. 

Semantic processing is slower than syntactic, but the position of the critical word is 

crucial in the judgment. In both languages, semantic anomaly was recognized faster if 

the critical word was in end-position, which shows that if there is a hold-up in 

processing in the middle of the sentence, it takes longer to check the meaning and 

restart processing. 

It took longer to make decisions in the English sentences, which suggests that 

semantic processing in L2 is more complicated and a longer process than in L1. 
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Table 1. and 2, show a summary of the data, ordered in Table 1. from the smallest 

to the greatest reaction times, and in Table 2. from the highest accuracy rate to the 

lowest. 

 

Violation type RT AJ 

WOH 1.99 96.87% 

EPH 1.99 92.96% 

AGH 2.07 94.92% 

MPH 2.08 94.53% 

WOE 2.35 85.15% 

AGE 2.40 65.23% 

EPE 2.44 93.35% 

MPE 2.78 68.35% 

 

Table 1. Reaction time results in increasing order 

From Table 1. it is obvious that languages create clusters in terms of reaction time. 

The fastest decisions were made in the Hungarian sentences, irrespective of the 

violation type. Even the longest mean reaction time in Hungarian semantically 

anomalous sentences is shorter than the fastest reaction time measured in syntactically 

violated English sentences. While in Hungarian, the same RT value was registered in 

the word order violation and semantic anomaly in end-position, and there is hardly any 

difference between the two other categories, in English, the reaction time differences 

are greater between the categories, and syntactic violations are recognised faster than 

the semantic ones. 

 

Violation type RT AJ 

WOH 1.99 96.87% 

AGH 2.07 94.92% 

MPH 2.08 94.53% 

EPH 1.99 92.96% 

EPE 2.44 93.35% 

WOE 2.35 85.15% 

MPE 2.78 68.35% 
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AGE 2.40 65.23% 

 

Table 2. Judgment accuracy rates in decreasing order 

If our data are ranked according to the accuracy rate in acceptability judgments, we 

see the clusters between the languages again. However, we found significant 

differences only in two cases: at the comparison of judgments of agreement violation 

(65.23% and 94.92%, Chi-square test, p=0.005) and at the comparison of semantic 

anomalies in the two languages with critical word in mid-position (68.35% and 

94.53%, Chi-square test, p=0.014). The best results were achieved in Hungarian. 

5. Conclusions 

Our data have provided evidence that – in accord with the findings of Indo-European 

paired bilingual tests – syntactic processing takes less time than the semantic one. It 

also shows that the language of the immediate environment is processed faster, no 

matter how frequently the other language is used on a daily basis. We find it 

particularly interesting that sentences with semantic anomaly in end-position are 

processed faster in both languages, and with no difference in judgment accuracy in the 

two languages. This underlines the importance of the context as an aid in semantic 

processing. 
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A MENTÁLIS LEXIKON KUTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI  

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV TANULÓINAK ESETÉBEN 

NÁDOR ORSOLYA 

 

 

1. A pszicholingvisztika kutatási eredményeinek hasznosítása a nyelvtanulók  

körében 

A pszicholingvisztika hagyományos és elsődleges célcsoportja az anyanyelvű beszélők 

vizsgálata. Az e területen elért eredményeket – bizonyítván a tudományterület diffe-

renciáltságát és rámutatva a számos fontos, de még kevéssé kutatott témakörre – az 

alkalmazott pszicholingvisztika kibővítette a két- és többnyelvű beszélők nyelvtanulá-

si, beszédprodukciós, beszédpercepciós vizsgálatával (Navracsics 1999, 2007, 2011), 

sőt az utóbbi néhány évben már a nyelvi hátránnyal induló nyelvtanulókra vonatkozó 

tanulmányok, önálló kötetek is megjelentek (egyebek között: Tánczos 2008, Kormos–

Kontra 2008, Kormos–Csizér 2010). A kiszélesedés oka voltaképpen kézenfekvő, 

hiszen a „második nyelv” megnevezés feltételezi egy „első nyelv” meglétét, amelynek 

elsajátítása során az egyén már tapasztalatokat szerzett a fonetikai bázis, a szókincs, a 

grammatika, a mondat- és szövegszerkesztés formálódásáról, elsajátításának módjáról, 

szabályszerűségeinek működéséről. Ezeket igyekszik hasznosítani a második nyelv 

tanulása során. Az elsőként elsajátítotthoz hasonló (vagy azonos) tipológiai jegyekkel 

rendelkező nyelveket könnyebb egymásra építeni: a transzfer jelenségek gyors siker-

élményhez juttatják a nyelvtanulót, a sok hasonló hangzású és jelentésű szó felismeré-

se, az igeidők, a névszóragozás, a grammatikai nemek és egyéb, a szóbeli és írásbeli 

szövegértéshez és szövegalkotáshoz szükséges ismeretek alkalmazása hamar alkal-

massá teszi a nyelvtanulót a kommunikációra. Ugyanakkor az interferenciajelenségek-

ről sem szabad megfeledkeznünk, amelyek az egymáshoz hasonló, de sok tekintetben 

mégis különböző nyelvek tanulási folyamatának csapdáit rejtik. (A szláv nyelvekben 

pl. hasonlóan működnek az igeidők és a személyragozás, de az egyes személyragok 

mégis eltéréseket mutatnak. Ezek tévesztése kölcsönös megértési nehézségeket is 

okozhat, emellett elbizonytalaníthatja a nyelvtanulót.) 

A diszlexiás, valamint a siket és nagyothalló nyelvtanulók többsége sikertelen a ta-

nulásban, így a nyelvtanulásban is, holott a lehetőség adott lenne a számukra, csak 

éppen a megfelelő módszerekkel és segédletekkel felvértezett (nyelv)tanárok hiányoz-

nak. Az egyetemeken legfeljebb néhány alapismeretet szerezhetnek a bölcsészhallga-

tók erről a szakterületről, amelyet szintén az alkalmazott pszicholingvisztika és peda-

gógia kutat. Az olvasás, az írás, a grammatika és a lexika szóbeli és írásbeli alkalma-

zása, a pragmatikai ismeretek készségszintű birtoklása elengedhetetlen a nyelvtanulási 

folyamat során, illetve az idegen nyelvi készségek fejlesztésében. 

A pszicholingvisztika eredményeinek és kutatási módszereinek alkalmazása nem-

csak az eredeti, a nyelv és a pszichológia összefonódásával létrejött tudományterületet 

gazdagíthatja, hanem a nyelvpedagógiát is, közelebbről pedig a sok mítosszal küszkö-

dő magyar mint idegen és mint származási nyelv sikeres tanítása szempontjából is igen 
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hasznos lehet. Az a kutatás, amelynek a hipotéziseit, valamint a szükségességét a kö-

vetkezőkben vázolom, beleillik abba sorba, amelyet mindenekelőtt Gósy Mária, Len-

gyel Zsolt, Navracsics Judit, Göncz Lajos pszicholingvisztikai kutatásai, Kovács Lász-

ló nyelvi hálózatokat feltáró vizsgálatai, Bárdos Jenő nyelvpedagógiai kutatásai ala-

poztak meg. A szóasszociációs vizsgálatok hátterét alapvetően Lengyel Zsolt és Ko-

vács László munkái jelentik, valamint az a féléves doktori szeminárium, amelyet a 

Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának keretében tartottam a 

magyar mint idegen nyelv új szempontú vizsgálatai iránt érdeklődő hallgatóknak. (E 

tárgykörben írott munkáik egy része megjelent a THL2 című szakfolyóirat 2010. és 

2011. évi számaiban, egyebek között Marthy 2010.) A felvetett téma és megközelítés 

fontosságát megerősítették azok a magyarnyelv-tanár kollégák is, akiknek Helsinkiben 

egy tanártovábbképzés keretében (Te-Le-Hu program, 2009) a mentális lexikon meg-

ismerésének hasznosságáról beszéltem. 

2. A pszicholingvisztikai kutatások hasznossága a magyar mint idegen és mint 

származási nyelv tanítása területén 

A magyar nyelvvel kapcsolatosan számos mítosz kering. Ezeket részben mi magunk 

tartjuk életben, részben a nyelvünk tanulására vállalkozó külföldiek terjesztik. „Magá-

ban véve érdemli meg a nyelvünk, hogy tanulják” – ezekkel a szavakkal vezeti be Bél 

Mátyás a magyar nyelv gazdagságát, szépségét, nemes hangzását ecsetelő gondolatait 

az 1729-ben kiadott Der Ungarische Sprachmeister című nyelvkönyvének előszavá-

ban (magyarul: Bél 1984: 169–173). 

A fonetikai bázis elsajátítása, a hosszú–rövid magán- és mássalhangzók 

jelentésmegkülönböztető szerepe, a kérdőszó nélküli kérdő mondat intonációja, a 

nyelvtanuló által ismert nyelvek szókincséhez nehezen köthető lexika, az igekötős 

igék formai és jelentésbeli gazdagsága, a mondat nehezen megfejthető szórendje 

okozza a legtöbb gondot, és táplálja folyamatosan nyelvünk nehéz voltáról, végső 

soron pedig a megtanulhatatlanságáról kialakult mítoszokat. De mennyire valósak 

ezek a mítoszok? Tehetünk-e valamit annak érdekében, hogy a nyelvet átláthatóbbá, 

könnyebben tanulhatóvá tegyük? A nyelv külső szemléletén alapuló, de a 

pszicholingvisztika anyanyelvi bázisokra támaszkodó eredményeinek alkalmazása a 

nyelvpedagógiai folyamatokban (egyebek között a nyelvtanárok képzésében), a tan-

könyvek felépítésében, a tananyag sorrendjében, az egyes nyelvi szintekhez rendelt 

lexika kiválasztásában, a tankönyvek dialógusaiban és narratív szövegeiben, valamint 

a hangzó és multimédiás anyagokban hozzájárulhat a sok évszázada jelen lévő míto-

szok eltűnéséhez. Igaz, néhányan feltehetik a kérdést: ha már mítoszaink sem marad-

nak, miért választanák a nem indoeurópai nyelvek tanulására áhítozók éppen a magyar 

nyelvet, hiszen a nyelvtanulók jelentős százalékát még mindig a „nehézség”, a külön-

legesség, az egyedi logika kihívása (Lanstyák 2009: 155) vonzza a nyelvtanfolyamok-

ra… 
Érdemes kutatni a második, illetve az idegen nyelvi beszédprodukció kialakulásá-

nak folyamatát a különféle első nyelvekkel történő összevetésben: vannak-e hasonló-

ságok az anyanyelvét elsajátító gyermek grammatikai stációi és a nyelvtanuló gram-

matikai tudásának formálódása között (ideértve a hibázások, tévesztések jellegét is)? 
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Milyen megakadásjelenségek jellemzik a nyelvtanuló szóbeli megnyilatkozásait az 

egyes nyelvi szinteken? Igaz-e, hogy a beszédértés hamarabb stabilizálódik, a mentális 

lexikonból könnyebben előhívhatók a szavak a megértésnél, mint a produkció folya-

matában? Milyen hasonlóságok és különbségek mutathatók ki az anyanyelvűek és a 

nyelvtanulók szóelőhívási stratégiái között? Vannak-e életkori határai a nyelvtanulás-

nak, illetve vannak-e specifikus jegyei a korai, a fiatal felnőttkori és az időskori tanu-

lásnak? A tanult nyelv mentális lexikonjának életkori jellemzői hogyan kapcsolódhat-

nak az első nyelvre vonatkozó vizsgálatok (Gósy 2000) tanulságaihoz? Hogyan tanít-

suk meg írni a latin betűt nem ismerőket, vannak-e az írástanításnak a magyar nyelvre 

jellemző specifikumai (pl. a magánhangzók mellékjeleit elhanyagolható apróságnak 

tartják)? Hogyan tanul meg magyarul olvasni, az olvasott szöveget megérteni az a 

nyelvtanuló, akinek a szeme a magyarhoz képest ellenkező irányból indul a szójelenté-

sek felderítésére? (A témáról bővebben lásd: Giay 2008: 125–144.) Ezek egyelőre 

csak válaszra váró kérdések, amelyek kutatása érdekes adalékokkal szolgálhat az elsa-

játított és a tanult nyelvek vonatkozásában is. 

A fentiekben több fogalom is előfordult, így a két- és többnyelvűség, a magyar mint 

idegen nyelv, a magyar mint származási nyelv. Sokféleképpen lehet ezeket meghatá-

rozni, tucatnyi meghatározás létezik pl. a kétnyelvűségre (Bartha 1999), amit a jelen-

ség természetéhez jobban igazodva, ma már inkább két- és többnyelvűségként haszná-

lunk. A meghatározások felhasználása, a saját kutatási álláspont kialakítása szempont-

jából nem mindegy, hogy családi, vagy a lakóhely meghatározta társadalmi környezet 

alakítja ki és határozza meg az egyén első, második, harmadik stb. nyelvét, tehát 

nyelvelsajátításról vagy külső körülmények (iskolarendszer, oktatáspolitika, kisebb-

ségpolitika, nyelvpedagógia, módszerek) által meghatározott, tudatos tanulási folya-

matról van-e szó. Az sem mindegy, hogy valaki saját elhatározásából tanul egy olyan 

– idegen – nyelvet, amelyhez semmiféle identitásbeli vagy érzelmi kötelék sem fűzi – 

azért tanulja, mert érdekli, a nyelvterületen akar élni, dolgozni, vagy azért, mert a 

családi gyökerek, a származás indítja el ezen az úton. Ez utóbbi eset a szűkebb érte-

lemben vett származásnyelv tanulása: a tizen-huszonéves fiatal erős érzelmi motiváci-

óval rendelkezik, és többnyire már gyermekkorában kialakult valamilyen szintű (szó-

beli) nyelvi kompetenciája is a beszédpercepció és beszédprodukció területén, ugya-

nakkor az írott szöveggel alig-alig boldogul. Az utóbbi 4-5 évben azonban már a teljes 

nyelvcserének lehetünk tanúi a nyugati szórványból érkező, magyar identitással is 

rendelkező nyelvtanulók esetében. Míg korábban az olvasásra és az íráskészség fej-

lesztésére kellett helyezni a hangsúlyt, ma már a nyelvi készségek teljességét kell ki-

alakítani. 

Minden olyan kutatási szempont és közelítés, amelynek gyakorlati hozadéka lehet, 

különösen fontos a még mindig hiányos eszköztárral rendelkező, ún. kevéssé ismert és 

tanított nyelvek – így egyebek között a magyar – esetében: ha a nyelvtanuló pontos 

választ kaphat a kérdéseire, az előítéletei hamar elszállnak. Ha viszont nem, akkor 

gyorsan elfogy a kezdeti lelkesedés, csökken a motiváció, túl sok erőfeszítést igényel a 

tanulás, ezért az első negyven–hatvan órás tanfolyam után abbahagyják. A nyelvtanár-

ok többnyire magyar anyanyelvűek, és korántsem biztos, hogy ismerik a tanuló anya-

nyelvét, emiatt vagy egy többé-kevésbé ismert közvetítő nyelvhez folyamodnak, vagy 

direkt módszerrel, csak a célnyelven tanítanak. A pszicholingvisztika területe a fiatal 
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nemzedék számára már ismert, a nyelvtanárok derékhadát alkotó 45 és 60 év közöttiek 

azonban még nem tanultak erről egyetemi tanulmányaik során. A feladat kettős: meg 

kell ismertetni a nyelvtanárokat a pszicholingvisztika tartalmával és a nyelvoktatásban 

való felhasználhatóságával, valamint meg kell teremteni azokat az alapokat, amelyek 

hozzájárulhatnak a korszerű, hatékony tankönyvek és tananyagok létrejöttéhez. 

A mentális lexikon működésének feltárása tehát csak egy a lehetséges kutatási té-

mák között. Hasznossága azonban nyilvánvaló: már a jelen kutatás korai szakaszában, 

az adatfelvétel idején is rácsodálkoztak a kollégák, hogyan is találtak rá a diákok az 

asszociációs lista hívószavaira adott válaszokra, vizslatták, hogy mennyire egyezik a 

használt nyelvkönyv szókincsével, ha nem, miért nem, honnan vehették a válaszsza-

vakat – és meg akarták ismerni részletesebben is a nyelv és gondolkodás e fontos táro-

lóegységét. 

3. A kutatás elméleti háttere: a mentális lexikon és a nyelvben kialakuló  

hálózatok 

A mentális lexikonunk egy olyan változékony, interaktív tárolóegység, amelyet a 

pszicholingvisztika számos statikus és aktív modellel igyekezett szemléltetni (Gósy 

2005, Gósy–Kovács 2001). Mindegyikben megjelenik valamilyen formában a háló-

zatos szerveződés, az összefüggések, a közvetlen és közvetett kapcsolódási pontok 

felismerése. A nyelvtanárok ezeket az összefüggéseket már a legkorábbi nyelvmeste-

rektől kezdve alkalmazták, annak ellenére, hogy sem a didaktikáról, sem az agyműkö-

désről nem voltak ismereteik, mert rájöttek, hogy a szinonimasorok, az ellentétpárok, a 

fogalmi kapcsolatok, a célszerűen csoportosított formulaszerű elemek gyorsítják a 

lexikai elemek elsajátítását. A magyar mint idegen nyelv tanításához az első olyan 

tankönyv, amelyben a szerző ezt a hálózatos alapelvet próbálta meg érvényesíteni, 

Jónás Frigyes Stílusművelés (1980) című könyve volt. Az egyszerűsített szakszöveg 

után a szócsaládok feldolgozása következett, amely szinonimák, antonímák, vonzatok, 

frazeologizmusok szerint rendezte azokat a lexikai egységeket, amely közelebbről, 

majd egyre távolodva az alapszótól, beletartozhattak egy-egy hálózatba. 

A pszicholingvisztikai modellek közül a pókhálómodell hálózatos rendszere lehet a 

legalkalmasabb kiindulópont a mentális lexikon működésének leírásához, ugyanakkor 

mindenképpen fontolóra kell venni Aitchison (2003), illetve Kovács László (2011: 26) 

felvetését arról, hogy a hálózat egyes egységei nem egyenrangúak, hanem a súlyozott-

ság és irányítottság is jellemzi a rendszert. Ez a nyelvtanulók mentális lexikonjának 

esetében nyilvánvalónak látszik, hiszen van egy vezérfonal – a tankönyv és a nyelvóra 

–, az itt hallottak alkothatják a súlyozott részeket, és attól függően, hogy célnyelvi 

vagy forrásnyelvi környezetben tanulja-e a nyelvet, társulnak ezekhez a ritkábban 

vagy éppen gyakrabban hallott egységek, amelyeknek az előhívása számos, egyebek 

között a fonetikai hasonlóságból, de jelentésbeli különbözőségből fakadó problémát 

vethet fel. A grammatikai jelölők tárolása és előhívása attól függ, hogy a nyelvtanuló 
találkozott-e már az adott jelenséggel. Érdekes megjegyezni ugyanakkor, hogy a ma-

gyar nyelv tanulása során a felszólító mód meglehetősen későn kerül elő a nyelvköny-

vek tananyagában, annak ellenére, hogy a használati terheltsége igen nagy. A nyelvta-



426 

 

nulók ezeket a nyelvi formákat (tanulj, értsd meg, olvasd stb.) önálló egységként tárol-

ják, szükség esetén aktiválják, de csak a hallott és rögzített formában. 

4. A kutatásról 

A magyar mint idegen és mint származási nyelv tanulói mentális lexikonjának vizsgála-

tát Lengyel Zsolt 197 elemből álló hívószólistája segítségével (2008, 2009) végeztem el 

közel száz nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatóval, valamint kontrollként 50 

magyar szakos egyetemi hallgatóval. Az adatközlőket több csoportra osztottam: a) 

magyar, ill. hungarológia szakos egyetemi hallgatók, akik magyarországi részképzés-

ben vettek részt; b) külföldi egyetemen (forrásnyelvi környezetben) tanuló diákok; c) 

magyar származású, a nyugati diaszpórából érkezett, magyarországi intézményben 

tanuló diákok. Terveztem még a határon túli magyar egyetemi hallgatók bevonását is, 

de az más kérdések felvetését indokolná, például a többségi nyelv kontaktusjelenségei-

nek, a helyi és a magyarországi nyelvváltozatok megjelenésének vizsgálatát, így azzal 

később szeretnék foglalkozni. 

Feltételezhető, hogy a B1 és B2 szinten lévő magyarnyelv-tanulókkal elvégzett, 

egyválaszos szóasszociációs teszt esetében is fontos szerepet fog játszani a tanult 

nyelvkönyvek szókincse. A B1 szinten lévőknél nagyobb számban fordulnak elő fone-

tikai hasonlóságon alapuló előhívások, a magasabb szinteken viszont a szófaji kötődés 

(névszóra névszó, igére ige) lesz a jellemző. Valószínűleg lesznek olyan esetek, ami-

kor nem egy választ írnak. Ez alkalmat ad a fentebb vázolt, nem azonos súlyú asszoci-

ációk hálózatának vizsgálatára. A magyar célnyelvi környezetben, heti 20 órában tanu-

lók esetében B2 szinten legalább 50-60%-os egyezésnek kell lennie a magyar anya-

nyelvű kontrollcsoporttal, a B1 szinten ez 40% körül lesz. Ebben a speciális esetben 

nem hanyagolható el a nyelvkönyvek lexikai anyagának áttekintése sem, hiszen ez lesz 

az egyik viszonyítási pont mind a célnyelvi, mind a forrásnyelvi környezetben tanulók 

válaszszavainak feldolgozásánál. Jelenleg a szavak rögzítése folyik a Károli Gáspár 

Református Egyetem magyar mint idegen nyelv szakos hallgatóinak bevonásával, így 

a jövő évi konferencián remélhetőleg már az eredményekről is számot adhatok. 
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