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ELŐSZÓ

Jelen tanulmánygyűjtemény egy sorozat első kötete. Olyan tanulmányokat gyűjtöttünk
össze, amelyek empirikus kutatások eredményeivel járulnak hozzá a beszédtevékenység jobb megismeréséhez. A tanulmányok szerzőinek többsége a pszicholingvisztika
vizsgálati területeinek aktív kutatója. Aktuális kutatásuk ismertetése révén az olvasó
képet kap a beszédprodukció és a beszédpercepció folyamatairól. Olvashatunk a beszédviselkedésről egy- és kétnyelvűekkel folytatott kísérletek eredményei nyomán,
valamint egyes tanulmányok rávilágítanak a második nyelvelsajátítás kérdéseire.
A kötet négy fejezetre oszlik. Az első fejezet az egynyelvű beszédtevékenységet veszi górcső alá. A nyitó tanulmány elméleti, leíró jellegű. SÁRY GYULA A beszéd idegélettani vonatkozásai c. írásában rövid történeti összefoglalót ad azokról a módszerekről, amelyekkel a beszédben szereplő idegrendszeri struktúrák azonosítására törekedtek. A történeti áttekintés után ismerteti a modern képalkotó eljárások elvét, ami segítség a pszicho- és neurolingvisztikával foglalkozó kutatóknak a legmodernebb módszerek elvi alapjainak megértésében. GÓSY MÁRIA Szavak percepciós minősítése gyermekkorban címmel az anyanyelvelsajátítás során fokozatosan kiépülő percepciós stratégiára világít rá egyetlen szó, az „akkor” ejtéseinek akusztikai-fonetikai elemzésével,
és annak gyermekekkel, illetve felnőttekkel való minősíttetésével. LENGYEL ZSOLT
„Nincs válasz” kategória szóasszociációs vizsgálatokban c. tanulmányában elemzi
azokat a lehetséges okokat, amelyeknek betudhatóan két szóasszociációs tesztben is a
„nincs válasz” kategóriába kerültek bizonyos hívószavakra adott „nem válaszok”.
Eredményei arra mutatnak, hogy a mentális lexikon szerveződésében igen jelentős
hatása van a pragmatikának, megismerésnek, tehát a grammatikai szempontok mellett
a használatnyelvészeti aspektus is erősen befolyásoló szereppel bír. BATA SAROLTA A
hallott szöveg feldolgozása az életkor és a szövegtípus függvényében címmel számol
be kutatásáról, amely során fiatal és idős adatközlők hallás utáni szövegértését vizsgálta és hasonlította össze két különböző típusú szöveg alapján. Eredményei azt mutatják,
hogy a két korosztály szövegértési straté-giái eltérnek egymástól. BÓNA JUDIT és IMRE
ANGÉLA A rövid–hosszú magánhangzók óvodás és kisiskolás gyermekek beszédprodukciójában c. írásában két különböző életkort céloz meg annak vizsgálatára, hogy
detektálható-e az életkori különbség a magánhangzók beszédhang-időtartamok stabilizálódásában és megkülönböztetésében. A továbbiakban három tanulmány tér ki a beszédtevékenység során jelen lévő hezitációs jelenségek funkcióira. HORVÁTH VIKTÓRIA a BEA spontánbeszéd-adatbázisból nyert kitöltött szünetek akusztikai fonetikai
megvalósulását és azok funkcióját vizsgálta. A hezitálás nemcsak nagymértékű változatosságot mutat; a megakadásjelenségeknek számos funkciója is van. GYARMATHY
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DOROTTYA a beszélő és a hallgató stratégiáiról ír. A produkciós és percepciós adatok
összevetése után a szerző arra a következtetésre jut, hogy a megakadásjelenségek jó
részét a hallgató nem is észleli, és az észlelésben nagy egyéni különbségek mutathatók
ki. Az első fejezet záró tanulmánya MARKÓ ALEXANDRA – GRÁCZI TEKLA – IMRE
ANGÉLA tollából a diskurzusjelölők használatának fejlődéséről szól, azon belül is a
különböző életkorokban produkált hümmögés formai és funkcionális sajátosságairól.
A három korosztálytól nyert adatok azt bizonyítják, hogy a diskurzusjelölők kisgyermekkorban még egyfunkciósak, később azonban kiszélesedik a használatuk.
A második fejezet középpontjában a kétnyelvűség áll. A nyitó tanulmány a fordító
mentális lexikonának működését írja le. HELTAI PÁL vizsgálja a szó szerinti fordítás
folyamatát és stratégiáit, valamint azt, hogy miben tér el egymástól a fordítói beszédmód és a természetes kétnyelvűek beszédmódja. A következő két tanulmány a kódváltással foglalkozik. MÁRKU ANITA Kárpátaljai magyarok kódváltási stratégiái című
írásában példák sorával szemlélteti a kárpátaljai magyarok nyelvválasztási stratégiáit a
hagyományos kódváltás-típusok tükrében, valamint egy kérdőíves kikérdezés nyomán
megállapítja, hogy maguk a kétnyelvűek ambivalensen ítélik meg sajátos nyelvi kompetenciájukat. NAVRACSICS JUDIT a Kódváltás és kódkeverés kétnyelvűek spontán
beszédében című írásában elkülöníti a kódváltást és a kódkeverést mint kontaktusjelenségeket egymástól. Vizsgálatának következtetése az, hogy a spontán beszédben a
kódváltást mint pragmatikai eszközt többnyire megelőzi valamilyen hezitációs jelenség, míg a kódkeverés során a másik nyelv „betolakodása” zavartalanul, gördülékenyen történik meg. BÁTYI SZILVIA a kárpátaljai magyar általános iskolások mentális
lexikonát elemzi egy szóasszociációs teszt alapján. Eredményei azt mutatják, hogy a
környezeti hatás befolyással van a mentális lexikonra, és egyben megállapítja, hogy
azok a gyermekek, akik a családban is használják a magyar és az ukrán vagy orosz
nyelvet, több szót hívnak elő mindkét nyelv esetében. JOZEF PALLAY német nyelvű
tanulmányában osztrák iskolákban tanuló szlovák diákok, valamint az Ausztriában élő
szlovák–német kétnyelvűek receptív lexikális kompetenciáját méri fel és hasonlítja
össze az egynyelvű osztrák diákok eredményeivel. Kiemeli a gyermekkori kétnyelvűség előnyeit.
A harmadik fejezet témája a második nyelvelsajátítás. DORÓ KATALIN angol nyelvű
tanulmányában az összetett szavak tárolási módjának feltérképezésére tesz kísérletet
angol szakos magyar egyetemistáktól nyert adatainak elemzésével. Az írás kiemeli a
további vizsgálatok szükségességét, hiszen a jelenlegi felfogás szerint az összetett
szavak meglehetősen produktívak az egynyelvűek esetében, de a második nyelvtanulók eredményei ellentmondásosak e téren. NÉMETHNÉ HOCK ILDIKÓ a nyelvtudást,
ezen belül is a szókincs és a grammatikai kompetencia összefüggéseit elemzi angol
nyelven, különböző mérési eszközökkel. Megállapítja, hogy – szemben a korábbi elképzeléssel – a nyelvtanuló szókincse és nyelvtani tudása nem választható szét egymástól. BOÓCZ-BARNA KATALIN a második és harmadik nyelvelsajátítás sajátosságait
elemzi, különös tekintettel a második nyelv hatását a harmadik nyelv szókincs elsajátításában. Angolt és németet tanulók körében gyűjtött anyagából kiderül, hogy a transzferjelenségek megfigyelhetők minden egyes vizsgált, vagyis: a fonológiai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai és pragmatikai szinten. GOTTLIEB ÉVA német írásbeli
nyelvvizsga dolgozatok hibáit vizsgálja pszicholingvisztikai megközelítésben. Az írott
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nyelvben előforduló önkorrekció folyamataira mutat rá, azaz a vizsgázó saját maga
által elvégzett önjavításait elemzi a különböző nyelvi szinteken. Megállapítja, hogy az
íráshibák minden szinten megjelennek, tehát az idegen nyelven írók általában alacsonyabb grafomotorikus szinten állnak, mint az anyanyelven írók, és feltételezi, hogy a
tartalmas és a grammatikai morfémák külön tárolódnak a nyelvtanuló mentális
lexikonában.
A negyedik, záró fejezet első írása BODA ISTVÁN KÁROLY és KOLTAY TIBOR tanulmánya az információs műveltségről. A szerzők egy multidiszciplináris tudáselméletet vázolnak fel, amelyben helye van a társadalmi valóság ismeretének, a kritikai
gondolkodásnak és a problémamegoldásnak. A szerzők felhívják a figyelmet az információs műveltség fogalmának további tisztázásának szükségességére, közismertté
tételére. Hasonló témájú HORTOBÁGYI ILDIKÓ az angol nyelv írott formájának különböző, legújabbkori változatait, a médialektusokat bemutató angol nyelvű tanulmánya.
Felhívja a figyelmet, hogy az oktatásban is meg kellene jeleníteni a digitális média
ezen sajátosságait, hiszen a nyelv a megismerés eszköze is, és mindenkinek demokratikus joga, hogy a ma már szélesen elterjedt digitális médiából is szerezzen információt. A záró tanulmányban az EU német nyelvű hivatalos leveleiben megjelenő kapcsolattartás és udvariasság nyelvi formáit elemzi SZÉCSÉNYI ISTVÁN. Az elemzés képet
nyújt a levelek formai és stilisztikai sokszínűségéről.
Mint fentebb utaltunk rá, a jelen tanulmánygyűjtemény egy sorozat első kötete. Bízunk abban, hogy a fejezetek témái – beszédprodukció, beszédpercepció, kétnyelvűség, második nyelvelsajátítás – érdeklődésre tartanak számot, és hasznosnak bizonyulnak mindazok számára, akiket a beszédtevékenység mentális folyamatai kutatóként,
oktatóként, hallgatóként további gondolkodásra ösztökélnek.
Veszprém, 2010. március 18.

A szerkesztő
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I. BESZÉDPRODUKCIÓ ÉS
BESZÉDPERCEPCIÓ
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SÁRY GYULA
A BESZÉD IDEGÉLETTANI VONATKOZÁSAI

Az alábbi dolgozatban röviden összefoglalom azoknak a módszereknek a történetét,
amelyekkel megpróbálták a beszédben szereplő idegrendszeri struktúrákat azonosítani.
Ismertetek továbbá néhány, az utóbbi években közölt kísérletet, melynek eredményei
kiterjesztik a Wernicke-Geschwind modellt. Talán szerencsés lenne a felismeréseket
logikailag felfűzve ismertetni, tehát a nagyobb egységek felől a kisebbek felé (agy,
félteke, régió) haladni, mégis inkább az időrendi sorrendet tartom meg. Nemcsak a
történeti hűség miatt, hanem azért is, mert a lentebb részletezett eljárások elképzelhetetlenek voltak a technikai és elméleti fejlődés nélkül, ezek pedig szükségszerűen időben korábbi ismeretekre épülnek.

1. Phrenologia
A nyelv agyi lokalizációjára az első modern kori elképzelés Joseph Gall nevéhez fűződik (Gall & Spurzheim 1809). A teória lényege az volt, hogy a mentális funkciók
(így a nyelv is) egyes agyterületekhez kötődnek. Feltételezte, hogy az intellektuális (és
morális) képességek velünk születnek, és kifejeződésük az agy szerveződésétől függ.
Úgy képzelte, hogy az agy több „szervből” áll, melyek az egyes működésekért felelősek és a működések fejlettsége az egyes „szervek” növekedésével állna összefüggésben. Ezek belülről benyomják a koponyacsontot és tapintható dudor formájában kívülről is megjelennek. Feltételezte, hogy a koponya külső alakja, dudorai híven tükrözik
az agy formáját, és ebből megfelelő analízissel következtetéseket lehet levonni az
egyes mentális működések fejlettségére ill. lokalizációjára. Az elképzelés mai szemmel nézve igencsak naiv, és több ponton hibás (pl. hogy ez a reprezentáció miképpen
valósul meg, vagy hogy a nyelv kérgi képviseletét a szemgödör alá helyezte, ahol
bizonyosan nincsen agy) és egyes, igen nehezen definiálható dolgokat is agyterületekhez próbál kötni, mint pl. a megbízhatóság vagy anyai szeretet. Mégis alapvetően újat
hozott abban, hogy magasabb idegrendszeri funkciókat hozzárendelt bizonyos agyterületekhez. A mai kép ennél sokkal bonyolultabb, de az alapvető feltételezés, hogy
bizonyos funkciók bizonyos agyi struktúrákhoz köthetők, ma is igaz.

2. Agysérülés, beszédzavar
A beszédfunkciók finomabb lokalizációjára azok a megfigyelések adtak adatot, melyeket olyan betegeken tettek, akiknek agya sérült, és ez a sérülés a külső megfigyelő
számára is nyilvánvaló beszédzavarral járt. Broca ill. Wernicke megfigyeléseiben az
volt a közös, hogy:
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– a beszédzavar és az agysérülések közti kapcsolatot csak a beteg halála után (post
mortem) állapították meg,
– a dolog jellegénél fogva ezek nem előre tervezhető kísérletek, hanem igen alapos, de korlátozott esetszámon alapuló megfigyelések voltak,
– a sérülések nem voltak kontrollálhatók vagy ismételhetők (reprodukálhatók), holott a tudományos munkának ez utóbbi kettő igen fontos feltétele.
Mégis, ezek a megfigyelések vezettek arra a felismerésre, hogy az emberek többségében a bal félteke sérülései motoros (Broca) vagy szenzoros (Wernicke) afáziát
okozhatnak, és megalapozták a Wernicke-Geschwind féle beszédmodellt.
Az agy felszínén szándékosan ejtett sérülés (lézió) Flourens óta elterjedt kísérleti
módszer annak eldöntésére, hogy az adott kérgi terület kapcsolható-e egy bizonyos
kérgi funkcióhoz, vagy nem (Flourens 1842). A problémát inkább az jelenti, hogy
mennyire körülírt és milyen mély a sérülés. A nagyon mélyre ható sérülések ugyanis
nemcsak a kérget, hanem az alatta futó, más kérgi területeket összekötő idegrostokat,
pályákat is érinthetik, így nehéz megmondani, hogy a funkciókiesés a sérült kéreg
miatt, vagy a területen áthaladó pályák kiesése miatt következett be. Hasonlatos ez
ahhoz a helyzethez, mikor a szobában kialszik a villany: lehet, hogy a villanykörte
égett ki, és ilyenkor az ok-okozati összefüggés nyilvánvaló. Az is elképzelhető azonban, hogy a körtéhez futó vezeték sérült meg valahol – ennek kiderítése viszont hoszszas keresést igényel.

3. Melyik a beszélő félteke?
Broca és Wernicke óta ismert volt, hogy az emberek többségében a beszéd a bal féltekéhez kapcsolódik – de nem volt módszer annak kiderítésére, hogy ép agyban (a sérülés előtt) melyik a beszélő, vagyis domináns félteke. Az eljárás kidolgozása egy kanadai orvos, Wada nevéhez fűződik, aki a II. világháború utáni években Japánban dolgozott. Wadát elgondolkodtatta, hogy előre nem lehetett megjósolni, hogy a műtéteket
követően a beteg beszéde zavart szenved-e vagy nem. Szükség volt egy olyan eljárásra, amivel ki lehetett legalább azt deríteni, hogy melyik a „beszélő” félteke. Az agyat
ellátó, a nyak két oldalán futó bal illetve jobb verőérbe egy igen rövid hatású altatószert fecskendezve, rövid ideig „kikapcsolható” az adott oldali félteke. Ha tehát a szer
hatása alatt megkérdezték az alanyt, hogy milyen tárgyat adtak a kezébe, és éppen a
beszélő féltekét kapcsolták ki, nem tudott szóban felelni. Ugyanakkor egy képen ki
tudta választani az adott tárgyat. A szer hatásának elmúltával természetesen újra beszélni kezdett. Ez az eljárás tehát megmutatta, hogy melyik a beszélő vagy másképpen
a domináns félteke (Wada 1949), és lehetővé tette, hogy adott esetben megpróbálják
megóvni a domináns félteke műtétei során a beszédhez elengedhetetlen területeket.

4. Miért a bal félteke?
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Nem világosak azok a mechanizmusok, amelyek a beszéddel kapcsolatos funkciókban
a bal félteke dominanciáját okozzák, létezik azonban néhány elmélet, mely megpróbál
választ találni a kérdésre.
A terhességek zömében a magzat fejjel lefelé, a jobb oldalával kifelé helyezkedik
el. Ez azt eredményezheti, hogy az anya beszéde inkább a jobb fület (ebben az esetben
fontosabbak a bal féltekébe futó idegrostok), mozgása viszont a bal egyensúlyozó
szerveket (itt fontosabbak a jobb féltekébe futó idegrostok) ingerlik jobban. Ez magyarázhatná egyrészt, hogy miért teljesít jobban a jobb félteke a térbeli feladatoknál. Másrészt a terhesség utolsó hónapjaiban kialakulhat a domináló jobb fül – bal félteke kapcsolat és az ezzel járó anatómiai változások, amelyek a bal félteke beszédben betöltött
szerepét erősítik. Ez utóbbi ellen szól ugyanakkor, hogy a süketen született gyerekeknél a jelbeszédre való képesség is inkább a bal féltekére lokalizálható, illetve, hogy
majmokban a bal félteke sérülései befolyásolják a fajon belüli kommunikáció képességét (Corina et al. 1992, Previc 1991).
Több tényező is befolyásolhatja a beszédfeldolgozásban a bal félteke dominanciáját, legalábbis ami a hallott beszédet illeti. Az emberi beszédre jellemző, hogy frekvencia-összetétele időben igen gyorsan változik. Kimutatható, hogy a jobb félteke a
balnál kevésbé jön ingerületbe az ilyen típusú hangmintákra (Belin et al. 1998). Ha
fonológiai feladatokban a feladat nehézségét folyamatosan növeljük, a baloldali halántéktáji területek hosszantartó aktivitása figyelhető meg (Demonet et al. 1994a). Lényeges még a felvett információ verbális vagy non-verbális jellege is. Szemantikai
feladatokban a beszéd illetve a környezeti zaj a bal illetve a jobb féltekében ingerelte
jobban a felső halántéktáji területeket (Thierry et al. 2003).
A bal félteke dominanciája egyébként egyre kevésbé egyértelmű, pl. passzív nyelvi
feladatokban sok tanulmány nem talált különbséget a két félteke között (Demonet et
al. 1994b). Ha van a bal féltekének előnye a jobbal szemben, akkor az azokban a feladatokban nyilvánul meg, ahol a bemenet auditorikus (nem pedig vizuális), figuratív
(nem pedig szimbolikus), egyes szavakra (és nem mondatokra) és inkább a beszéd
megértésére, nem pedig a beszéd produkciójára vonatkozik.

5. Az idegsebészet hajnala
A nagy áttörést az jelentette, mikor az idegsebészet eljutott arra a fejlettségi szintre,
hogy nagyszámú betegen végezhettek rutin jellegű beavatkozásokat. Ennek a korszaknak az egyik úttörője volt Penfield. Több száz betegen végzett idegsebészeti
beavatkozást, és közben az agy felszínét elektromos árammal ingerelte. Mivel a
műtétek zöme éber állapotban, altatás nélkül zajlott (egyebek közt épp azért, hogy el
lehessen kerülni a beszédhez kritikus kérgi részek sértését), a betegek közvetlenül
beszámolhattak tapasztalataikról. Attól függően, hogy a motoros működésekkel
kapcsolatos kérgi területeket vagy a szenzoros területeket ingerelték, a betegek (akaratlan) végtagmozgásokról, illetve különböző érzésekről számoltak be. A nagyszámú, jól kontrollált és reprodukálható megfigyelés alapján az agyfelszín funkcionális
feltérképezése lehetővé vált (Penfield & Perot 1963). Ezek alapján tudjuk, hogy az
agykéreg funkcionális szempontból motoros, érző és asszociációs területek szövevényes kapcsolatából áll. Az is nyilvánvaló, hogy az agy felszínén az érzőfunkciók és a
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motoros működések reprezentációja sajátos szabályok szerint szerveződik. Egyrészt
a reprezentáció követi a test felszínét, vagyis egymás melletti testrészek központi
képviselete szomszédos agyterületre esik (szomatotópia). Másrészt a képviselet
nagysága a kéreg felszínén az adott testrész motoros illetve érző beidegzésének sűrűségével (magyarán a kivitelezett mozgás vagy az érzés finomságával) arányos. Így
a nagyon precíz mozgásra képes testrészek, mint az ujjak, az ajkak vagy a nyelv igen
nagy részt kapnak az agy felszínén, míg pl. a comb vagy a láb kicsit. Hasonló módon, az érző területeken azok a testrészek dominálnak, melyek érző beidegzése igen
dús. Nagy képviseletet kapnak a nemi szervek, a kéz, az ajkak, a nyelv. A száj és a
körülötte levő részek aránytalanul nagy motoros és érző képviselete kétség kívül a
beszédben és a tágabb értelemben vett kommunikációban betöltött funkció következménye.

6. Modern képalkotó eljárások
Az utóbbi néhány évtized forradalmi áttörést hozott azokban a módszerekben, melyekkel kívülről, különösebb beavatkozás nélkül láthatóvá lehet tenni az agy egyes
területeinek működését (pl. Pozitron Emissziós Tomográfia, PET, vagy funkcionális Mágneses Rezonancia Képalkotás, fMRI). Ezek az eljárások igen gyorsan utat
találtak a diagnosztikából a kísérleti laborokba, mert non-invazívak, és nagyszámú,
célzottan válogatott egészséges vagy adott betegségben szenvedő alanyt lehetett
gyorsan megvizsgálni. Az eljárás jól kontrollálható és jól reprodukálható. E módszereket összefoglalóan képalkotó eljárásoknak hívják, és voltaképpen igen egyszerű alapelven nyugszanak: minden szerv és szövet működéséhez tápanyagokra és
oxigénre van szükség, valamint arra, hogy a működő szövetekből az anyagcsere
termékei elszállításra kerüljenek. Mindezt a véráramlás végzi. A működő szövetnek
a nyugalmi állapothoz képest fokozott mennyiségben van szüksége tápanyagokra és
oxigénre, hiszen a megnövekedett aktivitás fokozott energiaigénnyel jár. Ha egy
testrész vagy szövet működni kezd, a véráramlás fokozódása rövid időn belül (átlagosan kb. 6 másodperc múlva) megfigyelhető, és ez alól az agy sem kivétel. Minden olyan aktivitás, mely speciális agyterületet vesz igénybe, az adott agyterület
fokozott vérellátását vonja maga után: képek nézegetése a tarkólebenyben levő
elsődleges látókéregben, zenehallgatás a halántéki lebenyben levő hallókéregben, a
kar mozgatása a mozgatókérgen a karnak megfelelő területen stb. Az eljárás lényege ennek a fokozott vérátáramlásnak a láthatóvá tétele. A módszer a következőkön
alapszik: a nyugalmi állapotban levő agy aktivitás-eloszlása többé-kevésbé homogénnek tekinthető, tehát nincsenek kiugróan magas vagy alacsony aktivitású területek, ennek megfelelően a véráramlás sem mutat az egyes területek között lényeges
eltéréseket. Ha egy aktivitási „térképet” készítünk, azon nem lesznek kiemelkedő
területek, ezek a képek szolgálhatnak kontrollként, illetve alapvonalként. Ha az
alany ezt követően egy feladatot kap, pl. egyes szavak hallás utáni ismétlését, akkor
az aktivitás eloszlása megváltozik. Azok a területek válnak a környezetnél aktívabbá, melyek ehhez a feladathoz szükségesek: a hallásban szerepet játszó hallókéreg,
a beszédhez szükséges szervek mozgatásáért felelős motoros területek (Posner et al.
1988). Az így kapott aktivitási mintázatot „kivonva” az előző, a nyugalmi állapot-
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hoz tartozóból, a képeken azok a területek maradnak aktívak, melyek az adott feladat elvégzéséhez kellenek. Meg kell jegyezni, hogy a fent vázolt keringési változások igen kicsik, csak a százalék tört részével kifejezhetők, emiatt kísérletenként sok
alanyra van szükség, és az alanyoknak a feladatokat néha több százszor meg kell
ismételniük. Ezen felül az eljárások a felszerelésen kívül külön személyzetet, hatalmas számítógépes kapacitást és bonyolult statisztikai módszereket igényelnek,
ezért meglehetősen drágák.

1. ábra. A funkcionális képalkotó eljárások (leegyszerűsített) elve

7. Két nyelvet egy aggyal?
Ha valaki olyan családban nő fel, ahol a szülők más-más nyelvet beszélnek, kétnyelvűvé válhat. A funkcionális képalkotó eljárások megmutatják, hogy van-e különbség
az agyi aktivitásban a különböző kétnyelvűek között. Az eredmények szerint a motoros beszédterület, a Broca area aktiválása a szerint változik, hogy mikor tanulta meg
valaki a nyelvet. A kísérlet résztevői azt a feladatot kapták, hogy mindkét nyelvükön
meséljék el az előző nap eseményeit. Azokban az egyénekben, akik korán, gyerekkorukban váltak kétnyelvűvé, a Broca területen belül egymást átfedő területek aktiválódtak, míg azokban, akik idősebb korban váltak kétnyelvűvé, a két nyelv használata
közben a Broca mezőben egymást nem átfedő területek aktiválódtak.
További érdekes kérdés, hogy miként váltanak a kétnyelvű egyének egyik nyelvről a másikra, és mely agyterületeket veszik igénybe a váltáshoz? RodriguezFornells és munkatársai spanyol és katalán kétnyelvű alanyokat választottak ki kísérleteikhez. Feladatuk az volt, hogy a spanyol szövegből válasszák ki a katalán szava-
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kat és a logatomokat (Rodriguez-Fornells et al. 2002). A vizsgálatok szerint a feladat
közben azok az agyterületek váltak aktívvá (a baloldali homloklebenyben) melyek
általában logatomok olvasásakor, a fonológiai feldolgozáskor aktiválódnak, vagy
olyankor, mikor valaki magában ismételget egy szöveget. Az eredmények arra utalnak, hogy az egyik nyelven olvasók a másik nyelv szavait és a logatomokat a
sublexikális pálya segítségével, graféma-fonéma szinten különböztetik meg, vagyis
még az előtt, hogy szemantikai tartalmukat elemeznék.

8. A nyelv és az emberi idegrendszer plaszticitása
A nyelv használata folyamatos „tréninget” jelent az agynak. Még inkább igaz ez azokra a személyekre, akik két vagy több nyelvet beszélnek. Mecheli és kutatócsoportja azt
vizsgálta, hogy lehet-e strukturális sajátosságokat találni olyan emberek agyában, akik
több nyelvet is beszélnek, illetve ha igen, van-e összefüggés a nyelv tanulásának időpontja és a változás mértéke között. Az agykéreg szürkeállományának denzitását (sűrűségét, gyakorlatilag az egységnyi szürkeállományra eső sejtek számát) mérték olyan
egyénekben, akik a már elsajátított nyelv mellé különböző életkorokban egy másik
nyelvet is megtanultak. Az eredmények szerint egyenes arányosság van a bal fali lebenyben a kéreg denzitása és a nyelvtudás, és fordított a kéreg vastagsága és azon
életkor között, mikor a nyelvet megtanulták. Vagyis annál nagyobb a nyelv agyra
gyakorolt hatása, minél fiatalabban tanulta meg valaki a második nyelvet, és minél
jobban beszéli azt (Mechelli et al. 2004). Tágabb kontextusban szemlélve az eredményeket, ez azt jelenti, hogy az emberi agy képes strukturális változásokkal alkalmazkodni a környezet követelményeihez.

9. Itt írja alá!
Az írás a nyelv képi megnyilvánulása, így a nyelvhez való kötődése magától értetődik.
Rinjtjes és kollégái azt vizsgálták meg, hogy az olyan sokszor ismételt, begyakorlott és
automatikus mozdulatsor, mint az aláírás, melyik agyterületeket aktiválja. A vizsgálat
részvevőinek kézzel illetve lábbal is alá kellett írni a nevüket. Kontrollként a kézzel
illetve lábbal rajzolt cikk-cakk vonal szolgált. A különböző végtagok motoros képviselete az agykérgen különböző helyeken található, jól elkülönül egymástól a kéz és a láb
reprezentációs területe. A cikk-cakk vonal rajzolásakor a várt eredmény született, a
kéz és láb külön-külön mozgatása jól elhatárolt területeket aktivált a megfelelő kérgi
mezőkben. Ha azonban a kísérletben részt vevő személyek a nevüket írták alá, az aláírás alatt mindig az az agyterület aktiválódott, amely annak a végtagnak felel meg,
amellyel az aláírást végezzük, vagyis a jobb kéznek megfelelő terület. Ez arra utal,
hogy a sokszor végrehajtott mozdulatok kérgi reprezentációja nem az anatómiai szabályokat követi, hanem funkcionális szempontok szerint szerveződik (Rijntjes et al.
1999).

10. A képalkotó eljárások gyakorlati haszna
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A teoretikus jelentőségen túl a fentiekhez hasonló kísérletek komoly elméleti hátteret
adnak a nyelvvel, nyelvtanulással vagy az idegrendszer sérüléseit követő beszédzavarokkal kapcsolatos problémák megoldásához. A beszéddel kapcsolatos zavarok kezelésének egyik nehezen kezelhető problémája az, hogy igen nagyok a páciensek közti egyéni
különbségek, és igen sokfélék a beszédzavarok. Emiatt a hagyományos kísérleti elrendezésből származó adatok csak nagy körültekintéssel alkalmazhatók. Az egyik lehetőség
az lenne, hogy az adatokat nem csoportosan értékelnék, hanem az alanyok egyénre szabott feladatokat kapnának, így el lehetne választani egymástól a feladatok során a sikeres
megoldások és a hibák alkalmával aktiválódott agyterületeket. Másrészt, a sérüléseket
követő beszédzavarokban végzett vizsgálatok lehetővé tennék annak megállapítását,
hogy valójában egy adott feladathoz melyik agyterületekre van szükség, a sérült rész
funkcióját az adott nyelvhez kapcsolódó agykérgi rendszeren belül más terület át tudja-e
venni, ha igen, milyen mértékben, és melyek azok a tényezők, amelyek ezt befolyásolják?
A gyerekkori agysérüléseket követő gyakran gyors nyelvi felépülés arra utal, hogy a
fejlődéssel járó idegrendszeri változások jelentős szerepet játszanak az eredeti, sérülés
előtti funkciók helyreállításában. Követéses vizsgálatok a folyamat dinamikájára és kritikus pontjaira világíthatnának rá. A felnőttkori sérülések nyomon követése igen fontos
szerepet játszhat a terápia megválasztásában, illetve a terápia hatékonyságának megítélésében.
A funkcionális képalkotó eljárások a napi klinikai gyakorlatban is hasznosak. A mai
módszerekkel nyomon lehet követni azokat a vérellátási zavarokat az agyban, melyek
aztán funkciókárosodásban (pl. afáziában) nyilvánulnak meg. Az eljárások lehetővé
teszik az afázia korai stádiumában a prognózis megállapítását és optimális terápiás
terv kidolgozását (Demonet et al. 2005).
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GÓSY MÁRIA
SZAVAK PERCEPCIÓS MINŐSÍTÉSE GYERMEKKORBAN
1. Bevezetés
A szavak mentális reprezentációja különféleképpen határozható meg tekintettel a jelentés sajátosságaira, a grammatikai formára, avagy a fonológiai és a fonetikai struktúrákra. A szó sokféle meghatározása (pl. Zwitserlood 2003, Kenesei 2007) a mentális
reprezentáció definícióját is nehezíti. Feltételezhető, hogy a jelentés az emberben mentálisan kódolva van (Jackendoff 2002). A szavak a tudatban nagy valószínűséggel
vagy mint absztrakt fonológiai, vagy mint részletes akusztikai fonetikai reprezentációk
tárolódnak. A beszédészlelés folyamatában a hallgatónak a bejövő beszédakusztikai
jelsorozatot kell megfeleltetnie az adott mentális reprezentációval. Ennek a műveletnek a percepciós stratégiája az anyanyelv-elsajátítás során fokozatosan alakul ki.
A beszélő artikulációs gesztusai, amelyekkel egy szót szándékozik kiejteni, nagy
változatosságot mutatnak a különböző beszélők, de egyetlen beszélő esetében is
(Keating et al. 1994, Gósy 2004, 2009, Clark–Wasow 1998, Rose 1999, Kohler 2000,
Pluymaekers et al. 2005, Horga 2008). A szavak ejtési sokfélesége a spontán beszédben mindenekelőtt az artikulációt megelőző beszédtervezési folyamatokkal magyarázható. A szavak meglehetősen nagy akusztikai-fonetikai változatossága ellenére a közlések mégsem okoznak gyakori észlelési problémákat a hallgatónak. Ez mindenekelőtt
a nyelvi kontextus tényével, a beszéd információs redundanciájával, valamint a beszédfeldolgozás felülről lefelé (is) irányuló működéseivel magyarázható. A
normalizációs folyamatok is hozzájárulnak az azonos mentális reprezentációk aktiválásához, mivel biztosítják az invariáns jegyeket a feldolgozás számára (Nusbaum–
Magnuson 1997). Az anyanyelv-elsajátítás során fokozatosan létrejövő stratégiák révén a gyermek képes lesz figyelmen kívül hagyni a szóejtés variabilitását, ezáltal biztosan ki tudja választani az akusztikai jelsornak megfelelő mentális reprezentációt.
(Természetesen a beszédfeldolgozáshoz szükséges további folyamatok működtetésével
egyidejűleg.)
Egy korábbi kutatásunkban egyetlen szó, az akkor ejtési variációit, illetve azok percepciós minősítéseit elemeztük (Gósy 2009). A percepciós kísérlet résztvevői különböző paraméterek alapján minősítették a női és férfi ejtésű tesztszavakat. A kísérlet
eredményei arra utaltak, hogy az észlelésért felelős akusztikai-fonetikai tényezők nem
feltétlenül előre jósolhatók; az adott beszédjel sajátosságainak függvényében változhatnak; a mentális reprezentáció tehát valószínűsíthetően igen rugalmas (McQueen
2005). Felmerül a kérdés, hogy milyenek azok a percepciós stratégiák, amelyek a
gyermekek percepciós műveleteit meghatározzák. Feltételeztük (korábbi tapasztalataink alapján), hogy a 9 évesek már képesek bizonyos percepciós folyamatok tudatos
működtetésére. Ez biztosítja számukra is a különböző beszédakusztikai jelek megfeleltetését az ugyanazon nyelvi reprezentációknak. Ha a feltételezésünk helyes, akkor az
ekorúak képesek minősíteni egyetlen szó ejtésvariációit, azaz el tudják különíteni
egymástól a számukra könnyebben, illetve nehezebben felismerhetőket. Ebben az
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esetben az ugyanazon tesztanyagra kapott adatok összevethetők lesznek a felnőttekéivel.
A kiinduló kérdésünk az volt, hogy kilencévesen a percepciós folyamatok működése lehetővé teszi-e mások kiejtésének tudatos megítélését és osztályozását egy felismerhetőségi skálán, kísérleti helyzetben. A hipotézisünk szerint a kilencéves gyermekek meg fogják tudni oldani ezt az észlelési feladatot, de a minősítéseikben különbségek lesznek a felnőtt adatokhoz képest. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekek kevésbé
lesznek elfogadók a döntéseikben, tehát nagyobb mértékben fogják gyengébbnek minősíteni a hallott szavakat, mint a felnőttek. Azt is feltételeztük, hogy a gyermekek
minősítéseiben nem találunk majd jelentős eltérést a női és a férfi beszélő szóejtéseire
vonatkozóan.

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek
Egyetlen szó, az akkor ejtéseinek akusztikai-fonetikai szerkezetét elemeztük és percepciós tesztben minősíttettük őket gyermekekkel. A BEA (beszélt nyelvi adatbázis,
vö. Gósy 2008) anyagából 2 fiatal adatközlőt választottunk (életkoruk 24 és 28 év
volt). A hangfelvétel során a beszélők a munkájukról, a hobbijukról beszéltek. Anyaguk első 24-24 akkor szavát használtuk fel a percepciós kísérletben (összesen 48-at).
Az akusztikai fonetikai elemzéseket a Praat program 4.2-es verziójával (Boersma–
Weenink, 2005) végeztük (44,1 kHz-es mintavételezéssel). Adatoltuk a szavak és az
alkotó beszédhangok időtartamát, a [k;] zöngekezdési idejét, a két magánhangzó első
két formánsát, valamint a zárhang zárfelpattanásának frekvenciáját. A szó időtartamát
a kezdő magánhangzó első hangszalagrezgésétől a pergőhang utolsó hangszalagrezgéséig mértük; a magánhangzók időtartamát az első és az utolsó hangszalagrezgés között; míg a zöngétlen zárhangét a megelőző magánhangzó utolsó hangszalagrezgésétől
a követő magánhangzó első hangszalagrezgésének megindulásáig. Az /o/ realizáció
utolsó hangszalagrezgésének lecsengésétől adatoltuk a pergőhang időtartamát a hangszalagrezgésének lecsengéséig. Ha az ejtés következtében a pergőhang tartalmazott
egy svá hangot is, akkor az időtartamot ennek a svának az utolsó hangszalagrezgéséig
mértük. A zöngekezdési idő (’voice onset time’, rövidítése: VOT) mérése a szakirodalom szerinti egyik szokásos gyakorlat szerint történt: a zárhang zárfelpattanásának
kezdetétől a követő magánhangzó első hangszalagrezgéséig. A hangszínképek és az
oszcillogramok vizuális információját hallás alapú (beszédpercepciós) döntésekkel
egészítettük ki. A formánsértékeket a teljes magánhangzó-időtartam közepén mértük
(széles sávú spektrogram alapján). A zöngétlen zárhang zárfelpattanásának frekvenciaértékét a 4 kHz alatti legintenzívebb zörejösszetevő középen mért értékében határoztuk meg.
A percepciós teszthez mindkét adatközlő szövegéből kiválasztottunk egy rövid virtuális mondatot, amely eredetileg is tartalmazta az elemzendő szót, és alkalmas volt
arra, hogy további akkor-okat be tudjunk illeszteni az eredeti helyére úgy, hogy hallás
alapján ne legyen érzékelhető ez a változtatás. Mind a női, mind a férfi adatközlő esetében 24 mondatot hoztunk létre, amelyek csak az akkor szó ejtésében különböztek
egymástól. Véletlenszerű sorrendben rögzítettük a mondatokat úgy, hogy közöttük 4
másodpercnyi szünetet hagytunk. A női adatközlő mondata: Ha túlszárnyalod saját
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magad, akkor az csak pozitívum. A férfi tesztmondata: Ötéves koromban kezdtem el
hegedülni, és akkor megszerettem a hegedűt.
Kilencéves, 4. osztályos gyermekek (ugyanabból az iskolából) vettek részt a percepciós kísérletben (szeptember hónapban). Az egyik csoport (30 fő) a női adatközlő
tesztanyagát, a másik csoport (ugyancsak 30 fő) a férfi adatközlőét minősítette. A
feladatuk az volt, hogy ítéljék meg és minősítsék a mondatokban elhangzó akkor kiejtését aszerint, hogy számukra mennyire „érthető” az a szó. Egy 5 pontos skálán kellett
jelölniük a döntésüket. A skála 1-es pontja a „nem érthető”, az 5-ös a „kiválóan érthető”, a közbülsők közül a 2-es az „alig érthető”, a 3-as a „közepesen érthető”, a 4-es
pedig a „jól érthető” minősítést jelentette. A kísérletvezető mindkét csoportban elmagyarázta a gyermekeknek a feladatot. A kísérletet megelőzően „bemelegítésként” három példát hallottak a tanulók, amelyeket a tesztelendő anyag nem tartalmazott. A
tesztlap szemléltette a kitöltést: a megfelelő szám bekarikázásával kellett jelölni a
szubjektív ítéletet. A statisztikai vizsgálatokhoz varianciaanalízist (ANOVA), t-próbát,
illetve Pearson-féle korrelációelemzést végeztünk a szokásos, 95%-os szinten (SPSS,
14.0).

3. Eredmények
Az észlelési adatok ismertetése előtt összegezzük a tesztszavak akusztikai-fonetikai
sajátosságait, amelyek alapján a gyermekek a percepciós minősítéseket megtették.
Mindkét adatközlő akkor ejtései változatosak. A szavak teljes időtartamában nem volt
statisztikailag igazolható különbség, noha a női beszélő nagyobb időkülönbségekkel
realizálta az elemzett szót (1. táblázat).
Időtartamadatok (ms)
Akkor

női beszélő

férfibeszélő

átlag

átl. elt.

átlag

átl. elt.

szó

295,33

101,11

272,45

68,17

ɔ

63,95

24,96

57,66

14,39

o

54,29

28,73

55,41

16,63

k;

139,66

49,32

120,87

30,11

VOT

47,87

16,42

34,2

11,42

r

36,66

27,60

38,5

25,43

1. táblázat. A tesztszavak időadatai (átl. elt. = átlagos eltérés)

Nem találtunk szignifikáns eltérést az akkor két magánhangzójának, a zöngétlen
zárhangnak és a pergőhangnak az időtartamában a női, illetve a férfi adatközlő ejtését
összehasonlítva. A zöngétlen zárhang zöngekezdési idejében azonban szignifikáns volt
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a különbség (egytényezős ANOVA: F(1, 47)=11,94; p=0,002). A női adatközlő VOTje több esetben hosszabb volt, mint a férfié. A zárhang zörejfrekvenciája várhatóan a
női adatközlőnél volt magasabb (átlag: 1022,12 Hz, átlagos eltérés: 182,15 Hz, a férfi
adatközlő átlaga: 813,95 Hz, átlagos eltérés: 135,24 Hz). A két beszélő között e tekintetben a különbség szignifikáns (F(1,47)=24,435, p=0,001.)
Az elemzett szó formánsszerkezete változatos, főként a női adatközlő ejtésében. A
2. táblázat az első két formáns értékeinek átlagát és az átlagos eltérést összegzi a két
beszélőnél. A hangsúlyos és a hangsúlytalan magánhangzó formánsain végzett statisztikai elemzések szignifikáns különbséget igazoltak az első formánsok között mindkét
adatközlőnél (párosított t-próba, női adatközlő: t(23)=6,064, p=0,001; férfi adatközlő:
t(23)=3,408, p=0,002). A második formánsok a női adatközlő ejtésében mutattak szignifikáns eltérést (t(23)=2,758, p=0,011); a férfi adatközlő esetében nem. Ez azt jelenti,
hogy a férfi beszélő elsősorban a nyelve függőleges mozgásával különítette el a két
magánhangzót a szavakban; a női beszélő ejtésére a nyelv mindkét irányú mozgása
jellemző volt. A hangsúlytalan magánhangzó formánsfrekvenciái valamivel nagyobb
mértékű átfedést mutattak mindkét beszélőnél, mint a hangsúlyos magánhangzó esetében. Ez a semleges magánhangzó képzésére utal.
Formánsértékek (Hz)
akkor

női adatközlő
átlag

átl. elt.

férfi adatközlő
átlag

átl. elt.

F1 ɔ

655,83

89,36

580,91

55,34

F2 ɔ

1537,41

199,47

1245,04

119,94

F1 o

531,95

52,95

482,41

49,44

F2 o

1365,25

223,77

1125,79

163,73

2. táblázat. A magánhangzók formánsainak átlaga és átlagos eltérése (átl. elt.)

A percepciós teszt eredményei azt mutatják, hogy a gyermekek – csakúgy, mint a
felnőttek – a férfi adatközlő szavait jobbnak, érthetőbbnek minősítették, mint a női
adatközlő akkor ejtéseit (1. és 2. ábra).

23

1. ábra. Gyermekek és felnőttek minősítéseinek átlaga a női adatközlő esetében
az ötpontos skála használata alapján (medián és szóródás)

2. ábra. Gyermekek és felnőttek minősítéseinek átlaga a férfi adatközlő esetében
az ötpontos skála használata alapján (medián és szóródás)

A gyermekek pontozásának átlaga a férfi ejtéseire 3,65 pont (átlagos eltérés: 0,54 pont),
a női beszélőére 3,0 pont (átlagos eltérés: 0,88 pont); a minősítések a két adatközlő ejtéseinek minősítései között azonban szignifikáns különbséget mutatnak (t(23)=3,360, p=0,003).
A férfi adatközlő leggyengébb minősítése 2,5 pont, a legjobb pedig 4,3 pont volt, míg a női
beszélőnél 1,3 és 4,5 pont. A felnőttek percepciós minősítéseivel összevetve a gyermekekét, nagy a hasonlóság: az átlagokban a férfi adatközlő esetében 0,15 pont, a női beszélőnél
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pedig csupán 0,04 pont a különbség. A felnőtt tesztelők minősítései között nem volt különbség a női és a férfi akkorok esetében. Ennek ellenére a gyermekek és a felnőttek minősítései között nincs matematikailag igazolható különbség egyik adatközlő ejtéseinek minősítésében sem. A minimum- és a maximumértékek között ugyancsak alig van eltérés a
gyermekek és a felnőttek minősítéseiben a női beszélőnél. A férfi beszélő esetében a
gyermekek leggyengébb minősítése jobb a felnőttekénél, a legjobb minősítésük pedig
kissé gyengébb volt, mint a felnőtteké.
Elemeztük, hogy mennyire hasonlóak a gyermekek és a felnőttek minősítései. A
korrelációanalízis a két csoportban közel azonos értéket eredményezett, ami azt jelenti,
hogy a percepciós döntésekben az életkor függvényében gyakorlatilag nincs különbség
(R2=0,8101 a női és R2=0,837 a férfi adatközlő esetében). Ezeket az eredményeket a 3.
és a 4. ábra szemlélteti. A gyermekek a vizsgált életkorban tehát a felnőttekkel azonos
módon képesek az elhangzott szavakat megítélni.

3. ábra. A korrelációs elemzés grafikus eredménye a női ejtésű akkor szavak minősítésére
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4. ábra. A korrelációs elemzés grafikus eredménye a férfi ejtésű akkor szavak minősítésére

Az egyes szavak ejtésének értékelését tekintve a női ejtés esetén nagyobb a gyermekek és a felnőttek közötti összhang (5. ábra). A férfi ejtés megítélésében kismértékű
különbségeket tapasztalhatunk (6. ábra). A leggyengébbeknek és a legjobbaknak ítélt
szavak minősítéseit úgy elemeztük mindkét korcsoportban, hogy a 3 és 4 pont közötti
átlagértékeket figyelmen kívül hagytuk. A kilencévesek minősítéseit tekintettük irányadónak, és ehhez rendeltük hozzá a felnőttek adatait.

5. ábra. A gyermekeknek a 2,3-as átlagos pontérték alatti és a 4 pont fölötti minősítéseinek
összevetése a felnőttekéivel ugyanazon szó esetén (női ejtés)
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6. ábra. A gyermekeknek a 2,5 átlagos pontérték alatti és a 4 pont fölötti minősítéseinek
összevetése a felnőttekéivel ugyanazon szó esetén (férfi ejtés)

A női beszélő esetében öt gyenge és négy jó minősítésű szót találtunk a gyermekek
döntései alapján. A kilencévesek által nehezen érthetőnek ítélt ejtéseket a felnőttek
többnyire jobbnak, vagyis érthetőbbnek minősítették. Fokozottabban jelentkezett ez a
tendencia azoknak a szavaknak az esetében, amelyeket a gyermekek jó ejtésűnek minősítettek. Ezeket az akkorokat a felnőttek még érthetőbbnek ítélték.
A férfi ejtésű akkor szavak között mindössze egyetlen olyat találtunk a kiválasztott
értékhatáron belül (2,5 átlagos pontérték alatt), amelyet a gyermekek gyengének minősítettek. Ezt a szót a felnőttek jóval alacsonyabban pontozták, mint a gyermekek, tehát
jóval gyengébbnek ítélték az érthetőségét. Ennek az akkornak a második szótagjában
az /o/ realizációja [u] lett, ez eredményezte a gyenge minősítést mindkét csoportban,
csak a mérték volt eltérő. A 4-es pontátlag fölött hét szó adódott a gyermekeknél, vagyis ezeket jól érthetőnek értékelték. A kilencévesek minősítései ebben a tartományban egy kivétellel „szigorúbbak” voltak, mint a felnőttekéi. Ez utóbbiak – az 5-ös
kivételével – jobban érthetőnek ítélték az adott szavakat, mint a gyermekek. Az összes
minősítést figyelembe véve az mondható, hogy a kilencévesek kevésbé elfogadók a
percepciós ítéleteikben; a fent elemzett 17 szó 70,5%-ában a gyermekek kevésbé érthetőnek minősítették ugyanazt a szót, mint a felnőttek.
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7. ábra. A gyermekek minősítése alapján a férfi adatközlő leggyengébben (bal) és legjobban érthető
(jobb) akkor ejtéséről készült rezgésképek és hangszínképek

Megnéztük, hogy a gyermekek és a felnőttek vajon ugyanazon akkor szavakat
ítélték-e legkevésbé, illetve legjobban érthetőnek. A női adatközlő szóejtéseinek
esetében a kísérletben részt vevő kilencévesek ugyanazokat a szavakat ítélték legjobbnak, illetve leggyengébbnek, mint a felnőttek. A férfi adatközlő ejtéseit tekintve azonban nem ugyanazokat a szavakat (bár az átlagos pontértékek hasonlók a két
csoportban). A 7. ábra a férfi ejtésű akkor szó leggyengébben és legjobban érthetőnek ítélt ejtéséről készült regisztrátumokat mutatja a gyermekek minősítése alapján.
Jól látható a szavak teljes időtartamának nagy különbsége, valamint az, hogy az
alig érthető akkor ejtésében a két eredeti fonéma nem az alaprealizációjában jelenik
meg. A gyermekcsoport által legjobbnak ítélt akkor ejtése a mért akusztikai adatokban minimális eltérést mutat attól a szótól, melyet a felnőttek a legjobbnak minősítettek. A gyermekek szerint legérthetőbb akkor dallamemelkedést tartalmaz az
első szótagon, így elképzelhető, hogy ez kellemes hangzást jelenthetett a számukra,
és ezért a szóejtést magasabb pontokkal honorálták. (A felnőttek minősítése is n agyon jó erre a szóra, átlagosan 4,57 pont.)
A percepciós döntések nem az egyes akusztikai-fonetikai paraméterek hatását, hanem a szavak összes sajátossága alapján kialakult benyomást tükrözik. Korrelációs
elemzésekkel közelítettük meg a szavak objektív akusztikai paramétereinek és percepciós minősítéseiknek az összefüggéseit. Arra kerestünk választ, hogy a vizsgált tesztszó esetében a gyermekek számára melyek lehetnek a meghatározó és a kevésbé fontos fonetikai paraméterek. Az összes akkor egyes akusztikai-fonetikai paramétereit
összevettük a gyermekek percepciós minősítéseivel. A Pearson-féle korrelációelemzés
statisztikailag szignifikáns összefüggést igazolt 4-4 összetevő esetén mindkét adatközlő ejtésében. A női adatközlő akkor ejtéseiben a percepciós minősítést a szó teljes
időtartama (r=0,513), az [o] (r=0,414) és a [k] (r=0,454) időtartama, valamint a hangsúlyos magánhangzó második formánsa (r=0,758) határozza meg. Az összefüggések
gyenge, illetve közepes erősségűek, az [ɔ ] magánhangzó F2-jét tekintve erős korrelá-
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ció látható. A férfi adatközlő ejtéseiben a gyermekek minősítését ugyancsak a szó
teljes időtartama (r=0,721) és a [k] mássalhangzó tartama (r=0,578) határozza meg,
közepes, illetve erős mértékben. Gyengébb korrelációt mutat az [o] magánhangzó első
(r=0,540) és második formánsa (r=0,492). A gyermekek tehát – a felnőttekhez hasonlóan – eltérő percepciós stratégiát alkalmaznak a minősítések során, vagyis alkalmazkodnak a mindenkori beszédjel (jelen esetben a női és a férfi ejtés) akusztikai sajátosságaihoz. Ez pedig nagyon tudatos észlelési működésekre utal.
A felnőttek minősítései és az akusztikai paraméterek közötti összefüggések nagyon
hasonlók a gyermekeknél tapasztaltakhoz. A női beszélő esetében ugyancsak a teljes
szó és a zöngétlen mássalhangzó időtartama, valamint a hangsúlyos magánhangzó
második formánsa volt a meghatározó. Az [o] időtartama azonban a felnőttek minősítéseit tekintve irreleváns. A férfi beszélő esetében is három paraméter azonos a gyermekek és a felnőttek esetében a percepciós stratégiát figyelembe véve: a teljes szó és a
zöngétlen mássalhangzó időtartama, valamint az [o] magánhangzó első formánsa.
Különbség, hogy a gyermekeknél az [o] második formánsa, a felnőtteknél pedig az
időtartama a meghatározó. Ez arra utalhat, hogy a kilencéveseknek a magánhangzóminőség fontosabb szerepet játszik az észlelésben, mint az időtartam.

4. Következtetések
A jelen kutatás egyetlen szó, az akkor ejtési variációinak percepciós minősítését elemezte kilencéves gyermekek részvételével. Adataikat a felnőttek ugyanazon szavakra
adott észlelési ítéleteivel hasonlítottuk össze. Az akusztikai-fonetikai paraméterek
jelentős artikulációs különbségeket mutattak a női és a férfi adatközlő szóejtéseiben. A
kutatás arra keresett választ, hogy vajon kilencéves korban képesek-e a gyermekek a
szavak érthetőségének tudatos megítélésére. A kapott adatok igazolták, hogy a kísérletben részt vevő kilencévesek tudatosan működtették a percepciós folyamataikat,
vagyis kialakultak azok a stratégiák, amelyek a kívánt döntésekhez nélkülözhetetlenek
voltak. Feltételeztük, hogy a gyermekek és a felnőttek között lesznek eltérések abban,
hogy a szavakat könnyebben vagy nehezebben észlelhetőnek ítélik, hiszen a felnőttek
beszédtapasztalata jóval nagyobb. Feltételeztük továbbá, hogy a gyermekek kevésbé
lesznek elfogadók, azaz nagyobb mértékben fogják gyengébben érthetőnek minősíteni
a hallott szavakat, mint a felnőttek. Az eredmények tendenciájukban e tekintetben is
igazolták a hipotézisünket, noha statisztikailag igazolható különbséget a gyermekek és
a felnőttek minősítéseiben nem találtunk. Talán úgy fogalmazhatunk, hogy a gyermekek valamivel kritikusabbak az artikuláció észlelhetőségének megítélésében, mint a
felnőttek. Ez nyilvánvalóan azzal is összefügg, hogy a kilencévesek (már említett)
beszédtapasztalata még nem olyan mértékű, hogy tekintetbe vehetné a mindennapi
kommunikációban előforduló ejtésvariációkat. A felnőtteknek a minősítésekben megjelenő relatív toleranciája annak a következménye, hogy számos esetben tapasztalhatnak nehezebben feldolgozható spontán beszédet. A gyermekek percepciós minősítései
egyben arra is felhívják a figyelmet, hogy igényük volna a könnyebben észlelhető,
érthető beszédre.
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LENGYEL ZSOLT
„NINCS VÁLASZ” KATEGÓRIA SZÓASSZOCIÁCIÓS VIZSGÁLATOKBAN
1. Bevezető megjegyzések
1.1. Tanulmányunk adatait egyfelől Jagusztinné Újvári Klára (1985), másfelől Lengyel
(2008) munkákból merítjük. Mindkét munka 10-14 évesek szóasszociációs anyagát
publikálja, vizsgálatuk tárgya kb. 200, az alapszókincshez tartozó hívószóra adott
válasz, illetve a hívó- és a válaszszó közötti viszony. A két vizsgálat között 25-30 év
telt el. Jagusztinné munkája 318, Lengyel munkája 1000-1100 adatközlő válaszát tartalmazza. Mindkét kísérlet az írott nyelvet használta: írott hívószóra kellett írott választ adni. A hívószavak négy szófajtani kategóriát foglaltak magukban: főneveket,
igéket, mellékneveket és főnévi igeneveket (a felsorolás a mennyiségi arányokat is
tükrözi, azaz legtöbb volt a főnév, majd az ige stb.).
A hívószóra adott válaszok egy csoportja az, amikor a gyerek nem írt semmit. Tanulmányunk e kategóriát veszi górcső alá.
1.2. A vizsgálat célja
1.2.1. Részben pszicholingvisztikai, részben pragmatikai adalékokat remélünk nyerni.
• A hívószóra adott válasz a következő lexikai műveleteket igényli: (i) a hívószó
azonosítása, (ii) a vele valamilyen kapcsolatban lévő lexikai elem kiválasztása,
(iii) a válasz lehívása, (iv) kivitelezés. A „nincs válasz” azt jelenti, hogy vagy egy
vagy több vagy valamennyi részművelet elvégzése nehéz, rossz, hiányos, nem
kellő színvonalú, ezért a kísérleti személy nem írt semmit (hiszen megadott idő
alatt kell a feladatot elvégezni). A vizsgálattól azt várjuk, hogy két, egymástól
időben távoli kísérlet általános és konkrét információkat szolgáltat a „miért nincs
válasz” kérdéséhez (pszicholingvisztikai aspektus).
• Vizsgálatunk részben pragmatikai. Ez a magyarázó elv jöhet számításba, ha
grammatikai okok nem.
1.2.2. A „nincs válasz” lehetséges okai:
Elvileg több oka lehet:
• A gyerek figyelme valami miatt elkalandozott, véletlenül átugrotta szemével azt a
szót stb. Ebben az esetben egy aránylag állandó arányszámot várunk, mivel
egyenlő az esély arra, hogy a figyelem bármikor, bármely hívószónál eltérülhet.
Anyagunk ezt a lehetőséget nem igazolja, mivel a hívószavakra adott „nincs válasz” skálaszerűen helyezkedik el (ld. később).
• Jelentkezhetne az ún. teszthatás: a kitöltendő lista bizonyos pontjain (az elején a
feladat esetleges nem értése miatt, a végén a fáradás jeleként stb.) növekszik a
„nincs válasz” aránya, de anyagunk effajta pulzálást nem mutat, a „nincs válaszok” száma nem mutat pozícióhoz köthető „hullámzást”.
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• Ugyancsak elképzelhető a személytől való függés. Ebben az esetben egy
aránylag konstans számot várunk: nagyjából mindig ugyanazok a gyerekek
nem tudnak, nem képesek választ adni. Mint alább kiderül ez a magyarázat
sem állja meg a helyét.
Így végső soron rendszernyelvészeti okokra kell gyanakodnunk, ezt részletezi a következő alpont.

2. Adatok
2.1. 1985-ös adatok
2.1.1. Az alábbi lista (növekvő sorrendben) azt tünteti fel, hogy (a nagy állóbetűvel
szedett) hívószavakra a gyerekek hány százaléka nem adott választ (az OROSZLÁNra 0%, a GYÜMÖLCS-re 0,62% stb.). Látható, hogy a „nincs válasz” százalékos értéke 0-tól (OROSZLÁN) kezdődve tart 32,38%-ig (BENYOMÁS). Ez – egyelőre –
kétféle tanulsággal jár: egyfelől érdemes foglalkozni a „nincs válasz” kérdésével, mert
egyes hívószavak esetében akár a 30%-ot is eléri. Másfelől a lista jól mutatja a „nincs
válasz” skálaszerű alakzatát, ami kizárja, hogy az 1.2.2. alpontban felsoroltak (véletlen, teszthatás, személytől való függés) magyarázatként komolyan számításba jöjjenek.
OROSZLÁN 0
GYÜMÖLCS 0,62
KALAPÁCS 0,62
MOZI 0,62
KÁLYHA 0,94
ALUDNI 1,25
ORVOS 1,25
KÉK 1,57
OROSZ 1,57
SZEM 1,88
SZOMBAT 1,88
FEKETE 2,2
FOLYÓ 2,2
FUT 2,2
ÓRA 2,2
ZÖLD 2,2
ANYA 2,51
ERDŐ 2,51
KENYÉR 2,51
ÓCEÁN 2,51
ÚJSÁG 2,51
VÁROS 2,51
LÁMPA 2,83
MAGYAR 2,83

ÖREG 2,83
ZENE 2,83
ÉDES 3,14
FÉNY 3,14
LÁGY 3,14
VIRÁG 3,14
VÍZ 3,14
SÖTÉT 3,45
HIDEG 3,77
JEGY 3,77
NAP 3,77
PIROS 3,77
SÁRGA 3,77
IDŐ 4,08
MAGAS 4,08
NÉZNI 4,08
SAVANYÚ 4,08
SZÉK 4,08
SZÍN 4,08
NÉP 4,4
VÁSÁROL 4,4
HÁBORÚ 4,71
HÁZ 4,71
HOLD 4,71
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ISKOLA 4,71
TOLVAJ 4,71
ENNI 5,03
ISZIK 5,03
REGGEL 5,03
FÖLD 5,34
KICSI 5,34
KÖNYV 5,34
LÁB 5,34
VAJ 5,34
DOLGOZIK 5,66
ÉLNI 5,66
FEHÉR 5,66
GYORS 5,66
HEGY 5,66
MEGY 5,66
ORSZÁG 5,66
ABLAK 5,97
ÁGY 5,97
KESERŰ 5,97
NÉGYZET 5,97
PÉNZ 5,97
TANÍT 5,97
BETEGSÉG 6,28

HANGOS 6,28
LASSÚ 6,28
TUD 6,6
ERŐS 6,91
ÉRTENI 6,91
MUNKA 6,91
RÖVID 6,91
SZÉP 6,91
SZERET 6,91
ASSZONY 7,23
GYOMOR 7,23
ÜNNEP 7,23
APA 7,54
BABA 7,54
HALLANI 7,54
HOSSZÚ 7,54
JÖN 7,54
KATONA 7,54
KEMÉNY 7,54
KERES 7,54
SIMA 7,54
TISZTA 7,54
FEJ 7,86
ÍRNI 7,86
MÉLY 7,86
PONT 7,86
UTCA 7,86
ÜL 7,86
ÉV 8,17
KÉP 8,17
NAGYMAMA 8,17
TESZ 8,17
CSINÁL 8,49
EMLÉKEZNI 8,49
FALU 8,49
LÁT 8,49
LEÜL 8,49
SÓ 8,49
SZOMJAS 8,49

SÉTÁL 6,28
FELEL 6,6
HALLGATNI 8,8
NAGY 8,8
BAJ 9,11
BESZÉL 9,11
DOLOG 9,11
ISMERŐS 9,11
SZOBA 9,11
ÁLLNI 9,43
NÉV 9,43
TÖRVÉNY 9,43
ASZTAL 9,74
DRÁGA 9,74
FIATAL 9,74
OLDAL 9,74
TALÁL 9,74
VILÁG 9,74
EMBER 10,06
NEHÉZ 10,06
SZABAD 10,06
SZÁR 10,06
TERMELÉS 10,06
ÚT 10,06
KÉZ 10,37
KÜLD 10,37
MEGLÁT 10,37
ROSSZ 10,37
SAROK 10,37
TART 10,37
ÚJ 10,37
TANUL 10,69
KÉRDEZNI 11,06
LEÁNY 11,32
ALAK 11,63
ELMEGY 11,63
AD 11,94
ÁLOM 11,94
CSOPORT 11,94

PAPÍR 6,6
SZÓ 6,6
GYEREK 11,94
KEDVES 11,94
KÍVÁN 11,94
SZŐNYEG 11,94
BARÁT 12,26
ÉRDEKES 12,57
FÉRFI 12,57
TÉR 12,57
EGÉSZSÉG 12,89
HARAG 12,89
ÖRÖM 12,89
HANG 13,2
TELE 13,2
EREDMÉNY 13,52
ERŐ 13,52
LÁNYA 13,52
KELL 13,83
MOND 13,83
REND 13,83
JÓ 14,15
IGAZSÁG 15,4
JOG 15,72
FIÚ 16,03
EGYSZERŰ 16,35
ÉLET 16,35
BEMEGY 16,66
ÉHES 16,66
HELY 17,61
NYUGODT 17,61
SEGÍT 17,61
GONDOL 19,18
MEGBOCSÁT 20,12
VENDÉG 21,38
RÉSZ 22,64
ÍGÉR 23,58
BENYOMÁS 32,38

A „nincs válasz” kategória átlagos százalékos értéke a különböző szófajok tekintetében változik: főnévi igeneveknél 6,91%, igéknél 9,95%, főneveknél 12,69%, mellékneveknél 13,51% (tehát Inf-V-N-Adj a sorrend). A különbségek tükrében óvatosan
az fogalmazható meg, hogy a főnévi igenevek és az igék lexikai aktiválási potenciálja
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némileg felülmúlja a főnevekét és a melléknevekét. Ugyanis a főnévi igenevek és az
igék körében alacsonyabb a „nincs válasz” kategória százalékos értéke, mint a főnevek
és melléknevek esetében. Indokolt a szófajokon belüli viszonyok vizsgálata is: az
azonos szófajú lexémák mutatnak-e fel különbséget a „nincs válasz” tekintetében.
2.1.2. „Nincs válasz” a szófajokon belül
2.1.2.1. Melléknevek: a „nincs válasz” átlagértéke: 13,51%
KÉK 1,57
OROSZ 1,57
FEKETE 2,2
ZÖLD 2,2
MAGYAR 2,83
ÖREG 2,83
ÉDES 3,14
LÁGY 3,14
SÖTÉT 3,45
HIDEG 3,77
PIROS 3,77
SÁRGA 3,77
MAGAS 4,08
SAVANYÚ 4,08
KICSI 5,34

FEHÉR 5,66
GYORS 5,66
KESERŰ 5,97
HANGOS 6,28
LASSÚ 6,28
ERŐS 6,91
RÖVID 6,91
SZÉP 6,91
HOSSZÚ 7,54
KEMÉNY 7,54
SIMA 7,54
TISZTA 7,54
MÉLY 7,86
SZOMJAS 8,49
NAGY 8,8

ISMERŐS 9,11
DRÁGA 9,74
FIATAL 9,74
NEHÉZ 10,06
SZABAD 10,06
ROSSZ 10,37
ÚJ 10,37
KEDVES 11,94
ÉRDEKES 12,57
TELE 13,2
JÓ 14,15
EGYSZERŰ 16,35
ÉHES 16,66
NYUGODT 17,61

A perceptuálható tulajdonságokat kifejező melléknevek (színnevek, ízlelés stb.) kevesebb „nincs választ” váltanak ki, jóval az átlag alatt helyezkednek el, mint a társadalmi megegyezést kívánóak (KEDVES, ÉRDEKES, TELE, EGYSZERŰ, NYUGODT stb.). Az utóbbiak az átlag fölött vannak.
2.1.2.2. Főnevek: a „nincs válasz” átlaga: 12,69%
OROSZLÁN 0
GYÜMÖLCS 0,62
KALAPÁCS 0,62
MOZI 0,62
KÁLYHA 0,94
ORVOS 1,25
SZEM 1,88
SZOMBAT 1,88
FOLYÓ 2,2
ÓRA 2,2
ANYA 2,51
ERDŐ 2,51

KENYÉR 2,51
ÓCEÁN 2,51
ÚJSÁG 2,51
VÁROS 2,51
LÁMPA 2,83
ZENE 2,83
FÉNY 3,14
VIRÁG 3,14
VÍZ 3,14
JEGY 3,77
NAP 3,77
IDŐ 4,08
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SZÉK 4,08
SZÍN 4,08
NÉP 4,4
HÁBORÚ 4,71
HÁZ 4,71
HOLD 4,71
ISKOLA 4,71
TOLVAJ 4,71
REGGEL 5,03
FÖLD 5,34
KÖNYV 5,34
LÁB 5,34

VAJ 5,34
HEGY 5,66
ORSZÁG 5,66
ABLAK 5,97
ÁGY 5,97
NÉGYZET 5,97
PÉNZ 5,97
BETEGSÉG 6,28
FALU 8,49
SÓ 8,49
BAJ 9,11
DOLOG 9,11
SZOBA 9,11
NÉV 9,43
TÖRVÉNY 9,43
ASZTAL 9,74
OLDAL 9,74
VILÁG 9,74
EMBER 10,06
SZÁR 10,06
TERMELÉS 10,06
ÚT 10,06

PAPÍR 6,6
SZÓ 6,6
MUNKA 6,91
ASSZONY 7,23
GYOMOR 7,23
ÜNNEP 7,23
APA 7,54
BABA 7,54
KÉZ 10,37
SAROK 10,37
LEÁNY 11,32
ALAK 11,63
ÁLOM 11,94
CSOPORT 11,94
GYEREK 11,94
SZŐNYEG 11,94
BARÁT 12,26
FÉRFI 12,57
TÉR 12,57
EGÉSZSÉG 12,89
HARAG 12,89
ÖRÖM 12,89

JÖN 7,54
KATONA 7,54
FEJ 7,86
PONT 7,86
UTCA 7,86
ÉV 8,17
KÉP 8,17
NAGYMAMA 8,17
HANG 13,2
EREDMÉNY 13,52
ERŐ 13,52
LÁNYA 13,52
REND 13,83
IGAZSÁG 15,4
JOG 15,72
FIÚ 16,03
ÉLET 16,35
HELY 17,61
VENDÉG 21,38
RÉSZ 22,64
BENYOMÁS 32,38

A mindennapi élet reáliáit megjelenítő főnevek jóval az átlag alatt helyezkednek
el (KALAPÁCS, MOZI, KÁLYHA stb.), míg jóval fölötte az „elvont”, konszenzuson alapuló, társadalmi érvényű jelentést kifejező főnevek (ÉLET, HELY, RÉSZ,
BENYOMÁS stb.).
2.1.2.3. Főnévi igenevek: a „nincs válasz” átlaga: 6,91%
ALUDNI 1,25
NÉZNI 4,08
ENNI 5,03
ÉLNI 5,66

ÉRTENI 6,91
HALLANI 7,54
ÍRNI 7,86
EMLÉKEZNI 8,49

HALLGATNI 8,8
ÁLLNI 9,43
KÉRDEZNI 11,06

E szófajnál az átlag alatti és fölötti elhelyezkedés nem tűnik annyira polarizáltnak,
mint a korábbi szófajok esetében. Mindennapi, szokásos cselekvéseket találunk átlag
alatt (ALUDNI, NÉZNI, ENNI), de átlag fölött is (ÁLLNI, KÉRDEZNI). Ugyanakkor
„elvont”, mentális cselekvésre utalók is lehetnek átlag alattiak vagy ahhoz közelítőek
(ÉLNI, ÉRTENI).
2.1.2.4. Igék: a „nincs válasz” átlaga: 9,95%
FUT 2,2

VÁSÁROL 4,4
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ISZIK 5,03

DOLGOZIK 5,66
MEGY 5,66
TANÍT 5,97
SÉTÁL 6,28
FELEL 6,6
TUD 6,6
SZERET 6,91
KERES 7,54
ÜL 7,86
TESZ 8,17

CSINÁL 8,49
LÁT 8,49
LEÜL 8,49
BESZÉL 9,11
TALÁL 9,74
KÜLD 10,37
MEGLÁT 10,37
TART 10,37
TANUL 10,69
ELMEGY 11,63

AD 11,94
KÍVÁN 11,94
MOND 13,83
BEMEGY 16,66
SEGÍT 17,61
GONDOL 19,18
MEGBOCSÁT 20,12
ÍGÉR 23,58

Az igék esetében ismételten jelentkezik egy afféle polarizáltság, hogy a mindennapi, szokásos cselekvések (FUT, VÁSÁROL, ISZIK stb.) az átlag alatt helyezkednek
el, tehát könnyen aktiválnak lexikai választ. Ugyanakkor az érzelmi, mentális jelenségekre utalók (SEGÍT, GONDOL, MEGBOCSÁT, ÍGÉR) jóval az átlag fölött vannak,
ezek lexikai mozgósító ereje kisebb.
2.2. 2008-as adatok
2.2.1. Az alábbi lista a 2008-as adatokat tünteti fel (a MAGAS-ra a válaszadók
1,11%-a, a MOZI-ra 1,13%-a stb. nem írt semmit). (Azzal itt nem foglalkozunk,
hogy az 1985-ös skála szélesebb: 0-tól {OROSZLÁN} terjed 32,38%-ig {BENYOMÁS}, míg a 2008-as 1,11%-tól {MAGAS} tart 13,84%-ig {GONDOL}. Ez
nyilván azzal a statisztikai törvényszerűséggel is kapcsolatos, hogy kisebb ele mszámnál az adatok jobban divergálnak. Az 1985-ös kísérletben 318, a 2008-asban
1000-1100 fő vett részt.)
MAGAS 1,11
MOZI 1,13
LÁMPA 1,4
ÚJSÁG 1,53
ÓCEÁN 1,65
HIDEG 1,66
KÉK 1,66
PIROS 1,66
SAVANYÚ 1,66
ÁGY 1,68
ERDŐ 1,91
APA 1,92
ÍRNI 1,96
OROSZLÁN 2,03
ÉDES 2,04
FEKETE 2,16
FEHÉR 2,19

REGGEL 2,39
SZOMBAT 2,4
ZÖLD 2,44
GYÜMÖLCS 2,67
ÉHES 2,71
FOLYÓ 2,79
LASSÚ 2,83
ANYA 2,89
VIRÁG 2,97
FUT 2,98
ZENE 3
KALAPÁCS 3,07
HOSSZÚ 3,09
ABLAK 3,15
PAPÍR 3,16
ISKOLA 3,32
SÁRGA 3,33
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SZOMJAS 3,33
HOLD 3,34
ÓRA 3,46
CSALÁD 3,54
NAP 3,54
ENNI 3,55
KÖNYV 3,56
LÁB 3,56
TANÁR 3,56
LÁGY 3,62
GYORS 3,65
SZEM 3,69
KÁLYHA 3,72
FALU 3,73
KICSI 3,74
SÖTÉT 3,74
HÁZ 3,75

TOLVAJ 3,75
ALUDNI 3,76
NAGY 3,76
SZÜLŐ 3,86
FÖLD 3,87
HÁBORÚ 3,94
DRÁGA 3,95
FÉNY 3,96
ORVOS 3,96
KENYÉR 4
TISZTA 4,07
EGÉSZSÉG 4,12
NÉGYZET 4,14
JEGY 4,15
ASZTAL 5,16
MAGYAR 5,2
ÖREG 5,2
PÉNZ 5,21
SZÉP 5,24
FELNŐTT 5,26
IDŐ 5,31
FIÚ 5,32
KESERŰ 5,41
VÁSÁROL 5,43
FÉRFI 5,49
KEMÉNY 5,51
VAJ 5,51
NÉZNI 5,52
OROSZ 5,55
SIMA 5,7
LEÜL 5,77
EREDMÉNY 5,81
ERŐ 5,85
KÉZ 5,86
NÉV 5,9
JÁTSZIK 5,97
SÉTÁL 5,97
MEGY 6
SZÁR 6,08
VÁROS 6,08
NEHÉZ 6,15
HANG 6,2
VESZ 6,21
ÖRÖM 6,24

SZÉK 4,15
SÓ 4,2
ÜNNEP 4,23
VÍZ 4,25
KÉP 4,28
BETEGSÉG 4,33
ISZIK 4,34
ÚT 4,38
SZÍN 4,4
HANGOS 4,46
KÜLD 4,49
RÖVID 4,49
VÁR 4,68
HEGY 4,72
ÉV 6,28
AKAR 6,31
LÁT 6,33
KERES 6,34
INDUL 6,35
GYOMOR 6,52
SZOBA 6,55
HARAG 6,56
NAGYMAMA 6,56
BESZÉL 6,64
ÜL 6,66
REND 6,71
GYEREK 6,77
BEMEGY 6,78
ÁLOM 6,8
BABA 6,8
FEJ 6,82
TÖRVÉNY 6,86
EMBER 6,98
KEDVES 6,98
VENDÉG 6,99
TANÍT 7,03
TÉR 7,2
SZERET 7,22
HALLGATNI 7,24
OLDAL 7,25
SAROK 7,43
NYUGODT 7,44
TUD 7,44
ÁLLNI 7,47
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BARÁT 4,74
JÁR 4,76
ORSZÁG 4,82
KATONA 4,84
ROSSZ 4,88
TANUL 4,95
MUNKA 4,98
ISMERŐS 5,01
DOLGOZIK 5,02
AD 5,025
FIATAL 5,03
ASSZONY 5,06
CSOPORT 5,07
ERŐS 5,12
LEÁNY 7,6
IGAZSÁG 7,62
ALAK 7,65
ÚJ 7,65
ELMEGY 7,71
HALLANI 7,75
UTCA 7,77
PONT 7,82
TERMELÉS 7,94
CSINÁL 8
JÓ 8,02
FELEL 8,16
TALÁL 8,31
VILÁG 8,4
KAP 8,62
TESZ 8,64
HELY 8,69
SZABAD 8,69
NÉP 8,72
SZŐNYEG 8,97
SZÓ 9,1
TELE 9,13
KÉRDEZNI 9,19
JOG 9,23
JÖN 9,23
LÁNYA 9,46
ÉLET 9,89
ÉLNI 10,02
EGYSZERŰ 10,15
KELL 10,15

MEGLÁT 10,25
KÍVÁN 10,3
BAJ 10,38
TART 10,43
RÉSZ 10,74

MOND 10,75
ÉRDEKES 11,82
ÉRTENI 12,01
ÍGÉR 12,05
EMLÉKEZNI 12,08

DOLOG 12,21
MEGBOCSÁT 12,91
SEGÍT 13,44
BENYOMÁS 13,64
GONDOL 13,84

A lista alapján az egyes szófajokra vonatkoztatva a „nincs válasz” átlagértékei: melléknevek 4,38%, a főnevek 5,38%, főnévi igenevek 6,71%, igék 7,37%. Itt egyfelől azt
tapasztaljuk, hogy jelentősen csökken az egyes szófajok közti százalékos érték különbsége, másfelől azt, hogy változik a sorrend. 1985-ben Inf-V-N-Adj a „nincs válasz” (növekvő) sorrendje, 2008-ban Adj-N-Inf-V, majdnem az ellenkezője.
2.2.2. Szófaji osztályon belüli különbségek
2.2.2.1. Melléknevek:
MAGAS 1,11
HIDEG 1,66
KÉK 1,66
PIROS 1,66
SAVANYÚ 1,66
ÉDES 2,04
FEKETE 2,16
FEHÉR 2,19
ZÖLD 2,44
ÉHES 2,71
LASSÚ 2,83
HOSSZÚ 3,09
SÁRGA 3,33

SZOMJAS 3,33
LÁGY 3,62
GYORS 3,65
KICS I 3,74
SÖTÉT 3,74
NAGY 3,76
DRÁGA 3,95
TISZTA 4,07
HANGOS 4,46
RÖVID 4,49
ROSSZ 4,88
ERŐS 5,12
SZÉP 5,24

KESERŰ 5,41
KEMÉNY 5,51
SIMA 5,7
NEHÉZ 6,15
KEDVES 6,98
NYUGODT 7,44
ÚJ 7,65
JÓ 8,02
TELE 9,13
EGYSZERŰ 10,15
ÉRDEKES 11,82

A melléknevek körében a „nincs válasz” átlaga 4,38%. Átlag alattiak a
perceptuálhatóságot (látást, ízlelést, tapintást) markánsan megjelenítő melléknevek
(MAGAS, HIDEG, KÉK, PIROS, SAVANYÚ, ÉDES, FEKETE, FEHÉR, ZÖLD
stb.), ezek ritkábban produkálnak „nincs válasz”-t, ezek gyorsan aktiválnak valamilyen
más szót. Átlag fölöttiek azok a melléknevek, melyek társadalmi közmegegyezés vagy
egyéni értékítélet alapján nyernek értelmet (KEDVES, NYUGODT, ÚJ, JÓ, TELE,
EGYSZERŰ, ÉRDEKES stb.), ezek könnyebben provokálják a „nincs válasz”-t, lexikai aktiválási potenciáljuk némileg gyengébb, mint az első csoporté. A melléknevek
tehát nem egységes osztályként viselkednek: a percepciót kifejezők lexikai aktiválási
képessége erősebb, mint konszenzusra, értékelésre utaló mellékneveké. Az első csoport mellékneveihez könnyen, gyorsan társítható valamilyen más szó, míg a második
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csoport mellékneveihez nehezebben, lassabban, ami akár „nincs válasz”-t is eredményezhet.
2.2.2.2. Főnevek:
MOZI 1,13
LÁMPA 1,4
ÚJSÁG 1,53
ÓCEÁN 1,65
ÁGY 1,68
ERDŐ 1,91
APA 1,92
OROSZLÁN 2,03
REGGEL 2,39
SZOMBAT 2,4
GYÜMÖLCS 2,67
FOLYÓ 2,79
ANYA 2,89
VIRÁG 2,97
ZENE 3
ABLAK 3,15
KALAPÁCS 3,07
KATONA 4,84
MUNKA 4,98
ASSZONY 5,06
CSOPORT 5,07
ASZTAL 5,16
PÉNZ 5,21
IDŐ 5,31
FIÚ 5,32
FÉRFI 5,49
VAJ 5,51
EREDMÉNY 5,81
ERŐ 5,85
KÉZ 5,86
NÉV 5,9
SZÁR 6,08
VÁROS 6,08
HANG 6,2

PAPÍR 3,16
ISKOLA 3,32
HOLD 3,34
ÓRA 3,46
CSALÁD 3,54
NAP 3,54
KÖNYV 3,56
LÁB 3,56
TANÁR 3,56
SZEM 3,69
KÁLYHA 3,72
FALU 3,73
HÁZ 3,75
TOLVAJ 3,75
SZÜLŐ 3,86
FÖLD 3,87
HÁBORÚ 3,94
ÖRÖM 6,24
ÉV 6,28
GYOMOR 6,52
SZOBA 6,55
HARAG 6,56
NAGYMAMA 6,56
REND 6,71
GYEREK 6,77
ÁLOM 6,8
BABA 6,8
TÖRVÉNY 6,86
EMBER 6,98
VENDÉG 6,99
OLDAL 7,25
SAROK 7,43
LEÁNY 7,6
IGAZSÁG 7,62

FÉNY 3,96
ORVOS 3,96
KENYÉR 4
EGÉSZSÉG 4,12
NÉGYZET 4,14
JEGY 4,15
SZÉK 4,15
SÓ 4,2
ÜNNEP 4,23
VÍZ 4,25
KÉP 4,28
BETEGSÉG 4,33
ÚT 4,38
SZÍN 4,4
HEGY 4,72
BARÁT 4,74
ORSZÁG 4,82
ALAK 7,65
UTCA 7,77
PONT 7,82
TERMELÉS 7,94
VILÁG 8,4
HELY 8,69
NÉP 8,72
SZŐNYEG 8,97
SZÓ 9,1
JOG 9,23
LÁNYA 9,46
ÉLET 9,89
BAJ 10,38
RÉSZ 10,74
DOLOG 12,21
BENYOMÁS 13,64

A főnevek körében a „nincs válasz” átlaga 5,38%. Ez alatt vannak a MOZI, LÁMPA, ÚJSÁG stb., fölötte az ÉLET, BAJ, RÉSZ, DOLOG, BENYOMÁS stb. Tehát a
mindennapi tevékenység reáliáit megnevező főnevek lexikai mozgósító képessége
erősebb (ezért alacsonyabb a „nincs válasz” értéke), mint a mentális, társadalmi jelen-
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ségekre utalóké (ezeknél magasabb a „nincs válasz” értéke). Az első csoport főneveihez könnyebben társítható valamilyen más lexéma, mint a második csoportbelihez.
Tehát a főnevek sem egységes osztályként viselkednek.
2.2.2.3. Főnévi igenevek
ÍRNI 1,96
ENNI 3,55
ALUDNI 3,76
NÉZNI 5,52

HALLGATNI 7,24
ÁLLNI 7,47
HALLANI 7,75
KÉRDEZNI 9,19

ÉLNI 10,02
ÉRTENI 12,01
EMLÉKEZNI 12,08

A főnévi igeneveknél az átlag 6,71%. A szokásos, az e korosztály mindennapi tevékenységét tükröző („konkrét”) cselekvésre utaló szavak (ÍRNI, ENNI, ALUDNI,
NÉZNI) ez alatt, a mentálisan értelmezhető szavak (ÉRTENI, EMLÉKEZNI) jóval e
fölött helyezkednek el. Tehát a jól ismert, gyakran gyakorolt cselekvések (ÍRNI stb.)
könnyebben mozgósítanak lexikai válaszokat (alacsony a „nincs válasz” értéke), míg a
mentális eseményt, cselekvést kifejező főnévi igenevek nehezebben aktiválnak (magasabb a „nincs válasz” értéke). E szófaj sem viselkedik egységesen. (Emlékeztetőül: az
1985-ös csoportnál efféle polarizáltság nem jelentkezett.)
2.2.2.4. Igék
FUT 2,98
ISZIK 4,34
AD 5,025
VÁSÁROL 5,43
LEÜL 5,77
JÁTSZIK 5,97
SÉTÁL 5,97
MEGY 6
VESZ 6,21
LÁT 6,33
KERES 6,34
INDUL 6,35

KÜLD 4,49
JÁR 4,76
BESZÉL 6,64
ÜL 6,66
BEMEGY 6,78
TANÍT 7,03
SZERET 7,22
ELMEGY 7,71
CSINÁL 8
FELEL 8,16
TALÁL 8,31
KAP 8,62

TANUL 4,95
DOLGOZIK 5,02
TESZ 8,64
JÖN 9,23
MEGLÁT 10,25
KÍVÁN 10,3
TART 10,43
MOND 10,75
ÍGÉR 12,05
MEGBOCSÁT 12,91
SEGÍT 13,44
GONDOL 13,84

Az igék körében a „nincs válasz” átlagos értéke: 7,37%. Itt ugyancsak az tapasztalható, hogy az e korosztály számára szokásos, mindennapi tevékenységet megnevező
hívószavak szavak (FUT, ISZIK, KÜLD, JÁR, TANUL stb.) az átlag alatt helyezkednek el, azaz lexikai aktiválási potenciáljuk erős. Az „elvont”, konszenzuson, társadalmi viszony megértésén alapuló hívószavak (ÍGÉR, MEGBOCSÁT, SEGÍT, GONDOL) az átlag felett provokálnak „nincs válasz”-t, tehát lexikai mozgósító erejük valamivel gyengébb.

40

3. Eredmények
3.1. Látható volt a fentiek alapján, hogy a hívószóra adott „nem válasz” nem véletlen,
nem személytől és nem a feladat struktúrájából fakadó jelenség. Minden hívószónál
jelen volt, megnyilvánulási formája tehát általános. Ez azt is jelenti, hogy valós az a
folyamat, melynek főbb stádiumai a következők: a hívószó azonosítása, más szóval
való kapcsolatának meghatározása, a vele kapcsolatban lévő szó azonosítása, lehívása,
majd kivitelezése. A különböző hívószavak némileg eltérő nehézségeket támasztanak e
folyamat során, és ez jelentkezik abban a tényben, hogy a „nincs válasz” tartomány az
egészen alacsony százalékos értéktől a viszonylag magasabb (20-30%) százalékos értékig húzódik.
3.2. A „nem válasz” némi szófajtól való függést mutatott. Az 1985-ös adatoknál Inf
(6,91%) V (9,95%), N (12,69%), Adj (13,51%) a sorrend, 2008-ban pedig Adj
(4,38%), N (5,38%), Inf (6,71%), V (7,37%). E jelenség elemzésére itt nem vállalkoztunk. Annyi bizton megállapítható, hogy a 3.1. alpontban részletezett folyamatban,
annak egyes állomásaiban a grammatikai szempont (a szófajiság) szerephez jut, de
valószínűleg nem túl jelentőshöz.
3.3. Az adatok elemzése során világosan fény derült arra, hogy a pragmatikai, kognitív
szempont hatása jelentős. Ezt láttuk érvényesülni abban a tényben, hogy egy és ugyanazon szóosztály (szófaj) egyes példányai nagy eltéréseket mutattak a „nem válasz”
százalékos értékének tekintetében. A KÉK hívószóra a válaszadók 1,57% adott „nem
válasz”-t, míg a NYUGODT hívószóra 17,61% (részletesen ld. a 2.1.2. és a 2.2.2.
alpontokat). Az alacsony százalékos értékek a perceptuálhatóságot (melléknevek), a
hétköznapi reáliákat (főnevek), szokásos, mindennapi cselekvéseket kifejező (igék)
szavakat jellemezték. A magasabb százalékos értékek a konszenzust (melléknevek),
mentális cselekvést, állapotot (igék, melléknevek), társadalmi jelenségeket (főnevek)
kifejező szavakat jellemezte. Az alacsony „nincs válasz”-t úgy értékeltük, hogy e szavak lexikai mozgósító ereje nagyobb (ezért születik kevesebb „nincs válasz”), míg a
magasabb százalékos értékű „nincs válasz”-okat ennek ellenkezőjeként kezeltük.
3.4. Fontos tanulságként sejlik fel, hogy a mentális lexikon szerveződésében és szervezettségében a pragmatikai tényező igen erősnek tűnik. Nem kívánjuk itt egymással
rivalizáltatni a pragmatikát és a grammatikát – mint mértékadó szervezőerőt –, hiszen
mi csak egy választípust vizsgáltunk, és azt is egy meghatározott populáció (10-14
évesek) körében. Az viszont hangsúlyozni kell, hogy a mentális lexikon szóasszociációs eljárással történő vizsgálata általában a grammatikai szempontot hangsúlyozza és
kevésbé a pragmatikait. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy magyarázóelv inkább rendszernyelvészeti és kevésbé használatnyelvészeti. Tanulmányunk eredményei viszont
arról győznek meg, hogy a rendszer- és használatnyelvészeti szempontok minimum
egyenrangú szerepet kell hogy játsszanak a szóban forgó kérdés vizsgálatában.
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BATA SAROLTA
A HALLOTT SZÖVEG FELDOLGOZÁSA AZ ÉLETKOR ÉS A SZÖVEGTÍPUS FÜGGVÉNYÉBEN
1. Bevezetés
A beszédértés a mindennapi kommunikáció alapvető eleme, ép működés esetén a hallással szinte egy időben megtörténik a beszéd megértése is.
A beszéd feldolgozása több részfolyamatból áll: hallás, beszédészlelés, beszédmegértés és értelmezés/asszociációk (Gósy 2005). A hallás az akusztikai ingereket dekódolja, a jó hallás elengedhetetlen a többi részfolyamat zavartalan működéséhez. A
beszédészlelés a hangok, hangkapcsolatok, hangsorok felismerését és azonosítását
jelenti. A beszédmegértés során az adott nyelv szerkezeteit, szavait, mondatait megértjük, a szöveget mint szintaktikai/szemantikai/gondolati egységet azonosítjuk. Az értelmezés a szöveg tágabb kontextusba helyezését és összekapcsolását jelenti korábbi
ismeretekkel, tapasztalatokkal (Gósy 2005: 148). Az egyik leginkább elfogadott teória,
a globális elmélet szerint ezek a részfolyamatok nem külön-külön játszódnak le, hanem a szöveget globális egészként dolgozzuk fel, az akusztikus ingerrel gyakorlatilag
egy időben történnek meg az asszociációk is (Wingfield 1975, idézi Gósy 2005: 129).
A szövegértést befolyásoló tényezők közül az egyik legfontosabb a történet szerkezete, a történet egységei között megjelenő logikai viszonyok megértése (vö. Pléh 1986).
A
beszédértés
empirikus
vizsgálata
rendkívül
fontos
területe
a
pszicholingvisztikának, számos tanulmány született e folyamat működéséről különböző aspektusokból. Főként GMP-diagnosztikával vizsgálták tipikus fejlődésű, (Imre
2007, Markó 2007), illetve különböző nehézségekkel küzdő gyermekek beszédértését:
diszlexiások (Gráczi 2007, Csiszár 2009), beszédfogyatékosok (Rosta–Schuchné
2007), tanulásban akadályozottak (Macher 2007, 2009), hallássérültek (Bombolya
2007), illetve enyhe értelmi fogyatékos gyermekek (Gósy 2007) teljesítményéről születtek tanulmányok. A gyermekek szövegértésén kívül vizsgálták fiatal felnőttek beszédértését főiskolai jegyzetelés alapján (Gerliczkiné Schéder 2007), illetve három
életkori csoport (gyermekek, aktív dolgozó életkorúak, idősek) beszédértését az elhangzó szöveghez írásban feltett kérdések alapján (Menyhárt 2001). Nobik Nagy
(2001) a beszédértés stratégiáit elemezte női beszélőknél, az adatközlők feladata egy
hallott szöveg reprodukciója volt.
A kutatások alapján elmondható, hogy a különböző életkorokban különböző a beszélők beszédfeldolgozási, beszédértési stratégiája (vö. Menyhárt 2001). A gyermekek
az anyanyelv-elsajátítási folyamat során kevés ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek,
ez nehezíti a beszédfeldolgozásukat, viszont rendkívül tanulékonyak, fogékonyak az új
ismeretekre. Az aktív életkorban lévő felnőttek már megfelelő háttérrel rendelkeznek,
és a képességeik is megvannak a megfelelő szövegértéshez. Idős korban a tapasztala-
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tok hozzájárulnak a folyamatok megfelelő működéséhez, azonban a fiziológiai változások (pl. a hallás romlása) nehézségeket okozhatnak.
Vizsgálatunkban eltérő életkorú személyek beszédértési stratégiáit hasonlítjuk össze
különböző műfajú szövegek esetében. Hipotézisünk szerint az idősek és a fiatalok
másképp dolgozzák fel a hallottakat. Az időseknek több időre van szükségük a szöveg
feldolgozásához és interpretálásához. Az idősek kevesebb információt tudnak felidézni, mint a fiatalok, ezzel együtt a fiatalok az információkat pontosabban képesek előhívni. A különböző műfajú szövegek feldolgozása nem azonos nehézségű.

2. Kísérleti személyek, anyag és módszer
A vizsgálatban a BEA-adatbázis (Gósy 2008) 10 fiatal (20–29 éves) és 10 idős (68–
80) adatközlője vett részt, mindannyian az életkoruknak megfelelően ép hallóak. Az
adatközlőket nemben és végzettségben illesztettük egymáshoz: mindkét korcsoportban
6 nő és 4 férfi volt, a végzettséget tekintve pedig 60% felsőfokú, 40% pedig középfokú
végzettséggel rendelkezett.
A vizsgálat anyagául a BEA-felvételsorozat negyedik részét, az interpretált beszédet választottuk. Ebben a részben az adatközlő feladata, hogy meghallgasson két szöveget, majd a hallottakat minél pontosabban visszaadja. Az első meghallgatott felvétel
egy 174 szavas ismeretterjesztő cikk a növények viselkedéséről, a második pedig egy
270 szóból álló történelmi anekdota a török időkből.
A hanganyagokat annotáltuk, mennyiségi elemzést végeztünk rajtuk: időtartamokat, beszédtempókat mértünk a Praat program 5.0 verziójával (Boersma–Weenink
2008), adatoltuk az interpretációkban megjelenő szavak számát. Minőségi mutatókat
is feldolgoztunk: megvizsgáltuk, mennyire pontosan idézték fel az elhangzottakat az
adatközlők: kijelöltük a szövegekben a főbb tartalmi egységeket, és elemeztük az
interpretációkat a bennük megjelenő tartalmi egységek szerint, vizsgáltuk a visszamondások hosszának és a felidézés eredményességének az összefüggését, a bizonytalanságból adódó megakadások közül a kitöltött szünetet, valamint az adatközlőknek a feladathoz szorosan nem kapcsolódó reakcióit. Egyes adatok feldolgozásához
SPSS 13.0 szoftvert használtunk.

3. Eredmények
Az adatközlők által meghallgatott szövegeket egy 27 éves női beszélő olvasta fel, az
ismeretterjesztő szöveg 97 másodperces volt, a történelmi anekdota 125 másodperc
alatt hangzott el. Az idős adatközlők esetében az ismeretterjesztő cikk interpretációja
átlagosan 82 s alatt hangzott el, az adatok 43 s és 141 s között szórtak. A fiatalok esetében az interpretációk időtartama valamivel kisebb volt, átlagosan 78 s alatt hangzottak el, az egyes eredmények 39 s és 129 s között szórtak. Az interpretációk tehát átlagosan csaknem az eredeti szöveggel megegyező időtartamban hangzottak el, az idősek
esetében az eredeti időtartam 84,5%-át tette ki egy átlagos interpretáció, a fiataloknál
pedig 80%-át. A történelmi anekdota esetében is hasonló tendenciákat találtunk: az
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idősek átlagosan 128 s időtartamban valósították meg interpretációjukat, a fiatalok 108
s-os időtartamban, azaz az átlagos visszamondási időtartam gyakorlatilag megegyezett
a meghallgatott szöveg időtartamával. Az időseknél a szórás rendkívül nagy volt, a
legszűkszavúbb beszélő interpretációja 51 s alatt hangzott el, míg a legbőbeszédűbbé
258 s alatt, fiatalok esetében kisebb szórást adatoltunk: 65 s és 191 s közötti értékek
fordultak elő.
Az interpretációk szavainak száma már nagyobb mértékben tér el az eredetileg
meghallgatott szövegekétől. Az ismeretterjesztő szöveget az idős adatközlők átlagosan 129 szóban adták vissza (a minimumérték 72 szó volt, a maximumérték 221), a
fiataloknál az átlag 126 szó használata volt (75 és 229 szó közötti adatok). Az eredeti szöveg szavainak tehát csak mintegy 70%-a jelent meg az interpretációkban. A
történelmi anekdota esetében a szórás mutatott jelentős különbségeket az életkori
csoportok között: az idősek interpretációi 75, illetve 419 szó tartamban realizálódtak, a fiatalokéi 98 és 334 szó között.
A beszédtempó értékei jelentős eltéréseket mutattak mind műfajt, mind az életkort tekintve (1. ábra). A fiatalok – mint ahogy az elvárható volt – minden esetben
gyorsabban beszéltek az időseknél, az ismeretterjesztő cikk esetében az idősek
beszédtempó-átlaga 8 hang/s volt, a fiataloké pedig 8,9 hang/s. A történelmi anekdota interpretálása mindkét korcsoportban alacsonyabb beszédtempó-értékeket
eredményezett, az időseknél az átlagos érték 7,2 hang/s, a fiataloknál pedig 8,3
hang/s. A műfajok közötti eltérés oka feltételezhetően a szövegek struktúrájában
keresendő, a cselekményes jellegű, „mesélős” szöveg (leginkább a közönség igényei miatt) a mindennapi életben általában lassabb beszédtempóval jelenik meg,
mint a leíró jellegű, tudományos cikk.
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1. ábra. A beszédtempó értékeinek alakulása életkoronként és műfajonként

Az interpretációkat mint szövegértési feladat eredményét vizsgáltuk, ez alapján minőségi mutatókat elemeztünk, a különböző eredmények alapján azt mutatjuk be, hogy
mennyire adta vissza az adatközlő az eredeti szöveget. Mindkét műfajú szövegben
kijelöltünk 10-10 tartalmi egységet, az ismeretterjesztő cikk főbb logikai lépéseit,
illetve a történelmi anekdota fontos csomópontjait. Az interpretációkban megjelenő
tartalmi pontok számát viszonyítottuk az eredeti szöveg tartalmi pontjainak számához.
Az ismeretterjesztő cikk interpretálása során igen jelentős különbségeket adatoltunk a
két korcsoport között: az idősek számottevően kevesebb tartalmi pontot idéztek fel,
mint a fiatalok, az idősek eredményének átlaga 30%, míg a fiataloké az 57% (2. ábra).
Az egyéni különbségek is számottevőek voltak, az idősek esetében számos 20%-os
eredmény mellett 70%-os teljesítmény is született, a fiataloknál pedig az egyetlen
100%-os eredmény mellett előfordult 40%-os felidézési arány is. A történelmi anekdota tartalmi egységeinek felidézésében nem volt jelentős különbség a két életkori csoport között, az idősek átlagosan a tartalmi egységek 60%-át idézték fel, a fiatalok pedig 69%-át. A történelmi anekdota interpretálása tehát mindkét korcsoport számára
egyszerűbb feladat volt, de elsősorban az idősek esetében volt jelentős a teljesítmény
javulása.

46

2. ábra. Az interpretációkban megjelenő tartalmi egységek
%-os aránya életkoronként és műfajonként

Az egyes tartalmi egységek felidézése különböző nehézségűnek találtatott, a legkevesebben az ismeretterjesztő cikk harmadik tartalmi egységét idézték fel, amely egy
korábbi állítás magyarázatát tartalmazta, az idősek közül senki nem említette ezt a
részt, a fiatalok közül is mindössze hárman (3. ábra). Hasonlóan nehéznek bizonyult a
cikk utolsó két tartalmi egysége, ezeket az idősek közül egy-egy, a fiatalok közül pedig három-négy adatközlő vette bele az interpretációjába. Ezek az információk a tartalmukból kifolyólag nem tűnnek nehezebbnek a többi egységnél, ezért valószínűleg
az okozhatta a felidézettség csökkenését, hogy a történet végén fordultak elő, addigra
lankadhatott a figyelem mind a szöveg hallgatása, mind az interpretáció elmondása
során. Egyetlen kivétellel az összes tartalmi egységet többen említették a fiatalok, mint
az idősek, több tartalmi egység esetében igen nagy különbség adatolható a két korcsoport teljesítményében.
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3. ábra. Az egyes tartalmi egységek felidézettségének mértéke (egy-egy tartalmi egységet hány
adatközlő idézett fel) az ismeretterjesztő cikk interpretációjában

A történelmi anekdota interpretálása egyszerűbb feladatnak bizonyult, az idősek
eredménye itt alig marad el a fiatalokétól, egyes tartalmi pontokat mindkét korcsoport
80-100%-ban képes volt felidézni (4. ábra). A tartalmi egységek közül az elsőt és az
utolsó kettőt jelenítették meg a legtöbben, mindhárom egység kulcsfontosságú a történetben: az első az anekdota indító jelenete, az utolsó kettő pedig a csattanó.

4. ábra. Az egyes tartalmi egységek felidézettségének mértéke (egy-egy tartalmi egységet hány
adatközlő idézett fel) a történelmi anekdota interpretációjában

Az interpretációk során nem csak hiányzó információk fordultak elő, hanem téves
információk is: egy-egy részlet másképp jelent meg a visszamondásban, mint az eredeti szövegben. Gyakran használtak az adatközlők téves kifejezést egy-egy nehezen
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felidézhető, ismeretlen szó helyettesítésére: pl. cápamustár helyett cápapáfrány vagy
mézessáfrány. A szövegben nem lévő információ megjelenítésére is akadt példa: a
növények egy gumó segítségével szeparálódnak el egymástól (ez a részlet teljesen
hiányzik az eredeti szövegből). A téves információk megjelenése nem köthető életkorhoz: az idősek és a fiatalok visszamondására egyaránt jellemzőek.
Megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés az interpretációk hossza és a felidézett tartalmi egységek között. (Az interpretációk hosszát az összevethetőség érdekében nem
időtartamban, hanem a szavak számában mértük a beszédtempó-értékek eltérése miatt.) Nem találtunk egyik műfaj és egyik korcsoport esetében sem ilyen jellegű összefüggést. Az ismeretterjesztő cikknél a legtöbb tartalmi egységet felidéző adatközlő az
átlagnál kevesebb szót használt, a legkevesebb egységet felidézők között pedig megtalálható volt a legkevesebb és a legtöbb szót használó beszélő is. A történelmi anekdota
esetében pedig a legjobb és a leggyengébb tartalmi felidézést csaknem azonos szószám mellett teljesítették az adatközlők.
A felidézés során nemcsak hiányzó és téves információk jelentek meg, hanem a bizonytalanság jelei is, a felidézés nehézségére utaló jelenségek. Jelen tanulmányban a
bizonytalanságból adódó megakadások közül a kitöltött szünetek elemzését mutatjuk
be, mivel ezek a jelenségek voltak a leggyakoribbak a korpuszban. Az összevethetőség
végett a hezitálásokat percenkénti előfordulásuk száma alapján vizsgáltuk. Az ismeretterjesztő cikk visszamondása az idősek esetében átlagosan 7,3 kitöltött szünetet tartalmazott percenként, míg a fiataloké 8,5-et. Itt is nagyon jelentősek voltak az egyéni
különbségek, az idős adatközlők beszédében 14 hezitálás/perc és 0,9 hezitálás/perc is
előfordult. A történelmi anekdota esetében az idősek és a fiatalok azonos mértékben
hezitáltak (6,6 db/perc, valamint 6,1 db/perc). Az ismeretterjesztő cikk reprodukálása
nehezebb mentális feladatnak bizonyult, ezért mindkét korcsoportban több hezitálásra
volt szükség a mondanivaló felidézésére, előkészítésére. A kitöltött szünetek előfordulási aránya és a felidézett tartalmi egységek száma között nem találtunk összefüggést.
A szövegértés és szövegreprodukció során végbemenő folyamatok pontosabb feltárásához nyújthat segítséget az interpretációkban megjelenő egyéni reflexiók vizsgálata. Az eredeti szövegben nem lévő, az adatközlő tudását, véleményét tükröző megnyilvánulások a teljes korpuszban harmincszor fordultak elő. Már tudott kiegészítésekkel
gazdagította interpretációját nyolc adatközlő, mindannyian idősek (pl. a szobra ott van
a fehérvári vár tövében; én úgy emlékszem, mintha lett volna egy Varkocs Tamás is a
török időkben, sőt mintha erről Tinódi is írt volna: Varkocs Tamás idejében lött csaták
dereng nekem; hallottam már a növényekről, hogy jó, hogyha az ember beszélget velük). A szöveg tartalmát tizennyolcan véleményezték, mintegy fele-fele arányban idősek és fiatalok, a pozitív vélemény főleg idősekre volt jellemző (pl. ez egy érdekes
történelmi adalék volt; hát ez fantasztikus!), a negatív, kétkedő vélemény pedig leginkább a fiatalokat jellemezte (de hát, hogy ezt négy növényből ezt meg lehessen állapítani, az egy kicsit olyan szűk mintának tűnik az én szememben; Úgy látszik, hogy ez
egy ilyen általános trend volt, hogy volt egy pár ember, aki kint maradt, mint Szigetvárnál is vakmerően, ám igen rossz stratégiai érzékkel kimentek, és jól meghaltak
ahelyett, hogy a várban maradtak volna védekezni). A feladattal, annak teljesítésével
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kapcsolatos attitűdök négy esetben fordultak elő, mindannyiszor idős adatközlők reprodukciójában (pl. hát nem tudom, ez nagyon bonyolult volt, ez nem az én területem;
Most hozzá kell tegyem, hogy az én agyam az úgy működik, hogy az eszenciát próbálom belőle kivenni; Hát lehet, hogy egy-egy pillanatra kikapcsoltam, valahogy kicsit
közel volt, őszintén én csak halkan hallgatok otthon tévét is). Az egyéni reflexiók hozzátétele a szöveghez tehát leginkább az idősek sajátja, az összes reflexió 73%-a az ő
interpretációjukban fordult elő.

4. Következtetések
Jelen tanulmányban idős és fiatal beszélők beszédértési stratégiáit vizsgáltuk a meghallgatott szöveg alapján létrehozott interpretációk segítségével. A fiatalok valamivel
rövidebb idő alatt interpretálták a szövegeket, mint az idősek, azonban a felhasznált
szavak száma nem tért el jelentősen egymástól a két korcsoportban. Az időtartamkülönbségek oka a beszédtempók különbségében keresendő: a fiatalok minden esetben
magasabb beszédtempó-értékekkel kommunikáltak.
A fiatalok mindkét szövegtípus esetében több információt tudtak felidézni, mint az
idősek, a különbség az ismeretterjesztő szöveg esetében igen jelentős volt. Ennek
többféle oka az lehet, hogy a történelmi anekdota cselekményes szövege kisebb koncentrációt igényel, a figyelem lankadása kevésbé befolyásolja az eredményt, valamint
a már meglévő tudás is jobban alkalmazható, mint a leíró jellegű ismeretterjesztő
cikknél. Emellett lehetséges magyarázat, hogy a fiatalok életkorukból adódóan ismerősebbnek találhatták a feladathelyzetet és a tudományos témát egyaránt, míg az idősek talán a mindennapi életben nem találkoznak olyan szituációval, amelyben ehhez
hasonló feladattal kellene megbirkózniuk. Az ismeretterjesztő cikk reprodukciója a
fiatalok számára is nehezebb feladatnak bizonyult, mint a történelmi anekdota felidézése, tehát a különböző műfajú szövegek felidézése nem azonos nehézségű feladat.
Az idősek kevésbé pontosan idézték fel az elhangzottakat, nem szorítkoztak az eredeti szöveg puszta megismétlésére, hanem egyéni reflexiókkal színesítették interpretációjukat, meglévő tudás, illetve vélemény hozzákapcsolásával mondták vissza az elhangzott szövegeket.
Az idősek szövegértési stratégiája tehát jelen kutatás eredményei szerint eltér a fiatalokétól, a fiatalok a főbb tartalmi egységek felidézésével igyekeznek minél pontosabban visszaadni az elhangzottakat, az idősek pedig kevesebb információt tudnak
felidézni, de ezt kompenzálják a meglévő tudásukból merített részletekkel, a hallottak
értékelésével.
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BÓNA JUDIT – IMRE ANGÉLA
A RÖVID–HOSSZÚ MAGÁNHANGZÓK ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS
GYERMEKEK BESZÉDPRODUKCIÓJÁBAN
1. Bevezetés
Az anyanyelv-elsajátítás során a magyar gyermekek beszédhangképzése az 5-6. életévben stabilizálódik. Ennek az alapja az, hogy ekkorra a gyermekek beszédhangdifferenciálási képessége stabilan működik, egyedül a hosszú-rövid fonológiai oppozícióban álló beszédhangok fizikai időtartamának megbízható elkülönülése tehető későbbre, 6-7 éves korra (Gósy 2006). Mivel az anyanyelv-elsajátítás során a gyermekek
sokkal előbb képesek észlelni a különböző beszédhangokat, mint ejteni őket, feltételezzük, hogy a beszédprodukcióban a beszédhang-időtartamok stabilizálódása és megkülönböztetése csak ezen életkor után történik meg.
A magánhangzók időtartamát számos tényező befolyásolja. A hangidőtartam függ a
magánhangzó képzési sajátosságaitól: a nyelvemelkedés fokával fordítottan arányos; a
labiális magánhangzók hosszabbak, mint az illabiálisok; a hátul képzettek hosszabbak,
mint az elöl képzett hangok (Gósy 2004). Befolyásoló tényezők még a hangkörnyezet
(vö. Kovács 2000; 2002), a hangsor hossza (a hosszabb hangsorokban rövidebbek a
magánhangzók, vö. Kassai 1993), a hangnak a hangsorban elfoglalt helye, az artikulációs tempó (a gyors beszédben csökken a különbség a rövid és a hosszú magánhangzók időtartama között, vö. Kassai 1993), a hangsúlyozás stb. A hangsúly hatása a magánhangzók időtartamára nem egyértelmű a hazai szakirodalomban. Fónagy Iván és
Baráth Judit azt találták (1966), hogy a hangsúlyos szótagban általában hosszabb a
magánhangzó, mint a hangsúlytalanban. Hasonló eredményre jutott Magdics Klára
(1966), Olaszy Gábor (1994) és Kassai Ilona is (1979). Ezzel szemben Kovács Magdolna kísérletének (2000) tanúsága szerint a rövid magánhangzók időtartama a hangsúlyos szótagokban átlagosan 10%-kal volt rövidebb a szóbelseji és a szóvégi hangsúlytalan magánhangzókhoz képest. Szintén Kovács kutatásaiban, nagyobb elemszámú korpusz vizsgálata azt mutatta, hogy a hangsúlyos és a hangsúlytalan magánhangzókat nem állítja szembe a fizikai időtartamuk (Kovács 2002).
A nyelvileg rövid és a nyelvileg hosszú magánhangzók fizikai időtartamában lehet
átfedés; a fonológiailag rövid–hosszú párok realizációi spektrálisan is különböznek.
Nádasdy és Siptár (2001) érvelése szerint a köznyelvi ejtésben olyan időtartambeli
ingadozások tapasztalhatók, amelyek a rövid-hosszú oppozíció különbségének a csökkenését mutatják. Különösen igaz ez a felső nyelvállású párokra; valódi fonetikai és
fonológiai rövid–hosszú szembenállás csak a középső nyelvállású magánhangzóknál,
az [o, o:] és az [ø, ø1] párnál tapasztalható. Ugyanakkor a szerzők a magyar magánhangzók fonoló-giai szempontú elemzéséhez a kvantitatív megközelítést tartják adekvátnak.
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A mai magyar beszédre vonatkozó legátfogóbb hangidőtartam-vizsgálatot Olaszy
Gábor 2006-os könyvében olvashatjuk. Ebben a mérések alapjául szolgáló szöveges
korpuszt egy 2950 szót (12634 hangot) tartalmazó felolvasott hanganyag adta. A szerző 1913 rövid–hosszú magánhangzót adatolt, ezeknek az időtartamértékei az 1. táblázatban olvashatók. Az adatok azt mutatják, hogy bár van átfedés a nyelvileg rövid és
hosszú hangok között, a nyelvileg hosszú magánhangzók fizikai időtartama átlagosan
hosszabb, mint a rövid magánhangzók átlagos tartama (a rövid/hosszú arány 1:1,4).
Olaszy egy rövid spontán beszédfelvételt is elemzett, és megállapította, hogy a spontán beszédben adatolt rövid magánhangzók az [ø] kivételével kissé rövidebbek a felolvasásban mért értékeknél.
[i]

[i:]

[o]

[o:]

[ø]

[ø1]

[u]

[u:]

[y]

[y:]

átlag (ms)

69

87

81

116

78

105

75

106

76

101

hang-szám

624

58

579

106

151

94

163

31

88

19

1. táblázat. Magánhangzó-időtartamok Olaszy (2006) vizsgálatában (felolvasásban)

Bata Sarolta négy adatközlő spontán beszédében elemezte a magánhangzók időtartamait (2007). Az általa mért átlagos magánhangzó-időtartamok a 2. táblázatban olvashatók. Két magánhangzó esetében nem találtunk a szerzőnél a hosszú hangra vonatkozó adatot, de a másik három magánhangzópár esetén megfigyelhető az időtartam-különbség a rövid–hosszú magánhangzók között.
[i]

[i:]

[o]

[o:]

[ø]

[ø1]

[u]

[u:]

[y]

[y:]

átlag (ms)

70

–

69

103

83

137

65

90

78

–

hang-szám

166

–

240

27

26

13

51

20

16

–

2. táblázat. Magánhangzó-időtartamok Bata (2007) vizsgálatában (spontán beszédben)

Kovács Magdolna 430 hangsúlyos magánhangzó formánsszerkezeti adatait vizsgálta, és azt találta, hogy a rövid–hosszú magánhangzópárok spektrális szembenállásának
mértéke függ a nyelvállás fokától. A formánsfrekvencia-értékek szórása a felső nyelvállású magánhangzóknál lényegesen nagyobb, mint a középső nyelvállásúaknál. Az
eltérés nagysága szerint a magánhangzópárok sorrendje a következő: [o-o:] > [ø- ø1] >
[u-u:] > [i-i:] > [y-y:] (Kovács 2002). A percepciós vizsgálatok azt mutatják, hogy a
spektrális minőség másodlagos felismerési kulcs a magyar középső nyelvállású, rövid–
hosszú oppozícióban álló magánhangzópárok azonosításában (Kovács 1998).
A hangidőtartamok vizsgálata a magyarra vonatkozóan eddig főként a felnőttek felolvasott beszédére korlátozódott (Gombocz 1909; Magdics 1966; Kassai 1991; Kovács 1998; 2000; 2002; Olaszy 2006); a felnőttek spontán beszédbeli hangidőtartamait
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csak néhány kutatásban elemezték (Kassai 1979; Olaszy 2006; Bata 2007); a gyermeknyelvi kutatásokban pedig csak igen korai életkorokra találunk objektív akusztikai
adatokat (vö. Gósy 1984; Stelt et al. 2005).
A jelen vizsgálatunkban nagycsoportos óvodások (5–6 évesek) és 9 éves kisiskolások spontán beszédben előforduló magánhangzóinak időtartamát és formánsszerkezetét
vizsgáljuk. Hipotéziseink szerint a) az 5-6 éves gyermekeknél a rövid–hosszú
oppozí-cióban álló magánhangzók időtartama és spektrális minősége nem mutat stabil
elkülönülést; b) a 9 évesek beszédében a fizikai időtartamok és a formánsszerkezet
egyértelműen definiálják a fonológiailag rövid–hosszú magánhangzókat.

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek
Vizsgálatunkban tíz nagycsoportos óvodás (5-6 évesek) és tíz kisiskolás (9 évesek)
vett részt. A gyermekek magyar anyanyelvűek, tipikus beszédfejlődésűek és ép hallásúak voltak. Az óvodások átlagos artikulációs tempója 6,9–9,7 hang/s; az iskolások
átlagos artikulációs tempója 7,6–10,1 hang/s közé esett.
Mindegyik gyermekkel egy rövid interjút rögzítettünk. A spontán beszélgetés során
a szabadidejükről, kedvenc meséjükről, egyéb hétköznapi tevékenységeikről kérdeztük
a gyermekeket. A hangfelvételekben a Praat 5.0-val (Boersma–Weenink 1998) annotáltuk a rövid–hosszú oppozícióban álló magánhangzókat ([o, o:, ø, ø1, u, u:, y, y:]).
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1. ábra. A spontán beszédben mért hangidőtartamok

Az abszolút szakaszvégi beszédhangokat és a nyújtásokat (megakadásjelenségeket)
nem annotáltuk. Az óvodások spontán beszédében 508 db magánhangzót, az iskolásokéban 779 darabot adatoltunk; ez összesen 3861 adat elemzését jelentette.
Ezután egy erre a célra írt script segítségével automatikusan megmértük a hangok időtartamait, illetve az F1 és az F2 értékeket (a mérések eredményeit ellenőriztük, az esetleges hibákat kézzel javítottuk). Megvizsgáltuk, hogy a két életkorban
van-e statisztikai különbség a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagokban levő,
illetve a rövid–hosszú oppozícióban álló hangok időtartamai és spektrális minősége
között. A statisztikai próbákat (one-way ANOVA, Tukey post hoc teszt) az SPSS
13.0-val végeztük.
3. Eredmények
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A spontán beszédben mért magánhangzó-időtartamok szóródását és mediánját az 1.
ábrán olvashatjuk. Mivel a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagban mért magánhangzó-időtartamok között nem volt szignifikáns különbség, az ábrán az összes magánhangzó időtartamát ábrázoltuk, függetlenül a hangsúly helyétől.
Az ábrán megfigyelhetjük, hogy az iskolások beszédében szignifikáns különbség
van mindegyik vizsgált magánhangzó rövid–hosszú változatában az időtartamok tekintetében (az egytényezős ANOVA szerint az [i, i:] esetében F(1, 190) = 28,530; p ≤
0,001; az [o, o:] esetében F(1, 282) = 33,371; p ≤ 0,001; az [ø, ø1]esetében F(1, 67) =
10,185; p = 0,002; az [u, u:] esetében F(1, 117) = 10,569; p = 0,002; az [y, y:] esetében
a kis adatszám miatt nem lehetett statisztikai próbát végezni, de a tendencia egyértelműen a hangidőtartamok elkülönülését mutatja).
Ugyanakkor az óvodások beszédprodukciójában csak két magánhangzónál kaptunk szignifikáns különbséget: az [o, o:] és az [u, u:] magánhangzópárok esetén.
(Az egytényezős ANOVA szerint az [i, i:] esetében F(1, 169) = 2,743; p = 0,10; az
[o, o:] párnál F(1, 204) = 48,079; p ≤ 0,001; az [ø, ø1] esetén F(1, 37) = 3,840; p =
0,058; az [u, u:] esetében F(1, 69) = 8,299; p = 0,005; az [y, y:] az óvodások beszédprodukciójában is csak igen kis elemszámban fordult elő, de tendenciaszerűen
megállapítható, hogy az időtartamban nincs szignifikáns különbség a rövid–hosszú
magánhangzók között).
A 2. és a 3. ábra az óvodások és az iskolások magánhangzóinak F1 és F2 értékeit
mutatja. Az ábrákon megfigyelhető, hogy az óvodások F1-értékei (a nyelvállás
fokától függő formánsértékek) szélesebb tartományban szórnak, mint az iskolásoké.
Ha összevetjük ezeket az adatokat felnőtt nyelvi formánsértékekkel, akkor azt kapjuk, hogy mindkét életkori csoport F1-értékei szélesebb tartományban szóródnak,
mint a felnőtt beszélők F1-ei (vö. Gósy 2004). Ezt azt jelenti, hogy a nyelvállás
fokának tekintetében a vizsgált iskolások hangképzése stabilabb, mint a vizsgált
óvodásoké; de kevésbé stabil, mint az átlagos beszédű felnőtteké. Az F2-értékek az
iskolásoknál szélesebb tartományban szórnak, mint az óvodásoknál; ez azt mutatja,
hogy az iskolások ejtésében jobban elkülönülnek az elöl és a hátul képzett magánhangzók, mint az óvodások ejtésében.
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2. ábra. Az óvodások magánhangzóinak formánsai

A statisztikai elemzés azt mutatja, hogy szignifikáns különbség csak az [o, o:] magánhangzópár esetében van a formánsértékben – ez mindkét életkori csoportra jellemző. (A legnagyobb spektrális különbség a felnőttek ejtésében is az [o, o:] magánhangzópárnál mérhető.) Az óvodások esetében az F1 és az F2 értékek is különbséget mutatnak (4. ábra), az F1 esetén F(1, 204) = 10,201; p = 0,002; az F2 esetén F(1, 204) =
22,941; p ≤ 0,001. Az iskolások ejtésében az F2-értékekben találtunk szignifikáns
különbséget (5. ábra): F(1, 282) = 18,858; p ≤ 0,001.
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3. ábra. Az iskolások magánhangzóinak formánsai

4. ábra. Az óvodások [o, o:] magánhangzóinak formánsai

4. Összegzés, következtetések
Hipotéziseink a fizikai időtartamok szempontjából igazolódtak, vagyis 5-6 éves gyermekeknél a rövid–hosszú oppozícióban álló magánhangzók időtartama nem mutat
stabil elkülönülést minden magánhangzó esetében, míg a 9 évesek beszédében a fizikai időtartamok egyértelműen definiálják a fonológiailag rövid–hosszú magánhangzókat. Az óvodásoknál az [o, o:] és az [u, u:] magánhangzópárok jelentenek kivételt,
ezeknek az elkülönítése egyrészt a gyakoriságuk miatt lehet könnyebb (az [o, o:] hang
esetében), másrészt az anyanyelv-elsajátítás során előbb megjelennek a gyermekek
beszédprodukciójában, mint az [ø, ø1] és [y, y:] hangok. A magánhangzók képzési
konfigurációja és fonológiai sajátosságai is befolyásolhatják az időtartambeli oppozíciójuk megjelenését: a köznyelvben a felső nyelvállású magánhangzók hosszúsága
(így az [i, i:] hangoké is) meglehetősen bizonytalan (vö. Nádasdy–Siptár 2001).

58

5. ábra. Az iskolások [o, o:] magánhangzóinak formánsai

A formánsszerkezetre vonatkozó hipotéziseink nem igazolódtak. Mindkét életkori
csoportban csak az [o, o:] magánhangzópár esetében találtunk szignifikáns eltérést, az
óvodások ejtésében mindkét formánsban (F1 és F2), míg az iskolásoknál csak az F2értékekben. Ez egyrészt megerősíti a szakirodalmi megállapítást, hogy a felső nyelvállású magánhangzók fonológiai hosszúságának megítélésében nincs szerepe a spektrális
minőségnek, míg a középső nyelvállásúaknál ez percepciósan is releváns (vö. Kovács
2002). A középső nyelvállású magánhangzók esetében tapasztalt különbséget az időtartamokhoz hasonlóan a gyakorisági tényezővel, illetve az [ø, ø1]-nek az anyanyelvelsajátításban való későbbi megjelenésével magyarázhatjuk.
Vizsgálatunkat kisszámú adatközlővel végeztük, ezért széles körű következtetéseket
nem vonhatunk le adatainkból. Az eredmények azonban jelzik, hogy mely életkorban
alakulnak ki a rövid–hosszú magánhangzópárok a magyarban; s ezáltal kijelölhetik
egy szélesebb körű kutatás irányát.
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BEKE ANDRÁS – GRÁCZI TEKLA ETELKA
A MAGÁNHANGZÓK SEMLEGESEDÉSE A SPONTÁN BESZÉDBEN
1. Bevezetés
Beszédünkben az egyes magánhangzók kisebb-nagyobb mértékben redukálódhatnak.
Ennek során a fonéma realizációja a célkonfigurációtól eltérő módon valósul meg.
Lindblom (1990) elméletében a redukció gyakoriságát a beszélői szándék alapján
értelmezi. Két fő szempontot feltételez a beszélőnél: az érthetőségre való törekvést,
illetve az energiaráfordítás minimalizálását. Feltételezése szerint ezen két szempont
alapján mérlegel beszéde során a beszélő, és ezek arányában fogja beszédét a redukció
is jellemezni. Hasonló szempontok merülnek fel Eskénázi (1993) munkájában is, ahol
a beszédalkalmazkodási kutatások eredményeit foglalja össze. Egy háromdimenziós
koordinátarendszerben helyezi el a beszédjellemzőket. A három szempont között a
beszédpartnerek összeszokottsága, az érthetőségre, valamint a presztízsváltozat követésére való törekvés jelenik meg. Ezek mentén elhelyezi az egyes címzettek tekintetében a beszédstílusokat, illetve azok jellemzőit. A hangzóredukciókat, így a magánhangzókét is mindhárom dimenzió függvényében változónak tekinti.
A nemzetközi irodalomban közölt eredmények alapján feltételezhető, hogy a lezser,
társalgási beszédstílusban a magánhangzók realizációi nagyobb átfedést mutatnak az
első két formáns értékében, mint a tiszta, érthető beszéd esetében (Chen 1980). A
magánhangzók formánsértékeire a hangzók időtartama és a beszédsebesség kevésbé
hatott, a hangsúly helyzete meghatározóbb volt (Gay 1978). Koopmans-van Beinum
(1992, 1994) eredményei azt mutatták, hogy az első formáns erőteljesebben változik
redukció során, mint a második, míg más kutatások a semlegesedést a második formáns értékeiben érték tetten (Patterson et al. 2003, Slifka 2005). A semlegesedés tekintetében a nemek között eltérést találtak. Az eredmények szerint a férfiak beszédében jellemzőbb a célalulmúlás (Henton 1995), a nők magánhangzótere tágabb a férfiakénál. Ezt egyes szerzők a nők és férfiak közötti anatómiai különbségével magyarázzák (pl. Diehl et al. 1996). Számos nyelvben a nők esetében hosszabb magánhangzóidőtartamokat és a hosszúsági oppozíció erőteljesebb megkülönböztetését találták
(Simpson 2003).
A magánhangzók semlegesedését a magyarban két tanulmány elemezte, illetve egy
tanulmány foglalkozott a formánsok funkciófüggő megvalósulásával. Gósy (2006) a
svá akusztikai szerkezetét a nyelvi funkció függvényében elemezte. A magánhangzók
alulkonfiguráltságától eredő svák esetében az a, az o, az á és az e fonémák megvalósulásaként megjelenő semleges magánhangzó(k) és az alaprealizációnak tekinthető hangok összevetésében azt találta, hogy a svá és az eredeti magánhangzó formánsértékei
szignifikánsan eltérnek, ugyanakkor az időtartamban nem talált statisztikailag igazolható különbséget. A svárealizációkban enyhe palatális képzési tendenciát mutattak az
eredmények. A szerző felveti a kérdést, hogy a svá semlegessége elsősorban az észleletben lenne megragadható.
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Beke (2009) a veláris magánhangzók alap- és semleges realizációinak összefüggéseit elemezte. Az eredmények szignifikáns eltérést mutattak az időtartam és a második
formáns értékeiben az alap- és a svá realizációk között. Az első formáns ugyan nem
mutatott statisztikailag jelentős eltérést, azonban tendenciájában magasabb volt a
semlegesedett ejtésben, mint a célkonfigurációhoz közeli megvalósulásokban. Eltérő
volt a semlegesedés a szótagok hangsúlyosságának függvényében. A hangsúlytalan
szótagok magánhangzói gyakrabban semlegesedtek.
Gósy és Horváth (2008) a tehát és az ilyen akusztikai szerkezetét elemezték kétféle
funkció függvényében. Mindkét esetben eltérést találtak az akusztikai szerkezetben a
töltelékszói és a kötőszói, illetve névmási használat esetén. Töltelékszóiként a második
formáns értékei a semleges magánhangzó értékeihez közelítettek. A nők és a férfiak
ejtésében az ilyen e-jének esetében szignifikáns eltérést találtak. A tehát esetében
mindkét nemnél statisztikailag jelentősen eltérő mintázatokat adatoltak.
A jelen vizsgálatban azt a kérdést tettük fel, hogy a magyar spontán beszédben
(kvázimonologikus beszédmódban) milyen arányban semlegesednek a magánhangzók,
illetve hogy a semlegesedés milyen akusztikai jegyek (formánsok, időtartam) mentén
jellemezhetőek statisztikailag, továbbá, hogy ez eltér-e az egyes magánhangzók esetében. Feltételeztük, hogy a megkülönböztető jegyek kihasználtságának függvényében
tapasztalunk eltérést, illetve hogy a második formáns (palatális-veláris jegy) minden
esetben meghatározó lesz a neutralizációban. A jelen tanulmányban azt is vizsgáltuk,
hogy a szubglottális rezonanciák felhasználása milyen mértékben javítja a magánhangzók osztályozására készített algoritmust.

2. Anyag, módszer és kísérleti személyek
A kísérletben a BEA adatbázisból (Gósy 2008) 19 beszélő spontán beszédét elemeztük: 8 férfi (átl. 36 év) és 11 nő (átl. 30 év). A hangfájlokat a Praat szoftverben címkéztük fel. A vizsgálatban a C1VC2 hangkapcsolatban szereplő magánhangzókat vizsgáltuk. A vizsgálatban 3812 magánhangzó realizációit elemeztünk. A magánhangzó
időtartamot és az első két formánst automatikusan nyertük ki a Praat szoftverben a
kézi annotáció alapján (Boersma–Weenink 2008) az általunk készített script segítségével, majd kézi ellenőrzést és javítást végeztünk. A formánsok értékeit a magánhangzó közepén mértük. Az irreguláris zöngével megvalósuló magánhangzókat kizártuk az
elemzésből.
A magánhangzó alap- és semleges realizációinak osztályozására két eljárást alkalmaztunk. Az egyik egy vektorkvantáláson alapuló eljárás (K-means) volt. Az első két
formánst és a magánhangzó időtartamát adtuk meg az elemzéshez, amely közül az
algoritmus megkeresi azon jellemző(ke)t, amelyekkel a vizsgált jelenség kisebb csoportokra bontható. Ezt a műveletet magánhangzó-minőségenként az összes beszélő
adataira együttesen végeztük el.
Az adatok feldolgozásához a MATLAB 7.0. és SPSS 13.0. szoftvert használtuk.

3. Eredmények
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Az elemzett 3812 magánhangzóból 1830 sváként valósult meg, amely az esetek 47%a. A férfiak esetében a magánhangzók 63%-a semleges magánhangzóként realizálódótt
az eredeti célkonfigurációhoz képest, míg a nőknél ez az arány 39%. A magánhangzó
gyakorisága és az alaprealizációtól eltérő ejtések gyakorisága között erős pozitív lineáris függvénykapcsolatot találtunk (r=0.97, p < 0.001**), ami azt jelenti, hogy a magánhangzó gyakoriságának növekedésével nő a semleges realizációk előfordulása a
spontán beszédben (1. ábra). Ennek következtében a svárealizációk magánhangzónkénti aránya kis szóródást mutat (átlag: 45,53%, átlagos eltérés: 8,29%). Az egyes
magánhangzók semlegesedésének aránya elsősorban a nyelv vízszintes állásával és az
ajkak működésével hozható összefüggésbe. A nyelv vízszintes mozgásával változott a
magánhangzók semlegesedésének aránya: palatálisok 51,46% (átlagos eltérés: 7,05%),
velárisok 36,83% (átlagos eltérés: 11,23%). Az ajakműködés esetében pedig a labiális
magánhangzóknál nagyobb szóródást tapasztaltunk: illabiálisok 50,30%; átlagos eltérés: 4,17%, labiálisok 43,80%; átlagos eltérés: 12,92%. A nyelvállásfok alapján a neutralizáció aránya nem mutatott jellemző eltérést, azonban a nyelvállásfok csökkenésével kisebb arányú lett az adatok szóródása: felsők: 46,66%, átl.eltérés = 13,70%, középsők: 42,92%, átl.eltérés = 10,35%; alsók = 50,42%, átl.eltérés = 7,03.

1. ábra. A semleges realizáció előfordulása a magánhangzó gyakoriságának függvényében
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2. ábra. Az alap- és svárealizációk klaszterközéppontjai az F1/F2 térben

Magán- Akusztikai
hangzó Paraméter

a

e

i

u

o

Alaprealizáció Svárealizáció
Átl. és szórás Átl. és szórás

F-érték

szig.

F1 (Hz)

561/100

611/101

25

< 0,001**

F2 (Hz)

1225/147

1617/162

1680

< 0,001**

időtartam (ms)

75/46

67/38

11

0,001*

F1 (Hz)

620/96

535/86

233

< 0,001**

F2 (Hz)

1958/138

1532/179

1688

< 0,001**

időtartam (ms)

81/36

72/29

19

< 0,001**

F1 (Hz)

423/74

379/70

39

< 0,001**

F2 (Hz)

2433/177

1917/219

688

< 0,001**

időtartam (ms)

64 /28

63/25

0,21

0,885

F1 (Hz)

375/48

400/96

7

0,006*

F2 (Hz)

1199/247

1805/275

221

< 0,001**

időtartam (ms)

56/28

56/35

,171

0,680

F1 (Hz)

482/71

512/92

19,48

< 0,001**

F2 (Hz)

1113/179

1672/245

1007,3

< 0,001**
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időtartam (ms)

85/45

74/35

9,38

0,002**

1. táblázat. Az alap- és svárealizációk akusztikai paramétereinek klaszterközéppontjai

Az a, e, i, u, o magánhangzókat vizsgáltuk a nagyobb gyakoriságuk miatt. A Kmeans osztályozás során megállapított klaszterközéppontok jól illeszkednek a szakirodalomban leírt átlagos értékekkel (Gósy 2004) mind az alaprealizációknál, mind a
semleges magánhangzóknál (1. táblázat). Az eredmények azt mutatják, hogy a magánhangzó első két formánsa a legtöbb esetben szignifikánsan különbözik az alap- és
svárealizáció között. Az ö, ő és az ú magánhangzó esetében csak az F2-értékben mutatható ki szignifikáns eltérés. Az időtartamban csak az a, az e, az o, az ó, és az í magánhangzónál különböztek szignifikánsan az alap- és a svárealizációjukban. Az
alaprealizációk esetében megvizsgáltuk a rövid-hosszú szembenállást. Az esetek többségében mind a három paraméterben statisztikailag igazolható különbséget találtunk,
kivétel az i-í magánhangzópárnál. A semlegesedés aránya a rövid és hosszú magánhangzók esetében közel azonos (párosított t-próba: p > 0,549).
A svá realizációk akusztikai képe nem egységes, a megvalósulásuk nagymértékben
függ attól, hogy mely magánhangzót helyettesítik a beszédben (2. ábra).
A nyelv függőleges és vízszintes mozgása közül a svá realizációk a nyelv vízszintes
mozgásában, vagyis az F2 mentén különülnek el egymástól (LDA: lineáris
diszkriminancia analízis) (3. ábra).
Elemeztük, hogy a magánhangzók semleges, illetve alaprealizációja mutat-e a nemek között eltérést. Feltételeztük, hogy a férfiak beszédében nagyobb arányú
semlegesedést találunk, másrészt – a nemzetközi irodalom eredményei alapján –, hogy
a formánsértékek és az időtartamok is változóak lehetnek az egyes magánhangzók
megvalósulásaiban a női és a férfi ejtésben. A magánhangzók és a semleges realizációk megvalósulásában nagyok az egyéni eltérések. A nők és a férfiak között szignifikáns eltérést találtunk az F1-értékben az a és i magánhangzó esetében, míg az F2értékben az a és e magánhangzónál (2-3. táblázat).
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3. ábra. Az alaprealizációtól eltérő magánhangzó-megvalósulások az F1/F2 (Hz)

Magánhangzó

F1

F2

a

e

i

u

o

Férfi

543

616

400

378

465

Nő

633

631

429

386

502

p

< 0,001**

0,1

< 0,001**

0,51

< 0,001**

Férfi

1183

1928

2461

1095

1060

Nő

1299

1975

2451

1198

1162

p

< 0,001**

< 0,001**

0,1

0,053

< 0,001**

2. táblázat: Az alaprealizációk ejtése közötti eltérések a beszélő nemének függvényében

Magánhangzó
F1

Férfi

a

e

i

u

o

495

603

362

383

464

66

F2

Nő

624

524

412

423

536

p

< 0,001**

< 0,001**

< 0,001**

0,06

< 0,001**

Férfi

1604

1589

1915

1976

1751

Nő

1618

1556

1974

1807

1631

p

0,06

0,4

0,026*

0,045*

< 0,001**

3. táblázat. Az alaprealizációtól eltérő ejtésű magánhangzók különbsége nőknél és férfiaknál

Néhány, a célkonfigurációtól eltérőnek tekintett megvalósulás esetében nem
semlegesedés történt, hanem egy veláris magánhangzó helyett palatális jelent meg.
Ez főként az u és az o esetében fordult elő. A magánhangzók kategorizálását nehezítő sajátosság volt az á magánhangzó akusztikai szerkezetének alakulása is. Ebben az
esetben nem tudtunk egyértelműen semlegesedést megállapítani. Jellemzőbbek voltak az egyéni, azaz a beszélőfüggő realizáció megjelenése. Egyértelműen igazolható
eltérés volt a női és a férfi ejtések F1- és F2-értékeiben (ANOVA: F1: F(1, 282) =
89,51, p < 0,001**; F2: F(1, 282) = 256,463, p < 0,001**). Az első formáns kisebb,
a második formáns nagyobb arányú eltérést mutatott mind az egyes beszélők, mind a
két nem megvalósulásai között. Nők esetében az átlagértékek 714 Hz (103 Hz-es
átlagos eltéréssel) és 1807 Hz (203 Hz-es átlagos eltéréssel), míg férfiaknál 604 Hz
(85 Hz-es átlagos eltéréssel) és 1446 Hz (158 Hz-es átlagos eltéréssel). A nők ejtésében tehát a nyíltabb és egyértelműen palatálisabb realizáció jelent meg. Az ő esetükben a nagyobb szóródást mutató beszélőknél is legfeljebb centrális képzés jelent
meg. A férfiak esetében három beszélő második formánsainak értékei a palatális, a
többié pedig palato-centrális képzést mutat.
Megvizsgáltuk a férfiak és a nők által használt artikulációs tér nagyságát. A férfiak
jóval kisebb artikulációs teret használnak, mint a nők. A magánhangzó ejtésvariációi
jobban el is különülnek a nőknél, ezért ezeket a magánhangzókat könnyebb osztályozni. A magánhangzók időtartama nem tért el jellemzően a két nem ejtésében. Az időtartamokat a magánhangzó fonematikus minősége, a beszélő nemének és a semlegesség
tekintetében elemezve, a többtényezős varianciaanalízis alapján csak a magánhangzóminőség függvényében találtunk szignifikáns eltérést (MANOVA, magánhangzó minőség: F(13, 3812) = 15,766, p < 0,001**).

4. Következtetések
A jelen tanulmányban a magyar magánhangzók spontánbeszédbeli semlegesedését
elemeztük az akusztikai szerkezet alapján.
Az eredmények azt mutatták, hogy az egyes magánhangzók képzési jegyeik alapján
változó arányban neutralizálódhatnak a spontán beszédben. Az artikulációs konfiguráció hatása nyilvánvalóan több tényezőre vezethető vissza. A labiális magánhangzók
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esetében tapasztalt nagyobb szóródást nyilvánvalóan egyrészt a semlegesedés
illabializáló hatása, másrészt a palatális és veláris magánhangzók kiegyenlítettebb
magában foglalása is okozza, mivel a nyelv vízszintes állása alapján eltérő arányú a
semlegesedés, ugyanakkor az illabiális magánhangzók kizárólag palatálisak (fonetikai
értelemben).
Az akusztikai szerkezetben a második formáns minden esetben, míg az első formáns lényegében a kardinális magánhangzóknál volt jellemzően eltérő a célkonfiguráció-közeli és az attól eltérő megvalósulások között. Az időtartamban csak kevés
esetben tapasztaltunk szignifikáns eltérést a két megvalósulás között, ugyanakkor a
magánhangzók alaprealizációi között tapasztaltunk időtartambeli eltérést. A hosszúsági oppozíció mentén csak az i és az í között nem volt statisztikailag igazolható
eltérés sem a formánsok, sem pedig az időtartam mentén, míg a többi magánhangzónál többségükben mindhárom jegyben jellemző eltérés mutatkozott. A semlegesedés
aránya azonban ezen eltérések ellenére sem különbözött a hosszúsági oppozíciót
alkotó magánhangzók között.
A beszélők nemének tekintetében nagy mértékű eltéréseket találtunk. A semlegesedés
aránya mellett az alap- és a semleges realizációk, valamint azok eltérésének mintázata is
eltérő volt a férfiak és a nők ejtésében. Mindezek mellett az á magánhangzó esetében
kevésbé semlegesedésről, mint inkább nemek közötti eltérő akusztikai szerkezetről beszélhetünk. A nemzetközi kutatásokban felmerült kérdésben, miszerint a nemek közötti
eltérés a semlegesedésben a nők kisebb artikulációs csatornájának függvénye, vagyis a
kisebb területen „gyorsabban” elérhető a célkonfiguráció, a jelen tanulmány eredményei
inkább más magyarázat irányába mutatnak. Természetesen a hangátmenetek és a tiszta
fázisok arányának elemzésével (illetve artikulációs elemzésekkel) pontosabb eredményeket kaphatunk.
A svárealizációk, a semlegesedés elemzése szükségszerűen kategorikus adatfeldolgozást igényel, holott az artikuláció során egy-egy magánhangzó realizációjában kontinuumról beszélhetünk. Percepciónk azonban nagymértékben kategorikus. Mindezek
felvetik további kutatások, és egyéb eljárások, elsősorban percepciós kísérletek és
korrelációelemzések szükségszerűségét. Ugyanakkor az eredmények korábbi kutatások adataival összevetve hozzájárulhatnak mind a fonetikai leírásokhoz, mind beszédtechnológiai eljárásokhoz, továbbá a beszélők között tapasztalt eltérések segíthetik a
kriminalisztikai elemzéseket is.
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HORVÁTH VIKTÓRIA
FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A HEZITÁCIÓS JELENSÉGEKBEN
1. Bevezetés
A spontán beszéd létrehozásakor a beszélő az adott helyzetben válogat a közlésre szánt
gondolatok között, illetőleg tervezi meg azok nyelvi formáját. A beszélő az aktuális
kivitelezés közben már a következő közlésrészt tervezi, vagyis a két folyamat gyakorlatilag egyszerre zajlik. Ez a szimultán működés eredményezi egyrészt a
megakadásjelenségeket, másrészt éppen ezek a jelenségek szolgáltatnak részben időt a
folyamatműködésekhez (Gósy 2002).
A hezitálás – más néven kitöltött szünet – az egyik legrégebben tanulmányozott jelenség a megakadások közül (Mahl 1956, Maclay–Osgood 1959). A kitöltött szünet
gyakorisága a beszédben számos tényező függvénye, ilyenek például a beszélő életkora és neme (Shiberg 1996, Bortfeld et. al 2001, Gocsál 2001, Horváth 2007), aktuális
pszichés állapota (Motley 1985, Gyarmathy 2007). A beszéd témája és a közlés típusa
szintén meghatározó a hezitálás gyakorisága szempontjából: a narratívákban nagyobb
arányban fordul elő, mint a dialógusokban (Markó 2004, Horváth 2004). Ha a beszélőnek olyan témában kell megnyilatkoznia, amelyet kevéssé ismer, növekszik a kitöltött szünetek aránya (Bortfeld et al. 2001, Merlo–Mansur 2004).
A közlésben előforduló szavak szófaja és a szintaktikai szerkezet is befolyásolja,
hogy előfordul-e valamilyen hezitációs jelenség (Maclay–Osgood 1959, Levelt 1983,
Cook 1971, Ruder–Jensen 1972). A hezitációs jelenségek leggyakrabban a közlés
elején jelennek meg, a gondolatok nyelvi formájának megtervezése során (Beattie
1979, Maclay–Osgood 1959). A közlés hossza is előjelezheti a hezitálások gyakoriságát: hosszabb közlések előtt gyakrabban jelennek meg (Shriberg 1996). Minél hoszszabb és komplexebb ugyanis maga a megnyilatkozás, annál nagyobb az esélye valamilyen diszharmónia megjelenésének a beszédtervezés során.
A hezitációs jelenségek minden beszédtervezési fázisban megjelenhetnek, funkciójuk a bizonytalanság jelzése – a hiba kísérőjelensége – korrekció hármas egységében
ragadható meg. A társalgásban a hezitálás – a beszédtervezési nehézségek áthidalása
és az önmonitorozás mellett – további funkciókat tölt be. A beszédszándék jelzésére
általában a közlés elején jelenik meg, azonban nemcsak kezdheti az egyes beszédszakaszokat, de „zárhatja” is azokat. A beszédszakaszt záró kitöltött szünetnek két, egymással ellentétes funkciója lehet. Az egyik esetben a beszélő mintegy „segítséget kér”;
jelzi, hogy át kívánja adni a szót a beszélőpartnernek. A hezitálás máskor viszont éppen azt a célt szolgálja, hogy a beszélő pillanatnyi beszédtervezési nehézségei ellenére
magánál akarja tartani a szót (Bortfeld et al. 2001). A beszélő tehát egyrészt jelzi,
hogy még nem kívánja átadni a szólás jogát; illetve önmaga is reagál a tervezés bonyolultsága miatt kialakult hosszú csöndre (Maclay–Osgood 1959). Kísérleti eredmények
szerint a beszélőváltást követő, az egyes beszédszakaszok elején megvalósuló kitöltött
szünet jelzi a hallgató számára, hogy a beszélőnek nagyobb beszédtervezési nehézsé-
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gei vannak annál, mintha ugyanolyan időtartamú néma szünetet ejtene (Fox Tree
2002).
Az angol nyelvre vonatkozóan több tanulmány elemezte a hezitációs jelenségek
funkciófüggő változatait. Mahl (1956) elsőként különböztette meg a kitöltött szünetek
típusait a megvalósítás és a funkció mentén. A későbbi kutatások szerint az angol
hezitálás realizációja funkciófüggést mutat: az um forma nagyobb részben mondatkezdő helyzetben, illetve nagyobb egységek tervezése közben fordul elő, míg az uh inkább a lexikai válogatás, a mentális lexikon aktiválásához szükséges időben jelenik
meg (Shriberg 1994, idézi Markó 2005). Az önmonitorozási és javítási folyamatokkal
kapcsolatban a vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy az angol er hezitálás aránya
is a funkciótól függ a beszédben. Az összes rejtett önmonitorozás mintegy 90%-ában a
felszínen a beszélők az er formát ejtették a szerkesztési szakasz ideje alatt; de ez a
forma csupán 6%-ban jelent meg a javított közlés elején (Levelt 1989).

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek
A hezitációs jelenségek elemzését a BEA spontánbeszéd-adatbázis (Gósy 2008) felvételein végeztük. Összesen mintegy háromórányi spontán beszédből (177’ 38”) gyűjtöttük ki az adatokat. A hezitációkat 10 nő és 10 férfi adatközlő spontán narratíváiban
elemeztük. A nők átlagéletkora 34,6 év (20–49 év), a férfiaké 33,2 év (29–41 év).
A hangfelvételeken előforduló hezitálásokat és azokat megelőző vagy követő néma
szüneteket a Praat programban manuálisan címkéztük fel. Ezt követően a kutatáshoz
írt algoritmussal automatikusan nyertük ki a felcímkézett kitöltött és néma szünetek
időtartam-adatait és a semleges magánhangzóként realizálódó hezitálás első és második formánsának értékét. Az algoritmus a méréseket 25 ms-os ablakolással, a férfiaknál 0–5000 Hz-es, a nőknél 5500 Hz-es tartományban végezte el a tiszta fázis közepén
egy érték meghatározásával. (A Praat programhoz írt algoritmus Gráczi Tekla Etelka
munkája.) Az automatikusan nyert adatokat manuálisan is ellenőriztük, különös tekintettel a glottalizált kitöltött szünetek esetében. A hezitációs jelenségeken több szempontú elemzéseket végeztünk. Az akusztikai fonetikai vizsgálatok mellett minden
hezitálás esetében a felszíni szerkezet, illetve a tágabb kontextus alapján szubjektíven
meghatároztuk a jelenség beszédben betöltött funkcióját.
A hezitációs jelenségek időtartamának és a svá F1, F2 értékének meghatározásával
összesen 2197 adatot nyertünk ki, ezekre statisztikai elemzéseket végeztünk a 13.0
verziószámú SPSS programmal. Az egytényezős varianciaanalízist alkalmaztuk a
hezitációtípusok, illetve a nemek közötti különbségek vizsgálatára. Az egyes csoportok közti viszonyokat a Tukey-féle post hoc teszttel vizsgáltuk. Alkalmaztuk továbbá a
független mintás t-próbát, az elemzéseket minden esetben 95%-os
szignifikanciaszinten végeztük el. A hezitációs jelenségeket a nyelvi példákban és az
ábrákon helyesírás szerint tüntettük fel, a semleges magánhangzót ö-vel jelölve.

3. Eredmények
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A háromórás spontán beszédben összesen 666 darab hezitálás fordult elő. A férfiak
beszédideje összesen 81’06”; ezalatt 306 hezitálást ejtettek. A nők beszédideje valamivel hosszabb, 95’12”, ebben az időtartamban összesen 360 hezitálást produkáltak.
A nők és a férfiak beszédét elemezve a jelen korpuszban nincs szignifikáns különbség a percenkénti hezitálások számában a két csoport között. A két nem beszélői által
produkált hezitálások átlagos percenkénti darabszáma között minimális az eltérés: a
nők 3,86-szor hezitáltak percenként, a férfiak 3,78-szor. A férfiakra az adatok valamivel nagyobb szóródása jellemző, ami azt jelenti, hogy náluk nagyobbak az egyéni
eltérések a hezitálás percenkénti gyakoriságában (min: 0,8, max.: 9,5 hezitálás/perc).
A nőknél kisebb a különbség az egyes beszélők között a hezitálás gyakoriságát tekintve (min.: 1,3, max: 6,7 hezitálás/perc).
A gyakoriság tekintetében meglehetősen nagyok az egyéni eltérések. A 20 beszélő
átlagosan 3,82-ször hezitált percenként (min: 0,8 hezitálás/perc, maximum: 9,5 hezitálás/perc). A hezitációs jelenségek gyakorisága nagymértékben egyénfüggő, a legkevesebbet hezitáló beszélőhöz képest akadt olyan adatközlő, aki egy perc alatt csaknem
tízszer annyi kitöltött szünetet produkált. A kevesebbet hezitálók feltehetően más stratégiákat alkalmaznak a kitöltött szünetek helyett, például ismétléseket vagy töltelékszavakat.
A háromórányi spontánbeszéd-korpuszban előforduló hezitációs jelenségek sokféle
fonetikai formában realizálódnak a beszédben. Egy részük egyetlen beszédhangból áll,
a kitöltött szünetek közül azonban számos olyan típusra akadt példa, amelyekben a
hezitálás időtartama alatt változik a képzési konfiguráció (1. ábra).

1. ábra. A hezitálás különféle realizációinak aránya

A hezitálás legnagyobb arányban semleges magánhangzóként realizálódik, ezért
hívják a köznyelvben öözésnek a jelenséget. Az artikuláció ilyenkor semleges, a nyelv
a szájüreg középső részében helyezkedik el, az ajakállás a labialitás helyett inkább
illabiálisnak tekinthető. A beszélők mintegy 10%-ban a bilabiális nazálist ejtik hezitá-
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lásként különféle időtartamban. A svá és a nazális kombinálódása a harmadik leggyakoribb hezitációtípus, előfordulása azonban már csak 10% alatti (vö. 1. ábra). A kitöltött szünetek 2,1%-a úgy realizálódik, hogy a svát egy h-szerű zörejelem követi. Ebben az esetben is változik a képzési konfiguráció a hezitálás időtartamában. Csak két
példát találtunk a háromórányi spontán beszédben arra, amikor a hezitálás ömh hangsorként realizálódik (0,3%, vö. 1. ábra). Ennek magyarázata, hogy az artikuláció ebben
az esetben már „figyelmet”, tervezést igényel, ezáltal nem a legmegfelelőbb stratégia a
diszharmónia feloldására. Minél egyszerűbb ugyanis a kitöltött szünet kivitelezése,
annál több idő marad a magasabb tervezési folyamatok egyidejű működtetésére. A
többi típusra egy-egy példát találtunk a korpuszban.
A korpuszban előforduló kitöltött szüneteket elemeztük aszerint, hogy milyen funkciót töltenek be az adott közlésrészben. Az elemzést minden esetben a tágabb kontextus alapján végeztük el. Az elsődleges osztályozásban három fő kategóriát különítettünk el: (i) a hezitálás valamilyen bizonytalanság jelzője, (ii) a hezitálás tényleges hiba
kísérőjelenségeként szerepel a közlésben, (iii) beszédszándék.
A korpuszban a hezitációs jelenségek döntő többségben az első funkcióban, vagyis
valamilyen beszédtervezési bizonytalansággal összefüggésben jelennek meg (2. ábra).
A felszíni szerkezetben ebben az esetben nem található semmilyen, a köznyelvi normát sértő hiba. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a rejtetten működő tervezési
szinteken sem keletkezett zavar, csak az nem jelenik meg a felszínen a rejtett önmonitorozási folyamatok eredményeként. A bizonytalanság számos folyamatban megjelenhet, például a gondolatok sorrendjének tervezése közben, a nyelvi tervezés vagy a
lexikális válogatás során, például: még a maradék élvezeti  ööö érték is elveszne;
nyelvész szakértői és hangszakértői  ööö  feladatokat is ellátok.

2. ábra. A hezitációs jelenségek három fő funkciójának aránya a korpuszban (%)

A korpuszban a hezitálások 6,8%-a valamilyen, a felszíni szerkezetben is tetten érhető téves kivitelezés környezetében fordul elő, például: és ha öö mást sem lehetett
hallani a tévében; jön le a tévéből ezek a közérdekű mmm nem információk, hanem
hirdetésekből. Az első példában a hallani első két hangja a közlésben a szándékoltnál
hamarabb jelent meg, a beszélő észrevette a hibát, és a hezitálás időtartama alatt javí-
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totta a közlést. A második példában a kitöltött szünet a lexikális előhívás pillanatnyi
problémájának feloldására szolgál.
A beszédszakasz elején megjelenő hezitálás sok esetben azt jelzi a hallgató számára, hogy a beszélő közölni kíván valamit, de még válogat a gondolatok között, vagy az
adott gondolat nyelvi tervezése zajlik, például: hát öö én úgy általában nem nagyon
szoktam inni (így indul egy kérdésre adott hosszabb válasz).
Beszédszándék jelzésére a kitöltött szünetek 6,3%-a szolgált. Ez a relatíve alacsony
arány abból adódik, hogy a korpusz döntően monologikus közléseket tartalmaz, a
kísérletvezető igyekezett minél kevesebb alkalommal megszakítani az adatközlőt, így
hezitálások beszédszándék funkcióban csak ritkán szerepelhettek.
A kutatás egyik fő kérdése, hogy a hezitálás beszédben betöltött, a felszíni szerkezet
alapján valószínűsíthető funkciója befolyásolja-e a hezitálás akusztikai szerkezetét. A
hezitációs formákat megkülönböztetve – ahol az elemszám lehetővé tette – statisztikai
elemzést (függetlenmintás t-próba) végeztünk arra vonatkozóan, hogy a kitöltött szünet objektív időtartama függ-e a funkciójától.
Az eredmények azt mutatták, hogy a hezitálás funkciójú svá időtartama bizonyos
mértékben függ a beszédbeli funkciójától. A svá bizonytalansági megakadásként
átlagosan 303,67 ms időtartamban valósul meg (átl. elt.: 146,20); míg a beszélők
beszédszándék kifejezésére hosszabban ejtik, átlagosan 370,81 ms időtartamban (átl.
elt.: 173,00). A különbség statisztikailag szignifikáns (t(483) = -2,368; p = 0,018).
Az időtartambeli különbség a funkcióval magyarázható. Beszédszándék esetén a
beszélő a hezitálással nem önmagában a beszédtervezési problémáját, sokkal inkább
szándékát jelzi, hogy beszélni kíván, nem akarja átadni a szót partnerének – egyfajta
tudatosság jellemezheti ezt a funkciót a sokkal kevésbé tudatos bizonytalansággal
szemben. A hiba környezetében lévő svá időtartama átlagosan 314,42 ms (átl. elt.:
220,89), ez nem különbözik szignifikáns mértékben a másik két funkcióban mért
időtartamoktól (vö. 3. ábra mutatja).
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3. ábra. A semleges magánhangzóként realizálódó hezitálás időtartama
a különböző funkciókban (medián és szóródás)

A bilabiális nazálisként realizálódó hezitálás statisztikai elemzését az időtartamokra
vonatkozóan nem végeztük el, mert az elemszám nem tette lehetővé (a hibajelzés és a
beszédszándék funkciókban tíznél kevesebb az előfordulás). Az átlagok azonban a
svánál tapasztalt tendenciát mutatják: a nazális átlagos időtartama legrövidebb a bizonytalanság funkcióban és leghosszabb a beszédszándék esetén (vö. 1. táblázat); az
átlagok között mintegy 160 ms a különbség. Tendenciaszerűen tehát igaz, hogy a nazálisként realizálódó hezitálás időtartamát is befolyásolja a funkciója: beszédszándék
kifejezésére a beszélők hosszabban ejtik, mint beszédtervezési diszharmónia esetén.
A m-hezitálás időtartama a funkció szerint (ms)
A hezitálás funkciója

Átlag (Hz)

Átlagos eltérés (Hz)

Bizonytalanság

268,85

234,07

Hibajelzés

395,68

299,23

Beszédszándék

426,16

373,73

1. táblázat. A nazálisként realizálódó hezitálás időtartama a funkció szerint (ms)
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Az öm mindössze egyszer szerepelt a korpuszban mint hiba jelzése, 279,57 ms-os
időtartamban. A svával és a bilabiális nazális hezitációs formával ellentétben az öm
időtartama beszédszándék kifejezésekor rövidebb, mint amikor bizonytalanság miatt
jelenik meg a közlésben, az átlagok közötti különbség mintegy 100 ms (2. táblázat).
Ennek oka lehet egyrészt a beszédszándék funkciójú öm kevés elemszáma (4 darab);
másrészt összetettebb artikulációs sajátosságai.
A öm formájú hezitálás időtartama a funkció szerint (ms)
A hezitálás funkciója

Átlag (Hz)

Átlagos eltérés (Hz)

Bizonytalanság

487,78

262,58

Beszédszándék

262,58

116,57

2. táblázat. A öm formájú hezitálás időtartama a funkció szerint (ms)

Az öh hezitálás csak bizonytalanság és beszédszándék funkcióban szerepelt, az
utóbbiban mindössze háromszor. Az átlagok az öh esetén is azt mutatják, hogy
bizonytalanság esetén a beszélő rövidebben ejti ezt a formát is, mint amikor beszédszándékát jelzi (3. táblázat). Az átlagok között jelentős, 261 ms-os különbség
van. Ennél a típusnál a legnagyobb az eltérés a két különböző funkcióban mért
időtartamértékek között.
Az öh formájú hezitálás időtartama a funkció szerint (ms)
A hezitálás funkciója

Átlag (Hz)

Átlagos eltérés (Hz)

Bizonytalanság

544,93

172,12

Beszédszándék

805,80

115,81

3. táblázat. Az öh formájú hezitálás időtartama a funkció szerint (ms)

Az első két formáns frekvenciaértékének elemzésével arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a leggyakoribb hezitációs forma, a svá formánsai milyen frekvenciaértéken
realizálódnak az egyes funkciókban; illetve hogy a funkciófüggő megvalósulás – az
időtartam mellett – jelentkezik-e az F1 és F2 értékekben.
A statisztikai elemzés (független mintás t-próba) eredményei azt mutatták, hogy a
férfiak ejtésében nem mutatható ki az első formáns funkciófüggő realizációja, nincs
jelentős különbség az F1 értékekben (vö. 4. táblázat) attól függően, hogy a svá milyen
szerepet tölt be a közlésben.
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A svá-hezitálás F1értéke (Hz)
férfiak

nők

Átlag (Hz)

Átlagos eltérés
(Hz)

Átlag (Hz)

Átlagos eltérés
(Hz)

Bizonytalanság

446,12

51,32

504,50

73,45

Hibajelzés

447,01

68,46

472,04

83,74

Beszédszándék

459,37

43,75

508,02

78,87

A hezitálás funkciója

4. táblázat. A svá-hezitálás első formánsának értéke (Hz)

A statisztikai elemzés eredménye szerint a nők ejtésében sem igazolható a svá F1
értékének funkciófüggő megvalósulása. Az F1 magasabb frekvenciaértéken realizálódik akkor, hogyha a svá bizonytalanságot vagy beszédszándékot fejez ki annál, mint
amikor hiba környezetében jelenik meg, a különbség azonban nem szignifikáns (vö. 4.
táblázat).
A nyelvállásfokban tehát nem mutatható ki jelentős eltérés a svá különböző funkcióiban; az F1-értékek nem különböznek nagymértékben attól függően, hogy a semleges
magánhangzó mint hezitálás milyen szerepet tölt be a beszédben.
A svá funkciófüggő realizációja a férfiak ejtésében az F2 értékében azonban kimutatható. A beszédszándék funkcióban ejtett semleges magánhangzó második formánsa
szignifikánsan alacsonyabb értéken realizálódik annál, mint amikor a svá bizonytalanságot jelez a beszédben (t(236) = -2,594; p = 0,016). A férfiak a nyelv vízszintes mozgását tekintve hátrébb képzik a szájüregben a beszédszándékot jelző semleges magánhangzót. A hibajelzésként szereplő svá F2 átlagértéke az előbbi két funkcióban mért
értékek között helyezkedik el (6. táblázat).
A svá-hezitálás F2értéke (Hz)
nők

férfiak
Átlag (Hz)

Átlagos eltérés
(Hz)

Átlag (Hz)

Átlagos eltérés
(Hz)

Bizonytalanság

1550,41

139,53

1770,34

138,16

Hibajelzés

1522,25

154,47

1726,33

189,71

Beszédszándék

1481,42

108,41

1782,41

238,43

A hezitálás funkciója

5. táblázat. A svá-hezitálás második formánsának értéke a férfiaknál (Hz)
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A nők ejtésében a svá F2-értéke sem mutat funkciófüggő megvalósulást. Az átlagértékek között nincs szignifikáns különbség az egyes funkciókban; de az adatok azt
mutatják, hogy a hibajelzés funkcióban a legalacsonyabb az F2, vagyis ekkor képződik
a svá leghátrébb a szájüregben. Az F2 a legmagasabb a beszédszándékként ejtett
svában, a nők ebben a funkcióban képzik legelőrébb a semleges magánhangzót. A
nőknél mért adatokra a frekvenciaértékek nagy szóródása jellemző (5. táblázat).
A formánsértékekre vonatkozó vizsgálat eredményei szerint a semleges magánhangzó formájú hezitálás nem mutat nagymértékű funkciófüggő megvalósulást. Egyedül az F2 értéke (és csak a férfiak beszédében) változik szignifikáns mértékben attól
függően, hogy a hezitálás bizonytalanságot vagy beszédszándékot fejez ki. A nőknél
nem volt igazolható szignifikáns eltérés az egyes funkciókban mért értékek között
egyik formáns esetében sem (ennek lehetséges magyarázata a nőknél mért adatok nagy
szóródása, valamint az elemszám különbsége kategóriánként), csak bizonyos tendenciák mutathatók ki.

4. Következtetések
A jelen kutatás nagy mennyiségű spontán beszéd alapján vizsgálta a hezitációs jelenségek akusztikai fonetikai megvalósulását a beszédben betöltött funkció függvényében. A vizsgálat 20 adatközlő spontán beszéde alapján azt mutatta, hogy a magyarban
a kitöltött szünetekben csak palatális és mediális magánhangzók realizálódnak, valószínűsíthetően a magyar nyelvre jellemző palatális-dominancia miatt. A mássalhangzók közül csak a bilabiális nazális és a laringális réshang zöngétlen változata jelenik
meg a hezitációs hangkapcsolatokban.
A funkció és az időtartam összefüggéseire vonatkozó vizsgálat eredményei szerint a
svá és a bilabiális nazális típusú hezitálás is hosszabb időtartamban valósul meg a
beszédszándék funkcióban, mint bizonytalanságként. A funkciófüggő időtartambeli
különbség azzal magyarázható, hogy beszédszándék esetén a beszélő a hezitálást tudatosabban, jelzés értékűen használja a társalgásban – ez a tudatosság a hosszabb kivitelezésben érhető tetten.
A formánsértékek elemzése csak részben igazolta a svá-hezitálás funkciófüggő
realizácóját. Az első formáns értékében sem a férfiak, sem a nők ejtésében nincs szignifikáns különbség az egyes funkciókban mért formánsértékek között. A nyelvállásfokban
tehát nem mutatható ki jelentős eltérés a svá különböző funkcióiban. A semleges magánhangzó második formánsának frekvenciaértékében a statisztikai elemzés szignifikáns
különbséget igazolt a férfiak ejtésében: a semleges magánhangzó F2-je alacsonyabban
valósul meg a beszédszándék funkcióban, mint hezitálásként. A svá funkciófüggő realizációja a férfiak ejtésében tehát az F2 értékben mutatható ki. A frekvenciaértékekből
arra lehet következtetni, hogy a férfiak a nyelv vízszintes mozgását tekintve kissé hátrébb valósítják meg a semleges magánhangzót beszédszándék funkcióban, mint hezitáláskor. A nők beszédében nem találtunk szignifikáns funkciófüggő megvalósulást, de
tendenciaszerűen kimutatható, hogy a svá F2 értéke a nők ejtésében a legalacsonyabb
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akkor, ha a hezitálás hiba környezetében szerepel, vagyis ekkor képzik a semleges magánhangzót hátrébb a szájüregben. A nőknél a svá második formánsa a beszédszándék
funkcióban realizálódik a legmagasabb frekvenciaértéken, azaz a nyelv vízszintes mozgását tekintve relatíve előrébb.
A hezitálás megvalósulása nemcsak nagymértékű variabilitást mutat; a spontán beszéd elemzése azt is igazolta, hogy a jelenség multifunkcionális a beszédben, a gondolatok válogatásától egészen a hibajavításig képet ad a rejtetten működő folyamatokról.
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GYARMATHY DOROTTYA
MEGAKADÁSJELENSÉGEK: A BESZÉLŐ ÉS A HALLGATÓ STRATÉGIÁI
1. Bevezetés
A spontán beszéd egyik jellegzetessége, hogy nem minden esetben tekinthető folyamatosnak, megakadásjelenségek tarkítják. A produkció során a tervezés és a kivitelezés gyakorlatilag egyszerre zajlik, továbbá a beszélő gyakran bizonytalan a közölni
kívánt tartalomban, ugyanakkor igyekszik állandó kontroll alatt tartani a beszéd tervezési, kivitelezési, ill. artikulációs folyamatait. Mindezek miatt a beszédtervezés és a
kivitelezés
összehangolatlanná
válhat,
ami
a
felszíni
szerkezetben
megakadásjelenségként realizálódik. Funkcionális szempontból elkülöníthetők egymástól a beszélő bizonytalanságából származó jelenségek, illetve a téves kivitelezés
hiba típusú jelenségei (Gósy 2002). Az elmúlt évtizedek külföldi és hazai kutatásai
egyaránt igazolták azt a tényt, hogy a spontán beszédben megnőtt a megakadások
előfordulási gyakorisága. A múlt század hatvanas éveinek spontánbeszéd-elemzései
alapján 1000 szavanként mindössze egy-két hezitálás volt adatolható (Garnham et al.
1981), csaknem húsz évvel később ez az arány 100 szavankénti 2–26 előfordulásra
nőtt (Lutz–Mallard 1986). Napjaink adatai szerint a spontán közlésekben átlagosan 6
szavanként fordul elő megakadás (néma szünetek nélkül): narratívákban 100 szavanként átlagosan 3,6 szó (Fox Tree 1995), míg dialógusokban 100 szavanként 5,5–8,83
szó (Bortfeld et al. 2001).
A magyar nyelvre vonatkozó vizsgálatok hasonló előfordulási gyakoriságot mutatnak (vö. Gósy 2003). A spontán beszéd megakadásjelenségeit mintegy hat évtized
elteltével összehasonlító kutatás eredményei igazolták, hogy a mai beszélők megnyilatkozásait jóval gyakrabban tarkítják „nyelvbotlások”, mint a régiekét (Gósy –
Gyarmathy 2008): a hezitálások, az ismétlések és a hiba típusú jelenségek jelentős
növekedését adatolták. A megakadások ilyen mértékű növekedése a tapasztalatok
szerint azonban nem okoz problémát a beszédfeldolgozásban. Ez többféleképpen magyarázható: számos kísérlet megerősítette (vö. Gósy 2000; Fox Tree 2001; Susca–
Healey 2002), hogy a hallgatónak (nyelvtől függetlenül) szüksége van a beszéd folyamatosságát megszakító jelenségekre, ezek biztosítják a megfelelő időt az elhangzottak
észlelésére, megértésére. Ha a beszédből kiiktatjuk a szüneteket, nagymértékben csökken a megértés pontossága (Gósy 2000).
A másik lehetséges magyarázat arra, hogy megakadásjelenségek nem okoznak beszédpercepciós problémát a hallgató számára az, hogy a beszélőhöz hasonlóan a hallgató is működtet bizonyos tudatos vagy öntudatlan korrekciós folyamatokat. A produkció során ugyanúgy ellenőrizzük saját beszédünket, mint hallgatóként beszédpartnerünkét (Levelt, 1989), a beszélő és a hallgató ellenőrzési folyamatai azonban némiképp különböznek. A beszélő részéről a hiba felismerése és javítása végbemehet a
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beszédtervezési folyamat részeként (rejtett önellenőrzés), illetőleg saját beszéde hallás
alapú megértése révén (felszíni önellenőrzés) (Gósy 2008a). A hallgató ezzel szemben
csak a felszíni, hallás alapú korrekcióra hagyatkozhat. A javítás gyakran mindkét fél
részéről öntudatlanul zajlik.
Felmerül a kérdés, hogy az egyén percepciós mechanizmusa mely
megakadásjelenségeket észleli nagyobb eséllyel, illetve hogy az egyéni beszédprodukciós stratégiák összhangban vannak-e az észlelés során alkalmazott problémamegoldási stratégiákkal.
A jelen kutatás a következő kérdésekre keresi a választ: a) mely megakadástípusok
bizonyulnak a legzavaróbbaknak a hallgató percepciós mechanizmusa számára, és b)
melyek azok a jelenségek, amelyeket a naiv beszélő „hibaként” azonosít. Kiinduló
hipotézisünk az, hogy a hallgatók a beszéd folyamatosságát megszakító hosszabb néma és kitöltött szüneteket, illetőleg a beszéd értelmi feldolgozását megzavaró megakadásokat fogják észlelni. Valószínűsítjük továbbá, hogy a megakadásjelenségek felismerése függ a megakadások típusától és gyakoriságától. Ahhoz, hogy választ kaphassunk a kérdésre, hogy miként függenek össze az egyén produkciós és a percepciós
stratégiái, kísérletsorozatot terveztünk.

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek
A percepciós teszt szövegéhez a BEA Magyar spontánbeszéd-adatbázis (Gósy
2008b) egy 38 éves férfi beszélőjének felvételét használtuk fel. A rögzített hanganyagból kivágtunk egy 4 perc 30 másodperces részt, amit központozás nélkül, a
magyar he- lyesírás szabályainak megfelelően lejegyeztünk, majd a Praat 5.0.03.
program (Boersma – Weenink 2009) segítségével meghatároztuk benne a szünetek
és a hezitálások számát és tartamát. Minden olyan jelkimaradást szünetnek tekintettünk, ami független volt a beszédhangok képzésétől. Ezután a tesztszövegből kigyűjtöttük és kategorizáltuk a megakadásjelenségeket (Gósy 2004), a néma szünetekkel
együtt összesen 239 db megakadás volt adatolható.
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1. ábra. A tesztszövegben adatolt megakadásjelenségek (db/perc)

A percepciós tesztelésben a BEA adatbázis 10 beszélője, 5 férfi és 5 nő vett részt,
átlagéletkoruk 38,3 év volt. Feladatuk az volt, hogy a tesztszöveg kétszeri meghallgatása során egy tesztlapon – amin a szöveg hibátlan (értsd: megakadásjelenségek nélküli) átirata szerepelt – jelöljék azokat a helyeket, ahol úgy érzik, hogy megszakad a
közlés folyamatossága, illetve valami zavarólag hat a megértésükre. A percepciós
tesztelést egyénileg, csendesített szobában végeztük.
Lejegyeztük a percepciós teszt 10 adatközlőjének a BEA adatbázisban rögzített
hanganyagát, a Praat programmal manuálisan meghatároztuk a néma és kitöltött szünetek számát és időtartamát, illetőleg kigyűjtöttük és kategorizáltuk a
megakadásjelenségeket. Minden beszélőtől átlagosan 13 perc 38 másodpercnyi spontánbeszédet elemeztünk (összesen 2 óra 16 perc), ami összesen 5591 db megakadást
tartalmazott (a néma szüneteket is beleértve). Az adatközlők által észlelt és produkált
megakadásjelenségeken összehasonlító elemzéseket végeztünk.
Az adatok statisztikai elemzéséhez az SPSS szoftver 8.0-s verzióját használtuk. Az
eredményeket egytényezős ANOVA segítségével (95%-os szignifikanciaszinten) és
Pearson-féle korrelációanalízissel elemeztük.

3. Eredmények
3.1. A tesztszöveg megakadásjelenségei
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A tesztszöveg megakadásainak 82,43%-a a beszélő bizonytalanságából adódott (ismétlés, töltelékszó, hezitálás stb.), míg 17,57%-a hiba típusú jelenség (téves kezdés,
anticipáció, téves szótalálás stb.) volt. A bizonytalanságok közül az ismétlés
(25,71%), a töltelékszó (17,86%) és a hezitálás (15,01%) fordult elő leggyakrabban
(1. ábra). A beszélő a tervezési folyamatban bekövetkezett diszharmóniát túlnyomórészt ismétlésekkel igyekezett feloldani. Ez az eredmény összhangban áll azzal a
már számos magyar és külföldi kutatás által igazolt ténnyel, miszerint a spontán
beszédben az egyik legtöbbször előforduló megakadásjelenség az ismétlés (vö.
Clark – Wasow 1998; Gósy 2003; Gyarmathy 2006, 2007; Bóna 2006; Horváth
2007). A beszélő a folyamatos önmonitorozás eredményeképpen gyakran bizonytalanná válik a tervezett vagy a már elhangzott nyelvi elem megfelelőségében; időre
van szüksége, hogy a produkciós folyamat valamely szintjén bekövetkezett hibát
kijavítsa. Mivel a hibajavítás közben is fenn szeretné tartani a folyamatos beszéd
látszatát, ismétel, kiváltva ezzel a (további) hezitálást (vö. Gyarmathy 2009). A töltelékszavak hátterében is hasonló folyamatok állhatnak, míg a hezitálások a beszédben több funkcióval is bírnak. A szakirodalom leggyakrabban a beszélő tervezés
közben bekövetkezett bizonytalanságának (felszíni) jelzéseként említi, de megjelenhet a közlésben a téves kivitelezések kísérőjeként, továbbá beszédszándék jelzéseként is (Horváth 2009). A hibák közül a téves kezdések kiemelkedően nagy aránya,
illetve a téves szótalálás a beszélő lexikális előhívással kapcsolatos problémáját
jelzi.

3.2. Az adatközlők beszédprodukciójának vizsgálata
A kísérleti személyeknél adatolható megakadásjelenségek döntő többsége (89,86%)
szintén a bizonytalanságok közé tartozott, a hibák csupán 10,14%-ot tettek ki. A megakadások száma és a típusok gyakorisága az egyes beszélőknél eltérően alakult, ami
összhangban áll az elmúlt évek kutatási eredményeivel, miszerint a produkció során
minden beszélő egyéni stratégiákat alkalmaz a diszharmónia feloldására. A megakadások gyakorisága tehát egyéni jellegzetességeket mutat (Gósy 2003; Horváth 2004;
Gyarmathy 2005). Az adatközlők beszédében percenként átlagosan 20,11 db megakadás volt adatolható; a legkevesebb (14,33 db/perc) az egyik női, míg a legtöbb (29,44
db/perc) az egyik férfi beszélőnél fordult elő. A férfiak beszédét gyakrabban (24,90
db/perc) tarkították „nyelvbotlások”, mint a nőkét (16,09 db/perc); a különbség statisztikailag szignifikáns (egytényezős ANOVA: F (2, 10) = 25,129; p = 0,001). A leggyakoribb jelenségek a hezitálás, a nyújtás és a töltelékszó voltak. A hiba típusú jelenségek közül a mentális lexikon aktiválásával kapcsolatos jelenségek, illetőleg a sorrendiségi hibák jelentették, fordultak elő a legnagyobb arányban (2. ábra).
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2. ábra. Az adatközlők beszédét jellemző leggyakoribb megakadásjelenségek

3.3. A percepciós teszt eredményei
A percepciós teszt során a kísérlet résztvevői a tesztszöveg megakadásainak csak körülbelül egynegyedét 27,02%-át észlelték; a legjobb (41,01%) és a legrosszabb (7,3%)
percepciós eredmény is egy-egy női adatközlőtől származik, de az egyének között
nagyok a különbségek. Feltételeztük, hogy a hallgatók a közlés folyamatosságát megszakító hosszabb szüneteket nagyobb valószínűséggel azonosítják majd. A tesztszöveg
beszélője a 4,5 perces spontán narratíva során 99 néma szünetet tartott, ez 21,87 darab
előfordulást jelent percenként. A néma szünetek átlagosan 422,93 ms hosszúságúak
voltak, a legrövidebb 28 ms, a leghosszabb 1562 ms volt. A hallgatók a tesztszöveg
néma szüneteinek csupán 23,23%-át azonosították; az eredmények szerint a percepciót
leginkább a 487,85 ms átlagos hosszúságú néma szünetek zavarták. Azok a szünetek,
amiket az adatközlők nem észleltek, átlagosan 264,85 ms-osak voltak; az ilyen hosszú
(vagy ennél rövidebb) jelkimaradást a naiv beszélő tehát nem beszédszünetként azonosítja, nem feltétlenül tekinti megakadásjelenségnek. Ezek a szünetek valószínűsíthetően nem zavarják, hanem segítik a beszédfeldolgozást.
A spontán beszédben gyakori, hogy az egyes megakadások nem önmagukban, hanem más jelenségekkel együtt fordulnak elő. A beszélő a legtöbb megakadás előtt
és/vagy után szünetet tart (vö. Bóna 2006), vagy hezitál (vö. Horváth 2009). Ilyenkor a
percepció számára egybetartozó jelenségek hangzanak el, melyeket összefoglaló néven „megakadásblokk”-nak fogunk nevezni. Létezésüket a percepciós teszt eredményei egyértelműen igazolták. A következő két példa egy ismétlésből és néma szünetből, illetőleg téves kezdésből és hezitálásból álló kételemű, míg a harmadik egy négy

85

elemből álló – ismétlést, hezitálást, néma szünetet és ismétlést magába foglaló –
„megakadásblokkot” mutat be:
1. erről szól az egész hogy [néma szünet: 813 ms] hogy
2. venni kell a gyereknek egy új mérete ööö méretű cipőt
3. csak csak ööö [néma szünet: 69 ms] csak ezek butaságok
A percepciós teszt eredményei szerint ezek a jelenségek jóval feltűnőbbek, mint
többi megakadásjelenség; a hallgatók által észlelt megakadások 44,39%-a a
„megakadásblokkok”, 28,18%-a a bizonytalanságok, 27,43%-a a hibák csoportjába
tartozott. Feltételeztük, hogy minél több elemből áll egy „megakadásblokk”, annál
nagyobb valószínűséggel tűnik fel a hallgatóknak, a statisztikai elemzés azonban nem
igazolt összefüggést a blokkok elemszáma és észlelésük közt.
Valószínűsítettük, hogy a megakadásjelenségek felismerése nem független a megakadás típusától, illetőleg a tesztszövegbeli gyakoriságától. Az eredmények igazolták,
hogy a leggyakoribb jelenségeket a hallgatók nagy arányban képesek azonosítani; az
ismétléseket, hezitálásokat, téves kezdéseket 40-50%-os sikerességgel jelölték. Az
előfordulási gyakoriságon túl az észlelést azonban más tényezők is befolyásolják: a
statisztikai elemzések igazolták, hogy a megakadásjelenségek típusa percepciós szempontból meghatározó; egyes megakadástípusokat (hezitálás, perszeveráció, téves kezdés) az adatközlők többsége egyértelműen tudott azonosítani, míg másokat (grammatikai hiba) nem (egytényezős ANOVA: F (13, 178) = 9,229; p = 0,000). Vannak tehát
feltűnő és kevésbé feltűnő megakadásjelenségek. A hallgatók megítélése szerint a
közlés folyamatosságát leginkább megakasztó, illetőleg a beszédmegértést leginkább
zavaró megakadásjelenségek a hezitálás, a sorrendiségi hibák és a mentális lexikon
aktiválásával kapcsolatos hibajelenségek (3. ábra).
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3. ábra. A tesztszövegben előforduló megakadások aránya és észlelési arányuk
(az oszlopok a bal oldali, az észlelési görbe a jobb oldali tengelyhez viszonyítandók)

3.4. A produkció és a percepció összefüggése
Választ kerestünk arra a kérdésre, hogy az egyén hallgatóként alkalmazott beszédpercepciós stratégiái milyen összefüggést mutatnak a beszédprodukció során alkalmazott
problémamegoldási stratégiákkal. Mennyire vagyunk kritikusak beszédpartnerünkkel
és elnézőek önmagunkkal szemben? A 4. ábráról leolvasható, hogy a beszélők a rájuk
kevésbé jellemző megakadásjelenségeket nagyobb arányban észlelték, az egyes típusok azonban meghatározzák az észlelést. A hezitálás a leggyakoribb
megakadásjelenség az adatközlők beszédanyagában, és az észlelési aránya is igen
magas (44,76%); a hallgatók szerint tehát zavarja a beszéd feldolgozását. Ez a hezitálás stigmatizált voltával lehet összefüggésben. Percepciós szempontból a legfeltűnőbb
két jelenség a „nyelvem hegyén van”-jelenség (TOT-jelenség), illetőleg a
perszeveráció volt. A TOT-jelenség esetében a beszélő aktuális szótalálási nehézsége a
felszínen is megjelenik, tudat alatt (vagy tudatosan) bevonva ezzel a hallgatót is a
szókeresésbe. A perszeveráció során a közlés egy korábbi eleme újra megjelenik; ezáltal sérül a megnyilatkozás sorrendisége, ami a hallgató számára megértési nehézségekhez vezet. Szintén az értelemzavaró hatással magyarázható a téves kezdéseknél, a
téves szótalálásoknál és az anticipációknál tapasztalt magas észlelési arány. Az ismétlés toldalékjavítással és az újraindítás toldalékjavítással jelenségek esetében vélhetően
maga a javítás ténye hívta fel a hallgatók figyelmét a beszélő hibázásra; ez magyaráz-
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za a közel 40%-os helyes azonosítást. A javítás a többi megakadásjelenség észlelését
is elősegítette; az adatközlők a tesztszöveg javított „nyelvbotlásainak” 54,74%-át jelölték. A hallgatók beszédmegértését a morfológiai és a grammatikai hibák zavarták a
legkevésbé, a megértés sikeressége valószínűsíthetően elsősorban a lexikai egységek
helyességén és megfelelő sorrendiségén alapszik.

4. ábra. Az adatközlők produkciójának és percepciójának összefüggése
(az oszlopok a bal oldali, az észlelési görbe a jobb oldali tengelyhez viszonyítandók)

4. Következtetések
A jelen kutatás igazolta, hogy a spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek
nagyobb hányada valójában nem tűnik fel a hallgatóknak. Ezek alapján felmerül a
kérdés, hogy a megakadások alapvetően zavarják-e, vagy éppen ellenkezőleg, segítik a
beszéd feldolgozását, vagy e tekintetben teljesen semlegesek? Hipotézisünknek megfelelően a hallgatók alapvetően a hosszabb néma szüneteket, illetőleg az észlelési és
megértési zavart okozó jelenségeket (sorrendiségi hibák, téves kezdés, téves szótalálás) azonosították megakadásként. Az anyagunkban rövidebbnek számító (250 ms
körüli) néma szünetek megfelelő időt biztosítanak a hallgató számára a hallottak hibátlan feldolgozásához. Az egyének eltérő mértékben toleránsak a „nyelvbotlásokkal”
szemben; volt, aki közel 41%-ukat, de volt, aki csak alig 7%-ukat volt képes azonosítani. Az egyes jelenségek észlelése több okra is visszavezethető: a megakadások felismerése függ a jelenség típusától és bizonyos mértékben a közlésben való gyakoriságától is. Az adatközlők produkciójának és percepciójának összehasonlító elemzése
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alapján megállapítható, hogy a két folyamat nem független egymástól: a hallgatók a
beszédüket kevésbé jellemző megakadásokat nagyobb sikerrel azonosították, de a
hallgatók nagy egyéni különbségeket mutatnak percepció tekintetében.
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MARKÓ ALEXANDRA – GRÁCZI TEKLA ETELKA – IMRE ANGÉLA
A DISKURZUSJELÖLŐK HASZNÁLATÁNAK FEJLŐDÉSE: A HÜMMÖGÉS FORMAI ÉS FUNKCIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI KÜLÖNBÖZŐ
ÉLETKOROKBAN
1. Bevezetés
A diskurzusjelölők olyan nyelvi-pragmatikai elemek, amelyek átmeneti pontokat jelölnek a diskurzusban, a diskurzus szegmentálásáról és működtetéséről szolgáltatnak
információkat, a diskurzusstruktúrát jelzik (Markó–Dér 2008). A diskurzusjelölőket a
szakirodalomban funkcionális csoportként tartják számon, amelynek tagjai eredetüket
tekintve igen heterogének: különböző szófajokból (határozószó, kötőszó, ige stb.) és
eltérő nyelvi szintű egységekből származhatnak (lexémák, különféle szintagmák stb.),
emellett nonverbális diskurzusjelölők is léteznek (Schiffrin 1987). Diskurzusjelölők
nagyobb számban a beszélt nyelvben fordulnak elő, de egyes írott műfajokban is megtalálhatók (vö. Dér 2006, Schiffrin 2001). A magyar diskurzusjelölőkkel több tanulmány is foglalkozik (a szakirodalom ilyen szempontú áttekintését lásd Markó–Dér
2008), a nyelvi viselkedésben való megjelenésük azonban még kevés korpuszalapú
vizsgálat tárgyát képezte (az említett tanulmány mellett lásd még például Schirm
2009).
A hümmögés olyan hangjelenség, amely az orrüreget elhagyó zöngéből, esetleg ehhez
társuló [h]-szerű zörejből áll, közlés, amely különféle, önálló, azonosítható diskurzusfunkciókkal bír. A hümmögés különböző formái tehát ugyancsak diskurzusjelölői funkciókat töltenek be. Egy négy résztvevős, mintegy kétórás társalgásban 63 hümmögést
adatoltunk. Összehasonlításképpen: ugyanebben a társalgásban összesen 2775 diskurzusjelölő-előfordulást és 57 különböző típust regisztráltunk, az adatközlők együttesen
percenként átlagosan 25 darab diskurzusjelölőt használtak. A leggyakrabban használt hát
415-ször, az így 338-szor, a de 290-szer, az igen és a nem 264-szer és 194-szer fordult
elő.
Az elemzett társalgásbeli hümmögéseknek közel a háromnegyede egyetértőfigyelemjelző, mintegy egynegyede kérdő (visszakérdező) funkciót töltött be, és mindössze kettő jelezte a beszélő egyet nem értését. Egy-egy olyan hümmögést adatoltunk,
amelyeknek az esetében a közlési szándék nem volt egyértelműen azonosítható a hangfelvétel alapján, vizuális információ, azaz a gesztusok vagy a mimika látványa nélkül
(Markó 2006). Az adatok alapján valószínűsíthető tehát, hogy a hümmögések közül az
informális társalgásokban az egyetértő-figyelemjelző, a kérdő és az elutasító (nemleges)
funkciót betöltők a leggyakoribbak. Az egyetértő-figyelemjelző hümmögés a 16. leggyakoribb volt az 57 diskurzusjelölői típus között, ami azt jelenti, hogy 2,5 percenként
szerepelt a hangfelvételen.
A gyermeki nyelvfejlődésben a diskurzusjelölők elsajátítása a pragmatikai tudatosság kialakulásának részeként, egyik fontos jelzéseként értelmezhető. Ennek ellenére a
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pragmatikai jelölők elsajátításának vizsgálatát célzó kutatások a szakirodalomban kis
számban jelennek meg, és ezeknek is csak a töredéke foglalkozik a hümmögések
használatának fejlődésével. Ennek a helyzetnek a feloldására 1999-ben a Journal of
Pragmatics 31/10. számát a diskurzusjelölőknek a nyelvelsajátításban betöltött szerepét bemutató tanulmányoknak szentelte. Az itt olvasható tanulmányok eltérő nézőpontokból és módszerekkel közelítették meg a témát. Kyratzis és Ervin-Tripp (1999)
például 4 és 7 éves amerikai angol gyerekek beszédét rögzítették játék és történetmesélés közben, és megállapították, hogy az eltérő tevékenységek más-más típusú diskurzusjelölőket hívnak elő, illetőleg hogy mind az életkor, mind a nemek tekintetében
megfigyelhetők mennyiségi és minőségi különbségek. Montes (1999) egy spanyol
kisgyermek beszédében vizsgálta a diskurzusjelölők előfordulásait 1;7 és 3;0 éves kora
között, az édesanyával folytatott 13 társalgásban. Ugyan a vizsgált 7 diskurzusjelölő
között a fenti definíciónak megfelelő hümmögéses formák nem szerepeltek, a szerző
megjegyzi, hogy a vizsgáltak mellett csak az aha és a mhm jelent meg a kisgyermek
produkciójában. Andersen és munkatársai (1999) az ún. kontrollált improvizáció módszerével 18-18 angol, francia és spanyol anyanyelvű, 4–7 éves gyermek beszédprodukcióját vizsgálták abból a szempontból, hogy a diskurzusjelölők használata milyen
mértékben jellemzi a különböző regisztereket. Az elemzett diskurzusjelölők között
hümmögések is szerepeltek. Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált beszélőközösségekben a gyermekek az iskolakezdés idején már érzékenyek a különböző diskurzusjelölők által közvetített jelentésekre. Ugyanakkor maguk a jelenségek már annál
korábban megjelennek a kommunikációjukban, mint hogy ezeket a regisztereknek
megfelelő módon tudnák értelmezni. Meng és Schrabback (1999) kutatása többféle
hümmögéstípus és a na előfordulásait elemezte különböző szituációkban 2;8–3;4 éves
német anyanyelvű gyerekek felnőttekkel zajló interakcióiban. A hümmögés eső-szökő
intonációval fordult elő a leggyakrabban, s míg a felnőtteknél háromféle szerepben
jelent meg, a gyerekek csak egyetlen funkcióban (hallgatóként az egyetértésük jelzésére) használták.
A jelen kutatásban három típus, az egyetértést, az egyet nem értést kifejező és a
kérdő funkciójú hümmögés produkcióját és percepcióját vizsgáltuk óvodásoknál, iskolásoknál és felnőtteknél. A nemzetközi kutatások tapasztalatai alapján (és saját, fiatalabb gyermekekkel szerzett kommunikációs tapasztalataink alapján is) azt feltételeztük, hogy az iskolakezdés előtt álló nagycsoportos óvodások már a felnőttekre jellemző funkciókban használják ezeket a formákat. A vizsgálatban azokra a kérdésekre
kerestük a választ, hogy 1. mely funkciók tekinthetők tudatosnak a különböző életkorú
gyerekeknél, illetőleg hogy 2. megfigyelhetők-e formai (elsősorban intonációs és temporális) változások (azaz a felnőtt nyelvi mintához való közelítés) az életkor
előrehaladtával.

2. Anyag, módszer és kísérleti személyek
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A kutatás két részből állt: a hümmögés produkciójának és percepciójának a vizsgálatából. A produkciót az adatközlők életkorának megfelelően kialakított elicitációs tesztekkel vizsgáltuk, és a rögzített hangmintákat akusztikai elemzésnek vetettük alá.
A hümmögések elicitálásához az óvodások számára a következő kísérleti helyzetet
alakítottuk ki. A gyermekek egyesével vettek részt egy szituációs játékban két felnőtt
kísérletvezetővel, amelyet rövid beszélgetés és néhány apróbb nyelvi játék vezetett be
a gyermekek hangulatának oldása végett. A szerepjátékhoz bábokat használtunk, amelyek közül az egyik tartott valamit a szájában. A vázolt kerettörténet szerint a két szereplő jó barát, szívesen beszélgetnek, de most az egyikük szájában éppen étel van,
mert barátja reggeli közben lepte meg látogatásával. Ennek ellenére beszélget barátjával, de nem nyitja ki a száját, csak hangokat ad. Ezek után két-három példát a két felvételvezető illusztrált a gyermeknek. A látogató mondott/kérdezett valamit, amire a
teli szájú szereplő reagált. Majd megkérdeztük a gyermeket, mit gondolt az a szereplő,
aki nem tudja kinyitni a száját. Ezután a gyermek megkapta a „teli szájú” bábot, és azt
kértük, hogy „Játsszuk azt, hogy te vagy Holló Klára!” (A bábukat a gyermekek nevezhették el, így a név változó volt.) Ezután beszélgetésben próbáltuk a gyermekektől
az egyes hümmö-gésmintázatokat elicitálni, úgy, hogy az egyik felnőtt a látogató barát
szerepét töltötte be, a másik pedig „súgott”, mintegy vezette a gyermeket (lásd alább a
példát), hogy ő maga is kezdeményezzen a kommunikációban. Az egyes jelentéstartalmakat változó sorrendben, az adott beszélgetés spontán alakulásához alkalmazkodva próbáltuk előhívni. Amennyiben a gyermek nem tudott többször egymás után
hanggal reagálni, és ez zavarta, kellemetlen volt számára, nem folytattuk a felvételt.
Példaként bemutatjuk az egyik óvodás kisfiúval rögzített felvétel néhány részletének lejegyzett változatát (Kv1 = az egyik kísérletvezető, a barát szerepében; Kv2 = a
másik kísérletvezető, az instruktor szerepében; Ak = az adatközlő gyermek, a „teli
szájú” barát szerepében):
(1)

Kv1: Szereted a sóskát?
Ak: Ühüm. [’igen’ jelentésű hümmögés]

(2)

Kv1: És láttál már velociraptort?
Ak: Üüm. [’nem’ jelentésű hümmögés]

(3)

Kv1: Nézd, hoztam neked egy hatalmas tortát!
[a gyermek nem reagál azonnal, ezért Kv2 odasúgja]: Örüljön neki a holló!
Ak: Mm. Mmümmümm. [azonosíthatatlan jelentésű hümmögés]

(4)

Kv1: Jujjuj, ott jön egy vadász!
[a gyermek nem reagál azonnal, ezért Kv2 odasúgja]: Ijedj meg tőle!
Ak: Mmm! [ijedséget kifejező hümmögés]

A példákból látható, hogy a gyermekek sokféle hümmögés funkcionális használatára képesek, még akkor is, ha egyes esetekben rávezetésre volt szükség. Természetesen
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az elicitált hümmögések különböznek egymástól (a funkcióik mellett) abban a tekintetben is, hogy vannak közöttük ösztönös(ebb) (pl. ijedséget kifejező) és konvencionális (pl. egyetértést kifejező) típusok. A jelen tanulmányban csak három konvencionálisnak tekinthető alaptípust (vö. Markó 2005, 2006) vizsgáltunk, mivel ezekhez konkrét diskurzusszervező, interakcionális funkciók társíthatók, így ezek szolgáltatnak
valódi információt a pragmatikai tudatosság fejlődéséről.
Az iskolásokkal és a felnőttekkel készült felvételekhez feladatlapot alkalmaztunk,
az ezen megadott kommunikációs tartalmakat kellett kifejezniük (pl. jelzed, hogy figyelsz a beszélgetőtársadra; finom az étel). A feladat végrehajtását szóbeli magyarázat
és egy példa bemutatása előzte meg. Ha nehézséget okozott a kifejezendő tartalom
értelmezése, az adatközlők kérhettek segítséget a felvételvezetőtől, erre azonban csak
néhány iskolás gyermek esetében volt szükség.
A percepciós tesztek kétféle célt szolgáltak. Egyrészt azt kívántuk felmérni, hogy az
adatközlő képes-e a lejátszott hümmögés funkciójának azonosítására – ezzel a céllal
készültek a percepciós tesztek a gyermekekkel és a felnőtt résztvevők egy részével.
Ezekben a percepciós tesztekben 7, korábban már validált (lásd Markó 2005) tipikus
hümmögésmintát játszottunk le az adatközlőknek. A percepciós tesztelésre szolgáló
másik hang- anyag a gyermekektől rögzített azon hümmögésekből állt össze, amelyek
valamilyen szempontból nagymértékben eltértek a tipikusnak mondható mintáktól. Ezzel
a teszttel az volt a célunk, hogy az akusztikai elemzés előtt kiválogassuk az inadekvát
realizációkat, vagyis ez az adatok validálására szolgált – éppen ezért ebben a tesztben
csak felnőttek vettek részt. Ebben a tesztben 18 mintát játszottunk le. Az eredmények
értékelését úgy végeztük el, hogy ha az adatközlőknek legalább a 90%-a egyöntetűen
valamilyen hümmögéstípushoz sorolta a mintát, akkor végeztük csak el az akusztikai
elemzést.
Természetesen a percepciós tesztek kivitelezésének módját is a résztvevők életkori sajátosságaihoz igazítottuk. Az óvodásoknak a felnőttektől rögzített mintákat egyesével,
állandó sorrendben játszottuk le. Itt is a fenti kerettörténetet alkalmaztuk, és azt kértük,
hogy találják ki, mit gondolhat, mit mondana a beszélő, ha kinyithatná a száját. Az óvodásoknak volt lehetőségük egy-egy minta újbóli meghallgatására. A válaszokat írásban
rögzítettük.
Az iskolások és a felnőttek csoportosan hallgatták meg tesztanyagot, és tesztlapon,
írásban rögzítették a hümmögés által kifejezni kívánt tartalmat egyszeri meghallgatás
után.
Az óvodások iskolakezdés előtt álló nagycsoportosok, 5–7 évesek voltak. Mind a
produkciós, mind a percepciós vizsgálatban 10 lány és 10 fiú vett részt. Az iskolások
közül ugyancsak 10 lány és 10 fiú vett részt a produkciós vizsgálatban, ők 12–13 évesek voltak; a percepciós tesztben (ugyancsak 20-an, ugyanilyen nemi arányban) 12–14
évesek szerepeltek. A felnőttek közül szintúgy 20-an vettek részt a produkciós tesztben (szintén kiegyenlített nemi arányban), az ő életkoruk 18 és 30 év között szóródott
(az átlagéletkor 23 év). A percepciós tesztben összesen 35 felnőtt vett részt, 21 és 58
év közöttiek (az átlagéletkor 31 év). Közülük ugyancsak 20-an a funkciók azonosítását
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célzó tesztben vettek részt, 15-en pedig az adatok validálását szolgáló tesztben (itt nem
volt lehetőségünk a nemi arány kiegyenlítésére).
A hümmögések felvétele minden esetben csendesített helyiségben (az óvodák vagy
iskolák esetében az általuk fenntartott logopédusi vagy fejlesztői helyiségben) történt.
A hangfelvételeket tömörítésmentesen, digitálisan rögzítettük, hordozható számítógépre, kondenzátoros mikrofonnal. A percepciós tesztekben a hanganyag lejátszásához
szintén számítógépet és ún. aktív hangfalat használtunk.
Az akusztikai elemzést a Praat 5.0 (Boersma–Weenink 1998) verziójával végeztük
el: a temporális szerkezetet és az alapfrekvencia alakulását (a hanglejtést és a hangközt) vizsgáltuk. (Az abszolút értelemben vett alapfrekvencia-értékek a gyermekek és
a felnőttek, illetve a nők és a férfiak között fiziológiai okokból különböznek, így ezek
semmit nem mondanak a hümmögésrealizációk esetleges eltéréseiről.) A statisztikai
elemzés (egytényezős varianciaanalízis és független kétmintás t-próba, 95%-os
szignifikanciaszinten) az SPSS 16.0 verziójával készült.

3. Eredmények
3.1. Az egyetértést kifejező hümmögések eredményei
3.1.1. Az akusztikai elemzés eredményei
Az elemzésre alkalmas adatmennyiség mindhárom 20 fős életkori csoportban elérte
vagy meghaladta a 85%-ot: az óvodások és a felnőttek közül 19, az iskolások közül 17
fő hozta létre a megfelelő jelentéstartalmú hümmögést. Az időtartamértékek mindhárom vizsgált paraméter tekintetében (az időtartam szélső értékei, átlag és átlagos eltérés) jelentős különbségeket mutatnak a korosztályok között: az életkor előrehaladtával
az egyetértő hümmögés időtartama rövidül, az átlagértékek között mintegy 70 ms-nyi
(nagyjából egy rövid beszédhang időtartama) különbség mérhető, ennek megfelelően
csökken a csoportokon belül mért értékek változatossága is (1. táblázat). A csoportok
közötti eltérés statisztikailag szignifikáns: az egytényezős varianciaanalízis szerint p =
0,015 [F(2, 52) = 4,539]. Az egyes korosztályok összehasonlítása (Tukey-féle post hoc
teszttel) azonban csak az óvodások és a felnőttek között mutatott szignifikáns különbséget: p = 0,011. Ez arra utal, hogy az iskolások e tekintetben köztes helyet foglalnak
el.
Adatközlők

Időtartam (ms)
Minimum

Maximum

Átlag

Átlagos eltérés

Felnőttek

249

558

351,90

56,69

Iskolások

297

714

421,59

80,34

Óvodások

327

978

489,95

117,72
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1. táblázat. Az egyetértést kifejező hümmögések időtartamadatai

Az alapfrekvencia alakulása megfelel a korábbi vizsgálati eredményeknek: a dallamformák közös tipikus jellemzője az emelkedő hanglejtés, valamint az első harmadoló pontnál jelentkező szakadás vagy töréspont, amelyet a (zöngétlen vagy zöngés)
réselem megjelenése indukál. Vannak végig (változó meredekséggel) emelkedő dallamformák, illetve ereszkedő előzékdallamot követ az emelkedés. A zárlatban olykor
néhány Hz-nyi ereszkedés is megfigyelhető (Markó 2005). Az 1. ábrán a gyermekek
produkcióiból mutatunk be három jellegzetes altípust. Ezek a dallamformák tehát teljes mértékben megfelelnek a felnőtt nyelvi változatoknak, és a hozzájuk társuló hangközértékek szintén megegyeznek minden korosztályban (2. táblázat). Ezt igazolta a
statisztikai elemzés is: p > 0,05 mind az összes csoport között, mind a post hoc tesztben.

1. ábra. A gyermekek egyetértést kifejező hümmögéseinek jellegzetes hanglejtésformái

Adatközlők

Hangköz (F0max/F0min, Hz)
Minimum

Maximum

Átlag

Átlagos eltérés

Felnőttek

1,23

2,25

1,54

0,19

Iskolások

1,23

1,94

1,58

0,20

Óvodások

1,19

2,68

1,59

0,28

2. táblázat. Az egyetértést kifejező hümmögések hangközértékei

3.1.2. A percepciós teszt eredményei
A percepciós tesztben az egyetértő hümmögés két változatban szerepelt. Az egyik önálló
ereszkedő-szökő dallamú minta volt (ennek a felismerési eredményeit mutatja a 3. táblázat). Az iskolások és a felnőttek mindegyike jól értelmezte ezt a változatot – ugyanakkor
természetesen a felnőttek válaszai választékosabb regiszterből kerültek ki. Az óvodások
közül is csak ketten nem ismerték fel a szándékolt jelentést, a felismerés így náluk 90%os volt.
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Felismerés

Felnőttek

Iskolások

Óvodások

100%

100%

90%

Elfogadott válaszok

igen, igenlés, helyeslés, egyetértés, jóváhagyás, beleegyezés,
igaz, rendben

igen, aha, jó, igaz,
oké, rendben

igen

Nem fogadtuk el

–

–

ha valami rossz

3. táblázat. Az egyetértő hümmögés felismerési eredményei

A másik lejátszott változat négy mintából álló sorozat, amelyet egy korábbi, felnőttekkel készült produkciós vizsgálatban figyelemjelző hümmögésként rögzítettünk. A
korábbi eredmények szerint az ismétlődés ténye miatt ezt (a feleletválasztós típusú
tesztekben) gyakrabban is értékelik figyelemjelző, mint egyetértő funkciójú hümmögésként (Markó 2005). A felnőttek és az iskolások azonos arányban (35%-ban) ehhez
illő jelentéstartalmat neveztek meg (pl. megerősítés, figyelek, folytasd, persze, értem).
Az óvodások közül mindössze egy adatközlő nevezte meg ekképpen ezt a tartalmat: ha
figyelnék valakire. Ez azt mutatja, hogy az absztraktabb jelentéstulajdonítás még nem
jellemző az iskola előtt álló óvodásokra, ugyanakkor az egyszerű megfeleltetés az
’igen’ jelentésű válasszal már szinte kivétel nélkül minden gyermek esetében megtörtént.

3.2. Az egyet nem értést kifejező hümmögések eredményei
3.2.1. Az akusztikai elemzés eredményei
Az óvodások közül 16-an (az adatközlők 80%-a), az iskolások közül 18-an (90%)
tudták létrehozni ezt a fajta hümmögést, a felnőttek közül mindenki. Az időtartamértékekben itt is megfigyelhető az a tendencia, hogy az életkor előrehaladtával rövidül a
hümmögés, ugyanakkor ennek a léptéke sokkal kisebb, mint az egyetértést kifejező
hümmögés esetében volt (ráadásul a felnőtteknél a legnagyobb a szórás, vö. 4. táblázat). Ennek megfelelően a statisztikai vizsgálat sem igazolt szignifikáns eltéréseket.
Adatközlők

Időtartam (ms)
Minimum

Maximum

Átlag

Átlagos eltérés

Felnőttek

252

848

516,20

162,90

Iskolások

284

886

530,33

85,63

Óvodások

389

1229

591,38

131,56
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4. táblázat. Az egyet nem értést kifejező hümmögések időtartamadatai

A hanglejtés mindhárom csoportban a korábbi vizsgálatok alapján megfogalmazott
elvárások szerint alakult. Ez a típus is az első harmadoló pontnál tagolódik, előtte
emelkedő/szökő-ereszkedő/eső a dallam, utána pedig általában lebegő (esetleg kismértékben ereszkedő-emelkedő). Nem tapasztaltunk [h]-szerű zörejelemet, de a harmadoló pontnál felfüggesztődhet a zönge a hangszalagok zárása miatt (vö. Gordon–
Ladefoged 2001: 391). A 2. ábra a megszakadó és a folytonos zöngére illetve különböző hangterjedelmű megvalósulásokra mutat példákat.
A hangközértékek a változatos meredekségű mintázatok miatt minden korcsoportban tág tartományban szóródnak (5. táblázat), és a statisztikai elemzés sem mutatott ki
eltérést a csoportok között.

2. ábra. A gyermekek egyet nem értést kifejező hümmögéseinek jellegzetes hanglejtésformái

Adatközlők

Hangköz (F0max/F0min, Hz)
Minimum

Maximum

Átlag

Átlagos eltérés

Felnőttek

1,07

1,86

1,36

0,15

Iskolások

1,12

1,44

1,26

0,09

Óvodások

1,19

2,33

1,38

0,18

5. táblázat. Az egyet nem értést kifejező hümmögések hangközértékei

3.2.2. A percepciós teszt eredményei
A percepciós tesztben az egyet nem értő hümmögés is két változatban szerepelt. Az
egyik meredekebb, megszakított forma volt, a korábbi kutatások alapján ez a tipikusabb előfordulás (Markó 2005). Ezt majdnem minden csoportban 100%-ban felismerték (6. táblázat). A másik változat laposabb dallammenettel és folytonos zöngével
realizálódott, ez ritkább, és kevésbé is ismerték fel (minden csoportban 80%-ban).
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Felismerés

Felnőttek

Iskolások

Óvodások

100%

95%

100%

Elfogadott válaszok

nem

nem

nem, nem tetszik, nem
akar valamit

Nem fogadtuk el

–

nagyon rossz

–

6. táblázat. Az egyet nem értő hümmögések felismerési eredményei

3.3. A kérdő hümmögések eredményei
3.3.1. Az akusztikai elemzés eredményei
A felnőttek közül 19-en (95%), az iskolások fele hozta létre, az óvodások közül pedig
senki nem produkálta a kérdő funkciójú hümmögést. (Az óvodások esetében a percepciós teszt is alacsony arányú felismerést mutatott, ezért feltehetően nem az elicitáció
módszere áll az eredmény hátterében.) A realizációk ezúttal is rövidebbek a felnőttek
esetében (7. táblázat), és a független kétmintás t-próba is szignifikáns eltérést mutatott
ki [t(28) = –5,025; p < 0,001].
Adatközlők

Időtartam (ms)
Minimum

Maximum

Átlag

Átlagos eltérés

Felnőttek

123

453

204,79

42,29

Iskolások

209

480

292,50

61,70

Óvodások

–

–

–

–

7. táblázat. A kérdő hümmögések időtartamadatai

A kérdő hümmögések dallamszerkezete az egy szótagú kérdő mondatokénak felel
meg, a realizációk között abban van eltérés, hogy laposabban emelkedő vagy meredeken szökő a dallam (vö. 3. ábra). Az ebből adódó hangközbeli szóródás ugyancsak
megfigyelhető mind az iskolások, mind a felnőttek esetében (8. táblázat), így szignifikáns különbség itt sem mutatható ki.
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3. ábra. A gyermekek kérdő hümmögéseinek jellegzetes hanglejtésformái

Hangköz (F0max/F0min, Hz)

Adatközlők

Minimum

Maximum

Átlag

Átlagos eltérés

Felnőttek

1,30

2,09

1,67

0,20

Iskolások

1,27

1,86

1,61

0,19

Óvodások

–

–

–

–

8. táblázat. A kérdő hümmögések hangközértékei

3.3.2. A percepciós teszt eredményei
A percepciós tesztben ugyancsak kétféle kérdő hümmögés szerepelt. Az egyik átlagos
hangköz- és időtartam-paraméterekkel jellemezhető változat volt, ennek a felismerése
az iskolások és a felnőttek esetében megközelítette a 100%-ot, az óvodások közül
azonban csak 7-en ismerték fel (9. táblázat).

Felismerés

Felnőttek

Iskolások

Óvodások

95%

95%

35%

Elfogadott válaszok

kérdés, visszakérdezés, értetlenség, Mi?
Tessék?

Mi(t)? Micsoda?
Tessék? Mondjad!

Mi? Mi van? Igen?

Nem fogadtuk el

No, gyerünk!

Jah.

Csodálkozunk. Igen.
Hm, de jó! Akarás.
Nem szeret fogat
mosni.

9. táblázat. A kérdő hümmögések felismerési eredményei

A másik változat az átlagnál mintegy másfélszer nagyobb hangközzel realizált
emocionális színezetű kérdő hümmögés volt. Ennek a felismerése ugyancsak közel
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100%-os volt az iskolások és a felnőttek körében, ugyanakkor az óvodások közül mindösszesen 4-en ismerték fel a kérdő szándékot.

4. Következtetések
Az eredmények azt mutatják, hogy az egyetértést és az egyet nem értést jelző hümmögések már 5–7 éves korban kétséget kizáróan részét képezik a gyermekek kommunikációs repertoárjának. Az egyetértő hümmögés figyelemjelző funkciója az óvodásoknál általában még nem tudatosodik (bár láttunk ilyenre is példát), az iskolásoknál
azonban már igen. 12-13 éves korra a kérdő hümmögést is felismerik már, feltehetően
használják is a mindennapi interakciókban, bár a produkciós kísérlet 50%-os hatásfoka
alapján, ez még nem feltétlenül tudatos.
Az egyetértést jelző hümmögés korai elsajátítása feltételezhetően összefügg az előfordulási gyakoriságával. Az egyet nem értést kifejező hümmögés esetében a társalgásbeli adatok (lásd a Bevezetést) a gyakoriságot nem igazolják, ugyanakkor valószínűsíthetjük, hogy a gyermekek életük korai szakaszában ezzel a hümmögéstípussal
találkoznak a leggyakrabban (az egyik szerző gyermeke másfél éves korában, nem
sokkal a nem szó után kezdte el használni ennek helyettesítőjeként a megfelelő hümmögést, és csak kétéves kora körül jelent meg az egyetértő típus). Ugyancsak befolyásoló lehet az a tény, hogy az ’igen’ és ’nem’ jelentésű hümmögések által kifejezett
beszélői szándék könnyen azonosítható, behelyettesíthető, konkrét.
A kérdő hümmögés – bár a társalgásban relatíve gyakori – ezzel szemben elvontabb, nem mindig feleltethető meg egy adott közlésnek. Visszakérdező szerepben fordul elő leginkább, és ez a legkönnyebben azonosítható. A teszteredmények ugyanakkor csak arra utalnak, hogy a használata óvodáskorban még nem tudatos, azonban
jóval korábban megjelenhet (és a tapasztalatok szerint meg is jelenik) mintakövetésként (akárcsak a hezitálás, vö. Horváth 2009).
A hümmögéstípusok realizációi a különböző korosztályok között csak az időtartam
tekintetében mutattak eltérést, az artikuláció módja, a belső időszerkezet, a dallamszerkezet és a hangköz csoportonként azonos módon valósult meg (ha nagyobb volt a
szórás bizonyos paraméterek tekintetében, ez minden adatközlői csoportra érvényes
volt). Mindebből az következik, hogy a hümmögés funkcionális azonosíthatósága
ezekben a változatlan jegyekben van kódolva.
A hümmögés időtartamáról megállapítottuk, hogy (minden más paraméter viszonylagos azonossága mellett) az életkor előrehaladtával egyre kisebb értékeket mutat, ezt
két esetben a statisztikai próba is alátámasztotta. Valószínűsíthetjük, hogy ennek hátterében ugyanaz a tendencia áll, amely például az artikulációs tempó gyorsulásaként
manifesztálódik a kisgyermekkortól felnőttkorig (vö. pl. Gósy 2005, Menyhárt 2000).
Az artikulációs mozdulatok automatizálódása, a beszédrutin kialakulása lehet az oka
ennek a változásnak.
A kutatásban a hümmögés mint diskurzusjelölő elsajátítását, használatának életkori
vonatkozásait kíséreltük meg feltérképezni – elsősorban fonetikai eszközökkel és
módszerekkel. Eredményeink egybevágnak a szakirodalom azon megállapításával,
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mely szerint a diskurzusjelölők kisgyermekkorban még egyfunkciósak, és később
tudatosul szerepeiknek a teljes köre (Meng–Schrabback 1999). Az adatgyűjtés és
-feldolgozás során, illetve az eredmények alapján számos további kérdés vetődött fel.
Az anyanyelvi fejlődés vizsgálatában a magyar diskurzusjelölőknek pragmatikai,
pszicholingvisztikai szempontú elemzése további kutatások tárgya kell, hogy legyen.
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HELTAI PÁL
A FORDÍTÁS MONITOR MODELLJE ÉS A FORDÍTÓI BESZÉDMÓD
1. Bevezetés: A fordítás monitor modellje
A fordítástudományban az utóbbi években jelent meg a fordítás monitor modellje
(Tirkkonen-Condit 2002, 2004, 2005, Mossop 2003, Mossop et al. 2005, Englund
Dimitrova 2005, 2007), amely a fordítás folyamatának pszicholingvisztikai vizsgálata
során jutott arra a következtetésre, hogy a szó szerinti fordítás alapvető szerepet játszik
a fordítás folyamatában. A modell szerint a fordító először mindig a szó szerinti fordítással próbálkozik: a fordító célnyelvi mentális lexikonja mindig a szó szerinti fordítást kínálja fel elsőként. A fordítás folyamatát – ugyanúgy, mint az egynyelvű kommunikációét – a monitor ellenőrzi. Ha a monitor azt jelzi, hogy a szó szerinti fordítás
nem megfelelő, akkor a fordító javít, vagy tovább gondolkodik a probléma megoldásán. Ez lehet automatikus, félig vagy egészen tudatos keresés és gondolkodás.
A bevezetésben már röviden ismertetett modellel kapcsolatban még számos kérdés
vár tisztázásra. A modell alapján dolgozó kutatók többnyire úgy fogalmaznak, hogy a
szó szerinti fordítás a fordítás alapvető stratégiája, ugyanakkor a szó szerinti fordítást
és a monitor működését gyakran automatikus folyamatként írják le. Mivel a stratégia
egyik ismérve a tudatosság, fontos kérdés annak tisztázása, mennyiben folyamat és
mennyiben stratégia a szó szerinti fordítás.
További kérdés, hogy pontosan mit is értsünk szó szerinti fordításon. A szó szerinti
fordítás, mint intuitív fogalom jól ismert, de ha a fordításkutatás során használni akarjuk, akkor kiderül, hogy a fogalom nem egyértelmű. Ez a kérdés tehát további vizsgálatokat igényel.
Ha a szó szerinti fordítás okaira kérdezünk rá, akkor a feldolgozási erőfeszítés és a
kétnyelvű mentális lexikon kérdéseit kell átgondolnunk. A modellből az következik,
hogy a közvetítő funkciót betöltő fordító másképpen aktiválja a célnyelv szavait, mint
a saját kommunikációt folytató egynyelvű és kétnyelvű beszélő. Ez viszont felveti azt
a kérdést is, hogy milyen különbségek vannak a természetes kétnyelvű beszélő és a
fordító kétnyelvű beszédmódja között.
Ebben a dolgozatban a fordítás monitor modelljének ismertetésén túl rámutatok a
modellel kapcsolatos tisztázatlan kérdésekre, további kutatási lehetőségekre, majd a
modellből kiindulva kísérletet teszek arra, hogy a fordító mentális lexikonjának működését a kétnyelvű beszédmód speciális változataként értelmezzem.

2. Folyamat és stratégia
Ha az iskolában a tanulók fordítási feladatot kapnak, gyakran felteszik a kérdést: „Hogyan fordítsunk? Szó szerint vagy szabadon?” Ez a látszólag naiv kérdés nagyon is
komoly fordításelméleti problémát vet fel. Rávilágít arra a tényre, hogy többféleképpen lehet fordítani, és a fordítónak kell eldöntenie, melyik fordítási módot választja. Itt
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a szó szerinti fordítás egy általános fordítási mód következménye (vö. Chesterman
2005).
A kérdés rámutat arra is, hogy az iskolai fordításban a fordítási gyakorlat célja
gyakran nem egy adekvát fordítás létrehozása, hanem a mikroszintű nyelvtani és lexikai elemek azonosítása, értésük ellenőrzése, a célnyelvi megfelelő segítségével történő
elsajátítása. A tanulók „hogyan fordítsunk” kérdése tehát azt jelzi, hogy a tanulók
felismerték, hogy a fordítás célja valójában nyelvi ismereteik ellenőrzése, ezért a szó
szerintitől eltérő fordítást saját felelősségükre nem merik vállalni. Ez különösen a
nyelvtani-fordító módszer regnálása idején volt így.
A történelem során a valódi fordítások terén is gyakran előfordult a szó szerinti fordítás, vagy azért, mert a fordító nem volt képes másra, vagy azért, mert tudatosan ezt az
általános fordítási módot választotta, mivel a forrásnyelvi szöveg tartalmához úgy akart
hű maradni, hogy igyekezett minél pontosabban követni az eredeti nyelvtani szerkezetét
és szóhasználatát. A fordítástudomány történetében számon tartott és gyakran idézett
legjelesebb szerzők – Ciceró, Szent Jeromos, Dolet, Tytler stb. (ld. Vermes Albert, megjelenés alatt) azonban általában elutasítják a szó szerinti fordítást. A fordítás mai funkcionális elméletei is arra hívják fel a figyelmet, hogy a fordítás nem szó- vagy mondatszinten, hanem szövegszinten történik, fontos a globális szövegösszefüggés, a szöveg funkciója, a pragmatikai jelentések, a kulturális háttér stb. A fordítás oktatásával foglalkozó
intézmények szintén azt tanácsolják hallgatóiknak, hogy ne szó szerint fordítsanak. Akár
azt is mondhatnánk, hogy a fordítás története a szó szerinti fordítás elleni küzdelem
története.
A szó szerinti fordítás lehet megértési stratégia is: ha a nyelvtanuló, akinek a nyelvtudása nem elégséges ahhoz, hogy a szöveg értelmét egészében megragadja, megpróbálja a szöveget „alulról”, a szavak szintjéről indulva értelmezni. Ugyanez a stratégia
előfordul tapasztalt fordítóknál is (ld. lent).
A fordítás monitor modellje azonban azt állítja, hogy a szó szerinti fordítás és a szó
szerinti fordítás monitorozása automatikus folyamat: a mentális lexikon automatikusan az adott forrásnyelvi egység (szó, szókapcsolat, vagy mondatszerkezet) szó szerinti megfelelőjét kínálja fel. Ezt Tirkkonen-Condít (Mossop et al. 2005: 146) a következőképpen fogalmazza meg:
Translation tends to be a process in which what I call literal rendering plays an
important part. There is an automated mental bilingual ’dictionary’ in the translator’s
mind from which words or chunks of linguistic material are picked out as
counterparts for chunks in the source text. Parallel with this literal rendering
automaton, a monitor checks that the chunks generated by the automaton make sense
and are linguistically and pragmatically acceptable.
A fordítás általában olyan folyamat, amelyben fontos szerepet játszik az, amit én szó
szerinti visszaadásnak nevezek. A fordító fejében egy automatizált kétnyelvű mentális szótár van, amelyből szavakat vagy egyéb nyelvi anyag darabjait válogatja ki a
forrásnyelvi szöveg darabjainak megfelelőjeként. Párhuzamosan ezzel a szó szerinti
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visszaadást végző automatával egy monitor ellenőrzi, hogy az automata által generált
darabok értelmesek-e, és nyelvileg, illetve pragmatikailag elfogadhatók-e.1

Ha a monitor jelez, hogy a szó szerinti megfeleltetés valamilyen okból nem fogadható el, a fordító tovább keres, amíg jobb megoldást nem talál. A további keresés és
találás lehet olyan gyors, hogy az elsőként aktivált megfelelő sokszor nem jelenik meg
a leírt fordításban, sőt még hezitálásnak sincs nyoma (Englund Dimitrova 2007), de
előfordul, hogy a tapasztalt fordító is automatikusan leírja az első változatot, és csak
később javít. Ilyen javításokra találtak jelentős számú példát a Translog szoftverrel
végzett vizsgálatok során Tirkkonen-Condit (2005), Tirkkonen-Condit et al. (2008),
továbbá (egy más szoftverrel) Englund Dimitrova (2005, 2007).

3. Mi a szó szerinti fordítás?
Reiss és Vermeer (1984) a szó szerinti, illetve szabad fordítás különböző változatait
egy ötfokú skálán helyezték el. E szerint van interlineáris fordítás, nyelvtani fordítás,
dokumentarista fordítás, kommunikatív fordítás és adaptáció. Az interlineáris fordítás
tükrözni akarja az eredeti nyelvtani szerkezetét, és ebből a célból gyakran nem tartja
be a célnyelv szabályait. A nyelvtani fordítás megfelel a célnyelv szabályainak, de
mondatszinten fordít, kontextus nélkül. A dokumentarista fordítás már figyelembe
veszi a kontextust, de idegenítő fordítás, az eredeti szöveghez kapcsolódó kultúrát
akarja érzékeltetni. A kommunikatív fordítás a célnyelvi kultúra szerint jól értelmezhető szöveget eredményez, az adaptáció pedig teljesen átalakítja az eredeti szöveget: a
hasonlóság megmarad, de a célnyelvi szöveg értelmezése már független az eredetitől.
Szó szerinti fordításon általában a fenti skála szerinti nyelvtani fordítást értjük,
amikor a mondatok nyelvtanilag helyesek. Englund Dimitrova (2005: 53) ezt a következőképpen határozza meg:
[…] a TT fragment which is structurally and semantically modelled upon the ST
fragment while respecting TL grammatical constraints.
[…] olyan célnyelvi fragmentum, amely strukturálisan és szemantikailag a forrásnyelvi fragmentumot követi, miközben betartja a célnyelv nyelvtani előírásait. 2

Ez a meghatározás azonban nem mondja meg, pontosan mi is az, ami teljesíti a célnyelvi nyelvtan előírásait, és mit is jelent a forrásnyelvi elemekhez minél közelebb
álló célnyelvi elemek használata. Ha a kérdést leszűkítjük a lexikai szintre, akkor az
első probléma a poliszémia. Gyakorlatilag minden szó többjelentésű, tehát a szó melyik jelentését tekintsük szó szerinti jelentésnek, amelyet a fordító a szó szerinti
(nyelvtani) fordításban használ?

1
2

Saját fordításom.
Saját fordításom.
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Ha azt a célnyelvi szót tekintjük szó szerinti megfelelőnek, amely az adott forrásnyelvi szó leggyakoribb jelentései közül a leggyakrabban megfelel, akkor feltételeznünk kellene, hogy a fordító először mindig ezt a megfelelést aktiválja: ha tehát mondjuk tudományos szövegben meglátja a table szót, először az asztal szónak kellene
eszébe jutnia, és csak a monitor jelzésére javítaná táblázatra.
Ez nehezen képzelhető el. Ha viszont azt mondjuk, hogy a szó szerinti fordítás a
többjelentésű szavak megfelelőjének kiválasztásában figyelembe veszi a mondat kontextusát, akkor nem világos, hogy ez miért szó szerinti fordítás. Ráadásul a szó szerinti
fordítás nem teljesen azonos a nyelvtanulók, a kezdő és tapasztalt fordítók esetében
(Englund Dimitrova 2007). A nyelvtanulók abból a feltételezésből indulnak ki, hogy
az idegen nyelv szavai csak formailag különböznek az anyanyelv szavaitól, így ha
megtanulnak egy szót, azt azonosítják az anyanyelvi megfelelő összes jelentésével
(Swan 1997). Ezen a szinten tehát a szó szerinti fordítás azt jelenti, hogy egy szónak
csak egy jelentését, és annak is csak egy megfelelőjét ismerik, és azt a szövegösszefüggéstől és az adott mondat kontextusától függetlenül használják. Arabski (1979)
szerint a tanulók a többjelentésű szavak legelőször megtanult (sokszor leggyakoribb)
jelentésének megfelelő idegen nyelvi szót használják akkor is, amikor már ismerik azt
a szót is, amely az adott kontextusban megfelelne. Ezt elsődleges megfelelőnek
(primary counterpart) nevezi. A nyelvtanulók gyakran nem ismerik fel, hogy egyes
szavakat nem lehet szó szerint fordítani, és akkor is azzal próbálkoznak, ha a mondat
értelmetlen lesz.
Ez a fajta szó szerinti fordítás, bizonyos kivételektől eltekintve, nem jellemző a (tapasztalt) fordítókra. Mit jelent tehát a szó szerinti fordítás az ő esetükben? Elsősorban
azt, hogy – Tirkkonen-Condit kifejezésével – a szokásosnál kisebb „darabokat” feleltetnek meg egymásnak: a szókapcsolatokat és más több szóból álló egységeket (formulaszerű szekvenciák, összetett szavak) elemenként fordítják. Ennek különböző okai
lehetnek, de lehet ez az elemenkénti fordítás automatikus folyamat vagy tudatos stratégia eredménye is.
A nyelvtudás viszonylag alacsony szintjén álló tanuló feltételezett szó szerinti fordítását szemlélteti a következő konstruált példa.
(1)

He gave a paper on sewage plants. – *Ő adott egy papírt a szennyvíz növényeken.

A szó szerinti fordítás annak eredménye, hogy a példában feltételezett nyelvtanuló a
paper szónak csak a ’papír’ jelentését, a plant szónak pedig csak a ’növény’ jelentését
ismeri, továbbá nem ismeri, illetve nem ismeri fel a give a paper szókapcsolatot, a
sewage plant összetételt, illetve az on prepozíciót a ’valamilyen témáról’ jelentésben,
továbbá nem képes a mondatot az egész szöveg összefüggésében értelmezni.
Magasabb szintű nyelvtudás birtokában a nyelvtanulók, illetve kezdő fordítók a forrásnyelvi szavak több jelentését és ezeknek több célnyelvi megfelelőjét ismerik, és a
célnyelvi kifejezés előhívásakor legalább a mondat kontextusát figyelembe veszik.
Feltételezhető, hogy minél jobb a nyelvtudás, és minél tapasztaltabb a fordító, annál
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automatikusabban választja a (mondat- és szöveg-)kontextusnak megfelelő megoldást.
A tapasztalt fordító tehát a fenti mondatot automatikusan a következőképpen fordítja:
(2) He gave a paper on sewage plants. – A szennyvíztisztító telepekről tartott előadást.

Amint fent már utaltam rá, nem egészen tisztázott, tulajdonképpen mi is az, amit a
fordító célnyelvi mentális lexikonja elsőként felkínál. Aligha feltételezhetjük, hogy
tapasztalt fordító mentális szótára a plant szóra automatikusan a növény szót kínálja
fel, és csak a monitor közbeavatkozása után cserélje a telep szóra. Hasonlóképpen
nehéz feltételezni, hogy tapasztalt fordító mentális lexikonja, illetve szótára a gave a
paper megfelelőjeként az adott egy papírt szókapcsolatot kínálja fel.
Nyilvánvaló tehát, hogy a szó szerinti fordítás fogalmának meghatározásán tovább kell dolgozni, és pszicholingvisztikai módszerekkel is vizsgálni kell, hogy
különböző nyelvtudással és fordítási tapasztalattal rendelkező fordítók esetében
tulajdonképpen mi az, amit a mentális lexikon először felkínál. További kérdés,
hogy ha tapasztalt fordítónál automatikus, szó szerinti megfelelésként jelentkeznek a
szavak kontextuális megfelelői és a szokásos szókapcsolatok is, akkor milyen körülmények hatására tér el ezektől.

4. A szó szerinti fordítás okai
Egynyelvű beszédprodukcióban a gyakori, szokásszerű kifejezések feldolgozási erőfeszítése kisebb, mint az újszerű, költői szókapcsolatok feldolgozási erőfeszítése, tehát a
rutinszerű kifejezésmód kevesebb feldolgozási erőfeszítésébe kerül mind a beszélőnek, mind a hallgatónak.
A fordító erőforrásai korlátozottak, ezért a legkisebb erőfeszítéssel járó megoldást
keresi. A fordító esetében a rutinszerű kifejezésmódnak az a szó, illetve szókapcsolat
felel meg, amelyet a mentális szótár elsőként felkínál. Ez jár a legkevesebb feldolgozási erőfeszítéssel.
Ezt a jelenséget a fordítástudományi szakirodalom már korábban is regisztrálta.
Levy már 1967-ben megjegyezte, hogy a fordítók a „minimax elvet” alkalmazzák
(idézi Fawcett 1997: 12), minimális erőfeszítéssel (szó szerinti megfeleltetéssel) kívánnak maximális eredményt elérni. Newmark (1981) a fordítás egységével kapcsolatban (kissé preskriptív módon) úgy fogalmaz, hogy a fordítás egységének olyan
kicsinek kell lennie, amennyire lehetséges, és olyan nagynak, amennyire szükséges (ez
általában a kollokáció, illetve a tagmondat szintje). Komisszarov (1973, idézi Klaudy
Kinga 1994: 35) hasonló elképzelést vázol az ekvivalencia szintjeivel kapcsolatos
modelljében, amely szerint az ekvivalencia megvalósulhat szószinten, mondatszinten,
szövegszinten stb., és a fordítók csak akkor lépnek magasabb szintre, ha az ekvivalencia alacsonyabb szinten nem valósítható meg. Lörscher (1991) szintén azt a következtetést vonja le a fordítás folyamatának tanulmányozásából, hogy a fordítók a minimax
elve szerint igyekeznek a mentális terhelés szintjét minél alacsonyabban tartani.
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Fawcett (1997: 56) szerint a korai fordításelméletek hibája, hogy megrekedtek a
mondatszinten, de végül is tény, hogy a fordítás nagyon sokszor ezen a szinten történik, ráadásul különösebb hátrányos következmények nélkül:
What professional and even novice translators actually do is relate the translation of
the microlevel of words and phrases to higher textual levels of sentence and
paragraph, and beyond that to such parameters as register, genre, text conventions,
subject matter and so on, in a constant dialectic.
A hivatásos, sőt a kezdő fordítók is tulajdonképpen a szavak és kifejezések
mikroszintjén történő fordítást összefüggésbe hozzák a magyasabb szintekkel, a
mondat és a szakasz, és azon túl olyan paraméterek, mint a regiszter, műfaj, szövegkonvenciók, szakterület és ehhez hasonlók követelményeivel, állandó dialektikában. 3

Ugyanezt megfogalmazhatjuk a relevancia elvéből (Sperber – Wilson 1986, 1995)
kiindulva is: a kommunikátor nem akar több erőfeszítést tenni annál, mint amennyi
megítélése szerint biztosítja a megfelelő kontextuális hatást.
A szó szerinti fordítás okai közé tartozik az is, amikor a fordító tudatosan, stratégiaként használja a szó szerinti fordítást. Ezzel a következő részben foglalkozunk.

5. A szó szerinti fordítás mint stratégia
Fent elkülönítettük a szó szerinti fordítást, mint automatikus folyamatot a tudatos stratégiától, és azt is említettük, hogy kezdő nyelvtanulóknál a szó szerinti fordítás megértést támogató stratégiaként jelentkezik: a tanuló a szavak jelentéséből kiindulva próbálja megfejteni a mondat, illetve a szöveg jelentését. Ez fordítóknál is előfordul: egy-egy
bonyolultabb szövegrész megértéséhez még a tapasztalt fordító is időnként igénybe
veszi a szó szerinti fordítás mankóját, ami a memóriát is támogatja (Englund Dimitrova
2005). A fordítóknál ez a megértési stratégia közbenső fordítási termék, többnyire nem
jelenik meg a végleges szövegben, kivéve azt az esetet, amikor a fordító végül sem érti
meg teljesen a szöveget, és a szó szerinti fordítást abban a reményben hagyja meg,
hogy feltételezi, hogy a fordítás olvasója a szó szerinti fordítást is képes értelmezni. Ez
gyakran előfordul, ha a fordító olyan szakszöveget fordít, amelyet szakmailag nem
képes teljes mértékben átlátni. A Translog nevű számítógépes szoftver viszont az öszszes billentyűleütés rögzítésével lehetővé teszi ezeknek a közbenső lépéseknek a tanulmányozását is.
Tudatos stratégiaként alkalmazza a fordító a szó szerinti megfeleltetést akkor is,
amikor időhiány miatt nem keresi meg a kontextushoz jobban illő fordítási megoldást:
a monitor jelez, hogy a szó szerinti megfelelő nem egészen jó, de a fordító úgy ítéli
meg, hogy az adott helyzetben a gyengébb, azaz a szó szerinti változat is elfogadható.
Ide tartozik az, amikor a fordító új terminussal találkozik, és időhiány miatt nem alkot
3
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adekvát terminust, hanem tükörfordítással él, illetve amikor nincs ideje megkeresni a
létező terminust, de bízik abban, hogy az általa használt szó szerinti, illetve elemek
szerinti megfeleltetés a fordítás olvasója számára felismerhető lesz. Ugyancsak stratégiai döntést jelent, ha egy kollokáció fordításában nem jut eszébe a fordítónak a megfelelő célnyelvi kollokáció, és elemenként fordítja.
Tudatos stratégiának tekinthetjük a tapasztalt fordítóknál megfigyelt transzkódolást
is, más néven horizontális fordítást (vö. de Groot–Christoffels 2006), amely főleg
időhiányos körülmények között fordul elő. A transzkódolás során a fordító/tolmács
nem deverbalizálja az üzenetet, hanem a forrásnyelvi formáktól közvetlenül a célnyelvi formákhoz lép. Ez a fordítási mód tehát szükségszerűen bizonyos mértékig szó
szerinti fordítást jelent, de nem azonos azzal. A transzkódolás jelensége arra utal, hogy
a fordításhoz szükséges erőfeszítés esetenként kisebb, ha a fordítónak nem kell a szó –
fogalom – szó utat végigjárni, hanem a forrásnyelvi kifejezés alapján, az üzenet
deverbalizálása nélkül tudja a célnyelvi megfelelőket előhívni.
A transzkódoláshoz hasonló fordítási mód előfordul nyelvtanulóknál, illetve kezdő
fordítóknál vagy tolmácsoknál is, de ez a transzkódolás egészen más, mint a tapasztalt fordítók esetében. Az előbbieknél a szó szerinti megfelelő valóban a szavak szintjén jelentkezik, és a szó leggyakoribb jelentésének kontextus nélküli leggyakoribb
célnyelvi megfelelőjét jelenti, míg az utóbbiak valamilyen mértékben a szó szerinti
fordítás során is figyelembe veszik a szövegösszefüggést, és általában nem a szavak,
hanem a szókapcsolatok szintjén mozognak. Éppen ezért előfordul, hogy ha a fordítónak kevesebb ideje van a fordításra, jobban fordít, mint amikor több ideje van, és a
szöveget a szavak szintjén kezdi elemezni (vö. Hansen 2002, Heltai Pál 2004). A
kezdő nyelvtanuló azért fordít a szavak szintjén, mert az idegen nyelv szavai az
anyanyelvi megfelelőn keresztül kapcsolódnak a fogalomhoz: L2-L1 fordításban
előbb aktiválja az anyanyelvi megfelelőt, mint a fogalmi tartalmat. A fordító mentális
lexikonjában ezzel szemben a forrásnyelvi és a célnyelvi szavak (szókapcsolatok) a
fogalmakon keresztül és közvetlenül is kapcsolódnak egymáshoz (de Groot 1997), és
a fordító akkor transzkódol, ha különböző tényezők miatt a lexikai egységek közötti
közvetlen kapcsolat révén gyorsabban tud fordítani.
A transzkódolást három dolog teszi lehetővé. Az egyik a fordítandó szöveg jellege.
Szakszövegekben a fordítandó egységek – terminusok, szaknyelvi kollokációk – jelentős részének egyértelmű ekvivalense van, tehát tulajdonképpen nem beszélhetünk szó
szerinti vagy nem szó szerinti jelentésről. A rokonszavak (cognates) között erős a
kapcsolat, hiszen állandó és gyakori megfeleléseket jelentenek, ugyanahhoz a fogalomhoz kapcsolódnak, és a fonológiai forma is közös. Jelentős mértékben érvényes ez
a terminusokra is, különösen a latin és görög elemekből alkotott nemzetközi terminusokra. Ezért sok szakszöveg – a terminusok és a szaknyelvi kollokációk megfelelőinek
ismerete esetén – viszonylag jól fordítható „szó szerint” (Heltai Pál 2008c), ha a szó
szerintin nem szavak, hanem nagyobb „darabok” fordítását értjük. Feltételezhető, hogy
a transzkódolás során a deverbalizáció kikerülése részben a több szóból álló kifejezések elemeinek előfeszítő hatásával is kapcsolatos. Így például az (1) példa fordításá-
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ban, ha a fordító már előhívta a give a paper kollokáció jelentését, ez előfeszíti az on
prepozíció ’valamilyen témáról’ jelentését is.
Egy másik tényező, ami a szó szerinti fordítás, illetve transzkódolás sikerességét
biztosíthatja az, hogy a minimális (mondaton belüli) kontextust figyelembe vevő szó
szerinti fordítás, illetve a több szóból álló lexikai egységek (terminusok, szókapcsolatok) elemenkénti fordítása a szakmai háttérrel rendelkező olvasó számára érthető lehet.
Bár az ilyen kevéssé szakszerű fordítás megnöveli a feldolgozás költségét, a szöveg
még így is megfelelhet a célnak.
A transzkódolást lehetővé tevő további tényező az, amit már fent említettünk: a fordító mentális lexikonjában a két nyelv szavai közvetlenül is kapcsolódnak egymáshoz.
Ebből kiindulva feltételezzük, hogy a fordítók mentális lexikonjában a két nyelv szavainak reprezentációja és a lexikai hozzáférés valamilyen módon eltér a természetes
kétnyelvűek kétnyelvű mentális lexikonjától és annak működésétől. Ezért a dolgozat
befejező részében a fordítói kétnyelvű mentális lexikon felépítését és működését veszszük szemügyre. Ezt megelőzően azonban ki kell még térnünk a fordítás monitor modelljének egyik névadó terminusára, a monitorra.

6. A fordító mentális lexikonjának működése és a fordítói beszédmód
6.1. A fordító mentális lexikonja
A pszicholingvisztikai szakirodalom nagyjából egyetért azzal, hogy a kétnyelvű személyeknek két mentális lexikonja van, de a kettő között szoros a kapcsolat (de Groot–
Christoffels 2006). De Groot (1997) szerint a két nyelv szavai között különböző erősségű kapcsolatok lehetnek, attól is függően, hogy konkrét vagy elvont jelentésű szavakról van-e szó. A pszicholingvisztikai irodalom még nem jutott túl az elszigetelt
szavak fordítási ekvivalenseinek tanulmányozásán, de feltételezzük, hogy a fenti megállapítás a szókapcsolatokra és más több szóból álló egységekre is vonatkoztatható.
Ha a természetes kétnyelvű kommunikációban részt vevő személyek és a fordítók/tolmácsok mentális lexikonját összevetjük, a következő különbségeket regisztrálhatjuk.
Természetes kétnyelvűség esetében a forrásnyelv egyes szavai a célnyelvi mentális lexikon részét alkotják: ezek azok a kölcsönszavak, amelyeket a kétnyelvű beszélők már beépítettek a célnyelvi mentális lexikonjukba (az erdélyi magyar beszélők
például az infúzió szó helyett a románból kölcsönzött perfúzió szót használják). A
pszicholingvisztikai irodalom jelentős része szerint (de Groot–Christoffels 2006) a
két nyelv szavainak szétválasztása nyelvi címke (language tag) alapján történik:
minden szó lemmájához hozzátartozik annak jelzése, melyik nyelvhez tartozik. Feltételezem, hogy természetes kétnyelvűeknél sok lexikai egység esetében a nyelvi
címke nem elég határozott.
A fordítók és tolmácsok, akár kétnyelvű beszédközösségből, akár idegen nyelvi oktatásból/tanulásból származik a nyelvtudásuk, tudatos nyelvhasználók, és pontosabban
azonosítják a szavak nyelvi hovatartozását, tudatában vannak annak, hogy a kétnyelvű

111

közösség által használt kölcsönszavak közül melyek nem tartoznak a célnyelv sztenderd változatához. Más szóval, a nyelvi címkék „nyilvántartását” határozottan vezetik,
tehát a forrásnyelv és a célnyelv szavait pontosan megkülönböztetik.
További különbség a kétnyelvűek és a fordítók mentális lexikonjának felépítése között, hogy a fordítók mentális lexikonjában – a gyakori együttes előfordulás következtében – erősek a közvetlen kapcsolatok. De Groot (1997) szerint a fordítási ekvivalensek közötti kapcsolatok az ismételt használattal erősödnek, tehát a fordítók és tolmácsok esetében egy sor állandó kapcsolat alakul ki, míg a kétnyelvűek esetében nem,
illetve nem minden szó esetében. Így például a forrásnyelvi kultúrára jellemző tárgyak
és intézmények megnevezéseit a kétnyelvűek egymás közötti kommunikációjuk során
is gyakrabban használják a forrásnyelvi megfelelőt, és ritkábban fordítják célnyelvre,
míg a fordító ezeket lefordítja, vagy magyarázza. Sok esetben a kétnyelvű nyelvváltozatban használt célnyelvi megfelelő eltér a sztenderdben használt megfelelőtől, vagy
nem ismerik a hivatalos, sztenderd célnyelvi megfelelőt. Így a forrásnyelvi és a célnyelvi egység közötti közvetlen kapcsolat gyengébb, vagy egyáltalán nincs.

6.2. A fordítói mentális lexikon aktiválása
Mint fent láttuk, a kétnyelvűek, illetve a fordítók kétnyelvű mentális lexikonja bizonyos mértékben eltérő vonásokat mutat. Az utóbbiban – a természetes kétnyelvű helyzetből kifolyólag – egyes forrásnyelvi szavak célnyelvi szóként szerepelnek, más esetekben bizonytalanok, melyik szó melyik nyelvhez tartozik (meggyengült a nyilvántartás), harmadrészt a két nyelv szavai között kevésbé erős a kapcsolat. A fordítók viszont tudatosan is ügyelnek a két nyelv szétválasztására, a nyelvi címkék határozottak,
ugyanakkor a két nyelv szavai között erősek a közvetlen kapcsolatok.
Még nagyobbak a különbségek a kétnyelvű mentális lexikon aktiválása során. A különbségek a kommunikáció eltérő céljaira és eltérő körülményeire vezethetők vissza.
Grosjean (2001) szerint a kétnyelvű beszélők lehetnek egy- vagy kétnyelvű beszédmódban, illetve a két szélső pólus közötti kontinuum valamelyik pontján. Ha kétnyelvű beszédmódban vannak, akkor mindkét nyelv bemeneti és kimeneti rendszerét
globálisan aktiválják; az éppen használt nyelvet jobban, mint a nem használt nyelvet.
A fordítók és a tolmácsok szintén kétnyelvű beszédmódban vannak (Lanstyák 2004),
de a forrásnyelv kimeneti rendszerét nem aktiválják, illetve elnyomják, tehát automatikusan és tudatosan is figyelnek arra, hogy a forrásnyelv elemei ne jelenjenek meg a
fordításban.
A kommunikáció célja eltérő: a kétnyelvű saját gondolatait akarja kifejezni (független szövegalkotás), a fordító mások gondolatait közvetíti (függő szövegalkotás). A
független és a függő szövegalkotás különbségéből következik, hogy míg a kétnyelvű
beszélő saját preverbális üzeneteit fogalmazza meg a célnyelven, addig a fordító egy
forrásnyelvi szöveg deverbalizálása alapján kialakított preverbális üzenet alapján hozza létre a célnyelvi szöveget, ezért esetenként olyan részletinformációkat is közvetít,
amelyek nem feltétlenül szükségesek, de mivel nem ő a szöveg szerzője, nem érzi
magát feljogosítva a változtatásra. Mivel a forrásnyelvi szöveg felszíni struktúrája is
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jelen van, ezzel az interferencia esélye is nő. Ugyanakkor a fordító tudatosan (és sokszor sikeresen) ellenáll az interferenciának (vö. Lanstyák 2004).
A kommunikációs helyzet abból a szempontból is más, hogy a kétnyelvű beszélő
beszédpartnerének más a kognitív környezete: a beszédpartner általában kétnyelvű és
kétkultúrájú, míg a fordító beszédpartnere (egy másodlagos kommunikációs helyzetben) többnyire egynyelvű és egy kultúrájú. A fentiekből következően más a feladat.
Green (1998) feltételezi, hogy a kétnyelvű nyelvhasználat és a különböző irányú fordítások során a kétnyelvűek egy feladatséma (task scheme) alapján működnek. Ezt más
kutatók kétségbe vonják, de végső soron a legtöbb pszicholingvisztikai kutatás oda
lyukad ki, hogy a beszélő szándéka határozza meg a nyelvhasználat módját, a mentális
lexikon aktiválását. A kétnyelvű beszélő kétnyelvű kommunikációjának feladatutasítását úgy fogalmazhatjuk meg, hogy „alkoss független szöveget, és válaszd a két
nyelv repertoárjából azt a nyelvi kifejezést, amely legjobban megfelel a relevancia
elvének (a legnagyobb kontextuális hatást érik el a legkisebb feldolgozási költség
mellett), tekintve, hogy a beszédpartner is kétnyelvű.” A fordító viszont a következő
feladat-utasítást adja magának: „alkoss olyan függő szöveget, amely legjobban megfelel a relevancia elvének, de kizárólag a célnyelvi címkékkel ellátott nyelvi eszközöket
használja, tekintve, hogy az olvasó feltételezhetően egynyelvű és egykultúrájú.”
A kétnyelvű beszélő a feladat utasításának megfelelően az éppen használt nyelven
fogalmazza meg mondanivalóját, és általában azokat a nyelvi elemeket választja, amelyek az adott nyelv címkéjét viselik. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy egyes forrásnyelvi szavak – a sztenderd nyelvhez képest – tévesen viselik a célnyelvi címkét, míg
más szavaknál a címke elmosódott, és a kommunikáció időkorlátai között könnyen
eltéveszthetők. A célnyelv globális aktiválása erősebb, mint a forrásnyelvé, de ez globálisan igaz: a célnyelv egyes regisztereinek és lexikai elemeinek az aktivációja eltérő,
és a forrásnyelv egyes regiszterei és egyes szavai a gyakoriság, a rendelkezésre állás
vagy az érdekesség következtében (kisebbségi nyelvhasználat esetén például a forrásnyelv kultúra-specifikus szavai, vagy a közigazgatás intézményeinek szókincse) alacsonyabb nyugalmi aktivációs szinttel rendelkeznek, mint célnyelvi megfelelőik (ha
vannak). Ezeken a helyeken a kétnyelvű beszélő gyakran tudatos vagy nem tudatos
kódváltást alkalmaz, ami a kétnyelvű beszédpartner számára nem csupán érthető, hanem az esetek többségében relevánsabb is, mintha megkeresné a pontos célnyelvi
megfelelőt. Kódváltás előfordulhat érzelmeket kifejező szavak esetében is, ahol az
egyik nyelvben (rendszerint az anyanyelvben) a beszélő erősebbnek érzi a szó érzelmi
töltetét (Pavlenko 2008).
A fordító a feladat utasításának megfelelően a relevancia elvének megfelelően csak
a célnyelvi szavakat használja a fordításban, mivel a forrásnyelvi szavak nem érnének
el kontextuális hatást, vagy más kontextuális hatást érnének el, és feldolgozási költségük túl magas lenne. Ha az eredeti forrásnyelvi kifejezést átveszi, az tudatos stratégia
(például idegenítő fordítás esetében); az átvett szó mellett gyakran magyarázat is szerepel. A forrásnyelvi interferencia kiküszöbölésére tudatosan ügyel. A nyelvi hovatartozást jelző címke határozott; forrásnyelvi szavak nem jelennek meg célnyelviként.
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Hasonló módon, a szavak előhívása során felmerülő problémák megoldása is eltérő. Ha a kétnyelvű beszélő nem tud egy szót az éppen használt nyelven, vagy nem
tudja előhívni, könnyen a kódváltás eszközéhez folyamodik. Feltételezhető, hogy a
kétnyelvű beszélő a nyelvi címkék alapján csak az egyik nyelv szavai között keres (bár
egyes pszicholingvisztikai elméletek szerint a lexikai keresés nem nyelvspecifikus), de
ha egy elem előhívása nehézségbe ütközik, akkor a következő utasítás az, hogy „akkor
keresd a jelenleg nem használt nyelvben”. Ha például magyar–angol kétnyelvű a jetlag
magyar fordítását nem ismeri, akkor a magyar nyelvű fordítás vagy körülírás helyett
inkább az angol szót használja, tudván azt, hogy sok angol kifejezést azok is ismernek,
akik egyébként nem tudnak jól angolul.
Ha a fordító nem talál célnyelvi megfelelőt, vagy az adott pillanatban nem tudja azt
aktiválni (nincs célnyelvi megfelelő, nem ismeri a célnyelvi megfelelőt, nem tud választani, a fordításra kevés az idő), akkor hosszabb időt tölt a szó keresésével, szinonimát vagy egyéb megközelítő megoldást alkalmaz, vagy a szótárhoz fordul segítségért. A keresést természetesen a forrásnyelvre nem terjeszti ki, hiszen a forrásnyelv
kimeneti rendszere le van tiltva.
Mind a kétnyelvű beszélőnél, mind a fordítónál előfordul, hogy ismeri a célnyelvi
szót, de az adott pillanatban nem vagy csak nehezen tudja előhívni, esetleg a nyelvemhegyén-van állapotba kerül. Ebben a tekintetben feltehetően érdekes különbségeket
lehetne megfigyelni. Valószínű, hogy az ilyen állapot feloldása eltérően történik. Ha a
kétnyelvű beszélő célnyelvi mentális lexikonjában egyes elemek nyugalmi aktivációs
szintje magas, előfordul, hogy mielőtt aktiválni tudná, a másik nyelvben már megtalálta a szót, amely nagyobb gyakorisága vagy kulturális jelentősége (salience) miatt alacsonyabb nyugalmi aktivációs szinttel rendelkezik. Ebben az esetben ismét megnő a
kódváltás esélye, különösen időhiány, stressz vagy fáradtság esetében (vö. de Groot–
Christoffels 2006). A fordítónál a nyelvem-hegyén-van állapot gyakran éppen azért
alakul ki, mert nem tud az idegen nyelvi mintától elszakadni.
Különbségek lehetnek a kétnyelvű és a fordító között a szó szerinti fordítás és a
transzkódolás tekintetében is. Kétnyelvű beszédprodukció során független szövegalkotás zajlik, a beszélők saját preverbális üzeneteiket kódolják. A természetes kétnyelvűeknél fordítás, illetve transzkódolás akkor lehetséges, ha a nem-domináns nyelvüket a
domináns nyelv közvetítésével használják, tehát az ún. alárendelt kétnyelvűség esetében (belső fordítás), illetve amikor esetenként ténylegesen fordítanak, például az ún.
természetes fordítás esetében. Az adatok szerint a szóbeli természetes fordítás esetében ritka a transzkódolás, a kétnyelvűek a vertikális fordítást alkalmazzák. Ez érthető,
ha meggondoljuk, hogy a kétnyelvűek – bármelyik nyelven kommunikálnak is – saját
preverbális üzenetüket verbalizálják, nem pedig egy deverbalizált üzenetet
verbalizálnak a még jelenlevő forrásnyelvi felszíni forma figyelembe vételével. Számukra a nyelvi forma másodlagos; az üzenetet szabadabban kezelik (nagyoló fordítás,
vö. Lanstyák 2003). A két nyelv szavai közötti kapcsolatok nem feltétlenül erősek,
ezért írásbeli fordításban visszaesnek a szó szerinti fordításba – a forrásnyelvi forma
jelenlétében végzett függő szövegalkotásban nincs gyakorlatuk. Nagy általánosságban
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azt mondhatjuk, hogy a kétnyelvűek a fogalomból kiindulva aktiválják egyik vagy
másik nyelvük szavait.
A fordítás függő szövegalkotás, amelynek során a fordító nem saját preverbális
üzenetéből indul ki, ezért a forrásnyelvi szöveget részletesen követi, nem nagyolja el;
a deverbalizáció mellett mindig jelen van a lexikai elemek közötti közvetlen kapcsolat
alapján történő automatikus megfeleltetés. Normális fordítási helyzetben ezzel szinte
párhuzamosan deverbalizálják az üzenetet, és a célnyelvi megfelelőt az utóbbi alapján
választják ki. Lehetséges, hogy a monitor a deverbalizált üzenet alapján hagyja jóvá a
szó szerinti fordítást. A gyakorlott fordítók már sokszor feleltettek meg bizonyos forrásnyelvi szavakat és mondatszerkezeteket célnyelvi szavaknak és szerkezeteknek,
tehát a monitor révén történő önellenőrzés automatizálódott, transzkódolás esetén
különösen. Ugyanakkor a transzkódolás szó szerinti jellegét csökkenti az a tény, hogy
a gyakorlott fordítók és tolmácsok a transzkódolást valójában nem annyira a szó szintjén, hanem a kollokáció, a szócsoport vagy a tagmondat szintjén végzik, képesek a
szöveg globális szintjét is automatikusan figyelembe venni, tehát a transzkódolással
kapott szöveg sokszor nincs messze egy reflektáltabb fordítástól. A tapasztalt fordítók
csak igen nehéz körülmények esetén esnek vissza a tényleges szó szerinti szintre.
Ha kevés az idő, stressz vagy fáradtság akadályozza a fordítót, a szó szerinti fordítás tendenciája erősödik, a monitorozás gyengül. Ilyenkor a deverbalizált üzenet alapján történő ellenőrzés kevéssé működik, ehelyett a tapasztalt fordító a szöveg globális
értelmére és az előfeszítő hatásra támaszkodik.

6.3. A fordítói monitor működése
Beszédtevékenységünk során állandóan ellenőrizzük saját beszédprodukciónkat, és ha
szükséges, javítunk. A rejtett önellenőrzés a még ki nem ejtett nyelvi jelet ellenőrzi, és
javítja, a felszíni önellenőrzés a már kiejtett jeleket (Gósy Mária 2008).
Az önellenőrzést különböző visszajelző hurkok végzik. Potsma (2000) nyomán
Gósy Mária 11 különböző hurkot sorol fel. Ezek közül itt csak a fordítás szempontjából legfontosabbakat említem meg.
A fogalmi hurok a fent jelzett forrás szerint azt ellenőrzi, hogy a közlés megfelelt-e
a szándéknak, vagy a pragmatikának, illetve az egyéb elvárásoknak. A fordítás szempontjából alapvető különbség, hogy a fordító azt ellenőrzi, hogy a közlés megfelelt-e
az eredeti közlési szándékának, és eközben esetenként többször is újra megnézi az
eredeti szöveget. Ez hozzájárulhat a szó szerinti fordításhoz.
A grammatikai hurkok a nyelvtani és a szemantikai szerkezetet ellenőrzik. Gósy
Mária szerint a gazdag morfológia miatt a magyarban ennek különös jelentősége van,
és a toldalékválasztási nehézségek miatt a beszélők gyakran újraindítják a közlést.
Fordítás esetében újraindításra főleg a két nyelv eltérő szórendje és eltérő nyelvtani
szerkezetei miatt van szükség, míg a toldalékválasztási nehézségeket a forrásnyelvi
interferencia is növeli. Mivel a magyar mondatok szórendje más nyelvekhez (például
az angolhoz) képest kevésbé kötött, az idegen szórendi mintát követő fordítás önmagában véve nyelvtanilag helyes lehet, bár a szövegen belül nem az. Ezek a helytelen
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szórendi változatok gyakran átcsúsznak a monitoron; szintaktikai szempontból tehát a
szó szerinti fordítás gyakran a forrásnyelvi szórend követését jelenti.
A lemmaválasztási hurok a lexikai választás ellenőrzését végzi. Fordítás esetében –
ha feltételezzük, hogy az elsőként aktivált megfelelő a szó szerinti megfelelő – akkor
az ellenőrzés azt vizsgálja, hogy ez mennyire elégíti ki a különböző nyelvi szintek és
pragmatikai tényezők követelményeit. Ha például a computer szó fordításában a mentális lexikon elsőként a kompjúter-t kínálja fel, a monitor jelezheti, hogy a feltételezett
olvasó, illetve a megbízó szerint nem helyes az idegen szavak használata, ezért a monitor a kompjúter-t számítógépre javítja.
Gósy Mária szerint a beszédtervezés és kivitelezés során elkövetett hibákat a monitor vagy észleli vagy nem, és ha észlelte, vagy javítja, vagy nem. Egynyelvű kommunikáció során a szándéktalan néma szünetek vagy hezitálások jelezhetik a rejtett korrekciót. A rendkívül gyors monitorozási műveletek következtében a beszélő gyakran
nincs tudatában annak, hogy javított.
A fordítás során a rejtett korrekciót a Translog program a kivárások rögzítésével regisztrálja, de arra nézve nem ad támpontot, hogy a folyamatos írás közben nem történt-e automatikus, rejtett korrekció, tehát azt a kérdést, hogy vajon milyen lexikai
egységet aktivált elsőre a fordító, a gyors és automatikus monitorozás miatt nem döntheti el.
Egynyelvű és kétnyelvű szóbeli kommunikáció, illetve az írásos fordítás során történő hibajavítás hasonlóságait és különbségeit ugyancsak érdemes lenne részleteiben
vizsgálni. Mind a kettőben előfordul, hogy a monitor nem működik megfelelően, és a
beszélő nincs tudatában annak, hogy valamilyen hibát követett el. A fordításban elkövetett és nem észlelt hibák jelentős része a forrásnyelv interferenciájának tudható be, különösen azoknak a nyelvi különbségeknek, amelyek nem feltűnőek, amelyekre nem
érzékeny a monitor, és amelyek esetében automatikusan kínálkozik szó szerinti fordítás. Ez alighanem visszavisz bennünket a kontrasztív nyelvészethez. Lexikai szinten
például angol–magyar fordítás során a tapasztalt fordító egy sor kiegészítést végez, de
magyar–angol fordítás során nem mindig hagyja ki a fölösleges szavakat, hiszen a monitor azokra is kínál megfelelőt (vö. Klaudy Kinga 2001, 2006, Klaudy Kinga–Károly
Krisztina 2005, Tirkkonen-Condit 2004). A nyelvi kontrasztok miatt, de azoktól függetlenül is, nehéz a szókapcsolatokban elkövetett hibák azonosítása, hiszen itt nem bináris
hibákról, hanem csak kevésbé jó megoldásokról van szó (vö. Heltai Pál 2008a, 2008b).
A fordítás szempontjából különösen érdekes és fontos azt megvizsgálni, milyen hibákat
nem észlel a fordító monitorja, és összehasonlítani azokkal a hibákkal, amelyeket egynyelvű, illetve kétnyelvű beszédprodukció során követünk el. Ezen a területen tág tere
van a kutatásnak.
Ha a beszélő, illetve a fordító észleli is a hibát, nem mindig javítja. Az a döntés
azonban, hogy javítsa-e a hibát, eltérő módon születik meg. Egynyelvű és kétnyelvű
szóbeli kommunikáció során a beszélő főleg akkor javít, ha úgy találja, hogy nem
egészen azt mondta, amit akart, nem a megfelelő szót használta, valamilyen szintaktikai, nyelvtani (például toldalékolási) hibát követett el, és ha úgy ítéli meg, hogy a beszédpartner értését ez zavarhatja, illetve meghiúsíthatja. A hibajavítás erősen függ
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pragmatikai tényezőktől is: ha például a beszélő magyar szakos tanárral beszélget,
akkor igyekszik a nyelvhelyességi hibáit javítani, hogy a beszédpartnerben kedvezőbb
képet alakítson ki magáról. A javításra vonatkozó döntésben fontos szerepet játszik a
beszédpartnertől érkező azonnali visszacsatolás is.
A fordítás függő szövegalkotás, amelynek során a fordító azokat a hibákat javítja,
amelyek nem felelnek meg annak a beszédszándéknak, amelyet az eredeti szerzőnél
feltételez, illetve ha valamilyen nyelvi (szintaktikai, morfológiai, lexikai) szinten az
első fordítási változat nem felel meg a célnyelvi normáknak, vagy nem egyezik az
eredeti szöveg műfaji vagy stílusjellemzőivel. Az egynyelvű/kétnyelvű beszélőtől
eltérően azonban a kifejezetten hibás megoldásokat – a feladat írásos jellege miatt –
nem hagyhatja javítatlanul. További különbség, hogy a javítás során a forrásnyelvi
formák is jelen vannak, ami egyrészt lehetőséget ad – a forrásnyelvi szöveg ismételt és
részletes elemzéssel történő értelmezése révén – az eredeti szándékhoz való minél
jobb közelítésre (ld. a fordítói olvasással kapcsolatos kutatásokat, pl. Dudits András
2007, Dudits András–Németh Dezső 2007), másrészt növeli az interferencia veszélyét.
A javítást a fordító is a beszédpartner reakciói alapján végzi, de mivel ez a partner
nincs jelen, a fordítói javítás a feltételezett beszédpartner feltételezett reakciói alapján
történik. Ebben a fordító sokszor jelentős biztonsági ráhagyással dolgozik.
Nincsenek még kutatások arra vonatkozóan, hogy transzkódolás során hogyan működik a monitor. Tapasztalt fordítók/tolmácsok legtöbbször olyankor alkalmazzák a
transzkódolást, amikor a fordításra kevés az idő. Mivel a szó szerinti fordítás jelenti a
legkisebb feldolgozási erőfeszítést, ilyenkor a fordító a szó szerinti fordítás közelében
marad, amelyet a monitor ellenőriz. Ugyanakkor a monitor használata is energiát igényel, és lassíthatja a nyelvi produkciót. (Éppen ezért javasolta Krashen (1979) a monitorhasználat kiiktatását az idegen nyelvek tanulása, illetve használata során: ha a tanuló örökké a saját nyelvhelyességét figyeli, sohasem lesz képes folyamatosan beszélni.)
Tapasztalt fordítók esetében a monitor jól, gyorsan és automatikusan működik: kiszűri
azokat a megoldásokat, amelyet a szöveg tartalmának, vagy a célnyelvi normáknak
nem felelnek meg, ugyanakkor gyorsan dönt abban a kérdésben is, hogy a
szuboptimális megoldást az idő, illetve a szövegnek való megfelelést globális és lokális
szinten való megfelelés, a célnyelvi normák és a feltételezett olvasó figyelembevételével szükséges-e javítani.
Feltételezhetjük, hogy transzkódolás esetén a fordító rálátása az eredeti szöveg tartalmára redukált, hiszen a nyelvi megfelelések szintjén mozog, és azt is feltételezhetjük,
hogy a szó szerinti fordítás és az interferencia aránya megnő. Tapasztalt fordítónál is
előfordul, normális körülmények között is, hogy tapad az eredeti mintájához, különösen
a látszólag szó szerint is fordítható forrásnyelvi elemek, a szórend, a kollokációk, az
összetett szavak, és a rokonszavak (cognates) fordítása esetén. Ezen kívül is vannak
olyan lexikai kontrasztok, amelyekre a fordítói monitor kevésbé érzékeny (például
egyes szemantikai mezők hierarchikus felépítésének különbségei, illetve olyan szavak,
amelyeknél a kontextus nélküli kapcsolat a forrásnyelvi és a célnyelvi szó között nagyon erős, például a poliszém szavak elsődleges megfelelői). Transzkódolás esetén – ha
a fordításra kevés az idő, vagy egyéb zavaró körülmények vannak – még inkább megnő

117

annak az esélye, hogy a monitor automatikusan megfelelőnek találja a szó szerinti fordítást, noha nem az (különösen ha van szó szerinti fordítás). Előfordul az is, hogy a
monitor jelez, de idő hiányában a fordító nem veszi figyelembe a jelzést, nem javítja a
hibát. Így a produktumot tekintve visszaesik a szó szerinti fordítás egy alacsonyabb
szintjére, amikor egyes szavak fordításánál már nem csak a szövegösszefüggést, de a
mondatösszefüggést sem veszi figyelembe. Mindezek azonban feltételezések, és további kutatásokat igényelnek.
Míg a transzkódolás esetében a monitorhasználatnak automatizáltnak kell lennie, a
fordítónak képesnek kell lennie a tudatos monitorhasználatra is, különösen fordítási
probléma esetén. Ha a monitor jelez, hogy nincs szó szerinti megfelelő, vagy van, de
éppen nem használható, akkor a deverbalizálást nem lehet megkerülni, és a fogalmi
szinten megfogalmazott üzenetből kiindulva kell a megfelelő nyelvi kifejezést megkeresni. Ez lassítja a produkciót, tehát transzkódolás esetén a fordítónak azt is el kell
döntenie, hogy melyik fordítási probléma esetében függessze fel a transzkódolást, és
hol fogadja el a hibázás lehetőségét.
A fentiek alapján összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a fordítói kompetencia
egyik fontos összetevője a monitor hatékony automatikus és tudatos használatának a
képessége.

6.4. A fordítói beszédmód
Az előző három szakaszban leírtak alapján indokoltnak tűnik az a feltételezés, hogy a
kétnyelvű beszédmódon belül egy jellegzetes altípusként megkülönböztethetjük a
fordítói beszédmódot (vö. Heltai Pál 2005). Itt a tolmácsolással nem foglalkoztunk,
külön kellene megvizsgálni, hogy beszélhetünk-e egy közvetítői (fordítási és tolmácsolásai) beszédmódról.
A fordítói beszédmód jellegzetességei tehát, a kétnyelvű beszédmód alapesetéhez
(kétnyelvű személyek kommunikációja) viszonyítva a következők:
• A fordítói mentális lexikonban kevesebb a célnyelvi szóként nyilvántartott forrásnyelvi kölcsönszó, a nyelvi címkék „nyilvántartását” a fordító határozottan vezeti,
a forrásnyelv és a célnyelv szavait pontosan megkülönbözteti;
• A fordítási ekvivalensek közötti közvetlen kapcsolatok erősek, az ismételt használattal tovább erősödnek; ebből adódik a transzkódolás lehetősége;
• A fordítók a forrásnyelvi kultúrára jellemző tárgyak és intézmények megnevezéseit is ismerik, illetve fordítják a célnyelvre;
• A fordítók a forrásnyelv kimeneti rendszerét nem aktiválják, illetve elnyomják; a
kódváltás mint lehetőség nem járható út;
• A fordítás függő szövegalkotás, nem a preverbális üzenetből indul ki, a forrásnyelvi szöveg felszíni struktúrája is jelen van;
• A fordító beszédpartnere többnyire egynyelvű és egykultúrájú;
• Más a feladat utasítása, a relevancia elve másképp érvényesül;
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• A monitor automatikusan és tudatosan is hatékonyan működik, a fordító a forrásnyelvi interferencia kiküszöbölésére tudatosan ügyel;
• A hibajavítás más módon működik, jelentős biztonsági ráhagyással.

7. Összefoglalás
A fordítás monitor modellje szerint a szó szerinti megfeleltetés a fordítás alapvető
folyamata és egyben stratégiája is. A szó szerinti fordítást pszichológiai és kognitív
szempontból a feldolgozáshoz szükséges energiával való takarékosság magyarázza. A
jelen tanulmányom rámutat, hogy a szó szerinti fordítás fogalmának nincs elég pontos meghatározása, és az eddigi kutatások a folyamat-, illetve stratégiajelleget nem
mindig különítik el.
A dolgozat részletesen elemezte a fordító mentális lexikonjának felépítését és működését, összehasonlítva azt a természetes kétnyelvűek mentális lexikonjával, illetve
annak működésével. A fordítói monitor működésének vizsgálata rámutatott az egynyelvű, illetve kétnyelvű beszédprodukció önellenőrzése és a fordítói önellenőrzés
különbségeire.
Az áttekintés alapján megkockáztatható az a feltételezés, hogy a kétnyelvű beszédmódon belül elkülöníthető a fordítói beszédmód, amely a természetes kétnyelvűek
beszédmódjától sok tekintetben különbözik.
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MÁRKU ANITA
KÁRPÁTALJAI MAGYAROK KÓDVÁLTÁSI STRATÉGIÁI
1. Bevezetés
Kárpátalján a mindennapokban (két-, illetve háromnyelvű környezetben: magyar,
ukrán, orosz) a kárpátaljai magyarok többségének a hatékony kommunikáció érdekében L1 nyelve mellett egy másik nyelvet/nyelvváltozatot is szükséges használnia,
nyelvet/kódot kell váltania.
Kevés ismerettel rendelkezünk a kárpátaljai magyar nyelvhasználat egyik kontaktushatásból eredő jelenségéről, a kódváltásról.
Grosjean meghatározása szerint a kódváltás (codeswitching) két vagy több nyelv
váltakozó használata egy megnyilatkozáson vagy társalgáson belül (1982: 145). A
kétnyelvűségi szakirodalomban a kódváltást vagy nyelvváltást mint a bilingvizmus
egyik jellemző kísérőjegyét tárgyalják, s gyakran úgy emlegetik, mint az identitás
kifejezésének, a csoporton belüli szerepek meghatározásának vagy a szituációváltozás
jelölésének az eszközét (Gumperz 1982). Míg a szakirodalomban a nyelvválasztást a
helyi beszélési normák és szabályok fényében, addig a kódváltást a kétnyelvű egyének
interakciós sajátságaként elemzik (Bartha 1999).
Kárpátalján eddig más kutatások melléktermékeként Csernicskó István (1998, 1999;
szerk. 2003) és Beregszászi Anikó (2004) foglakoztak a kérdéssel. Megállapítják,
hogy „a kódváltások alacsony száma valószínűleg azzal magyarázható, hogy mivel a
kárpátaljai magyarság jelentős része homogén tömbön belül él, azonosságtudata határozott, a csoportközi kommunikációban szinte kizárólag a magyar nyelvet használja, a
közösség a kárpátaljai magyar beszél kárpátaljai magyarral interakcióban elsősorban
nem a nyelvek közötti kódváltást használja a kontextus és a szerepek megváltozásának
jelölésére” (Beregszászi 2004: 36).
Az első olyan kutatás a kárpátaljai magyar közösségben, amely kifejezetten a kódváltás jelenségére és a hozzá szervesen kapcsolódó szituatív nyelvválasztás problematikájára koncentrál, 2006-ban zajlott a 116 kétnyelvű egyetemista és főiskolás részvételével.

2. A kutatás módszere
2.1. Nyelvhasználati kérdőív
Kérdőíves felmérést végeztem 2006 szeptemberében 116 magyar nemzetiségű hallgató
(önbevallás) körében két kárpátaljai felsőoktatási intézményben: Ungvári Nemzeti
Egyetem (UNE) (Ungvár) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF)
(Beregszász).

122

Az adatközlőket a barátom barátja módszerrel (Milroy 1980) választottam ki
mindkét intézményben, mert arra nem volt mód, hogy egy egész évfolyamot vagy
szakot kérdezzek meg.
Választásom azért esett e két intézményre, mert az UNE nagy múltra visszatekintő
állami támogatású felsőoktatási intézmény, ahol a magyar tannyelvű Magyar nyelv és
irodalom szakon kívül, a többi ukrán tannyelvű szakon is jelentős a magyar nemzetiségű tanulók száma.
A KMF a Kárpát-medence és Kárpátalja első akkreditált magyar tannyelvű alapítványi támogatású felsőoktatási intézménye. Jelenleg több mint ezer magyar ajkú hallgatója van.
A kérdőíves felmérésben megkérdezett 116 adatközlő közül 74 nő (64%), 42 férfi
(36%). A legtöbben a Beregszászi járásban születtek 1986–1988 között. 106-an vallották magukat magyarnak (91%), 8-an ukránnak (7%), és egy személy kettős identitású,
magyar-ukránnak vallotta magát. 23-an az UNE, 93-an pedig a KMF hallgatói.

2.2. Élőbeszéd a kódváltás jelenségének vizsgálatához
A Hodinka Antal Intézet több mint 300 órányi digitalizált hanganyagtárából olyan
hanganyagokat válogattunk ki, amelyekben előfordulnak kódváltási jelenségek.
A munka során felhasználtunk félig-struktúrált interjúkat, melyeket Kárpátalja 70
magyarlakta településén készítettünk. Továbbá készítettünk hanganyagokat a nyelvválasztási kérdőívek kitöltése alatt, rögzítettünk kötetlen csoportos beszélgetéseket,
spontán hangfelvételeket, sajtótermékekből és szépirodalmi alkotásokból is gyűjtöttünk anyagot, amelyek szintén élőbeszédből származnak, vagy azt próbálják meg viszszaadni, ezért indokolt ezek elemzése is a spontán kódváltásoknál.

2.3. Az adatok feldolgozása
A kérdőíves adatok statisztikai elemzését az SPSS 8.0 számítógépes adatfeldolgozó
programmal, a kérdőív nyitott kérdéseit, az interjúkat, beszédszituációkat és sérelemtörténeteket tartalomelemzéses módszerrel dolgoztam fel. A kutatás alkalmával
feldolgoztunk: 116 kérdőívet, a Hodinka Intézet hanganyagtárából 153 strukturált
interjú átiratát, melyben 40 kódváltásos szituáció volt. Továbbá 5 szépirodalmi regény kódváltásos idézeteit elemeztük, és 20 csoportos vagy kötetlen beszélgetés
hanganyagát használtuk. Az adatokat korábbi kutatások eredményeivel egészítettük
ki (Márku 2008).

3. Hipotéziseim
• A vizsgált közösségben megfigyelhető a kontextusos, metaforikus és szituatív kódváltás mint kommunikációs stratégia.
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• A kódváltás legfőbb funkciója a kárpátaljai magyar kétnyelvű közösségben, hogy a
beszélő alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez, sikeresebbé, hatékonyabbá és hitelesebbé tegye mondandóját.
• A kódváltáshoz inkább pozitív attitűdök kapcsolódnak.

4. A kódváltás pszicholingvisztikai aspektusból
A kódváltásnak a beszédhelyzetben kétféle szerepe lehet: egységesítő (a beszéd gazdaságosságát szolgálja) vagy elkülönítő (egyéni – műveltségbeli, regionális stb. – különbségek előtérbe helyezésekor) (Navracsics 1999: 26)
A kódváltás funkcióit az is meghatározza, hogy a beszédszituáció egy- vagy kétnyelvű nyelvi módban zajlik-e.
Egynyelvű nyelvi módban a beszélgetés résztvevői közül legalább egy személy
egynyelvű (vagy lehetnek bilingvisek, de csak egy közös nyelv áll rendelkezésükre a
kommunikáció során). Kétnyelvű nyelvi módban minden résztvevő kompetens legalább két közös nyelvben.
A szakirodalomban elsősorban a kétnyelvű csoporton belüli diskurzusokban előforduló kódváltásokról olvashatunk. Mindössze néhány tanulmány foglalkozik a beszélt nyelven kívüli és a formális szituációkban, például az egyházi szertartásokban előforduló
kódváltásokkal. A tanulmányok nagy része két megközelítésből vizsgálja a jelenséget:
egy szűkebb nyelvészeti megközelítésből és egy tágabb szemszögből, mely a kódváltást
a társadalom összefüggésrendszerében vizsgálja (bővebben lásd Borbély 2001: 187–
188).

5. A kódváltás grammatikai szempontú megközelítése
Ha a kódváltást a nyelvi rendszer felépítése felől közelítjük meg, akkor a jelenséget
vizsgálhatjuk a diskurzus, a mondat vagy az egyes szekvenciák4 szintjén. Lényeges a
kódváltáskor érintett két nyelv egymáshoz való viszonya is. A bázisnyelv, befogadó
nyelv vagy mátrix nyelv az a nyelv, amely kódváltás esetén grammatikai szempontból
meghatározza az adott megnyilatkozás szerkezetét. A vendégnyelv, befogadott vagy
beágyazott nyelv pedig az a nyelv, amelyből a bázisnyelvbe átveszünk egy vagy több
elemet (szót, szintagmát, mondatot) (Borbély 2001: 188, Lanstyák 2006: 109–110).
Attól függően, hogy a kódváltás során a másodnyelvi szekvencia mennyire integrálódik a bázisnyelvbe, illetve mennyire változik meg hatására a diskurzus grammatikai
rendszere, beszélhetünk bázistartó és bázisváltó kétnyelvű diskurzusról.
Lanstyák István (2006: 112–113) könyvében aszerint különbözteti meg a kódváltás
egyes típusait, hogy a két különböző nyelvből származó szekvenciák milyen módon
épülnek egybe egyetlen (kétnyelvű) diskurzussá. Ez a beépülés különböző szinteken
4

A szekvencia hosszabb diskurzus/szöveg 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 a meghatározandó
nyelvi egységről (vö. Lanstyák 2006: 107).
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megy végbe, s a következő típusokra talált példát a kutató a felvidéki (szlovákiai)
magyarok körében: a) kötött morféma beépülése szabad morfémába (önálló szóba); b)
szó beépülése egyszerű mondatrészbe; c) szó beépülése mondatba; d) mondatrész
beépülése szintagmába szerkezettagként; e) mondatrész beépülése szintagmába a
mondat szintjén; f) mondatszó (értékű elemek) beépülése mondatba; g) mondatszó
(értékű elemek) beépülése diskurzusba; h) egyszerű mondat beépülése összetett mondatba.
Az élőbeszédben a kódváltásokat jelölheti a másik nyelvi szekvencia, amikor a beszélő a kódváltás előtt vagy után megjegyzést tesz, de kísérhetik szupraszegmentális
jelenségek, például hezitáció, szünet, zavart nevetés stb., de olyan is lehet, hogy a
váltás előzetes vagy utólagos jelzés nélkül történik meg. Ennek alapján Poplack (1980,
1988) elkülöníti a jelölt (flagged, jelzett, kiemelt) és a jelöletlen (smooth, sima) kódváltásokat. A megfigyelői tapasztalat azt mutatja, hogy gyakoribbak a jelölt kódváltások. Néhány kárpátaljai példa:
Jelölt kódváltás a diskurzus szintjén
(1)

AK5: Munkahelyek vannak.
TM6: Vasút.
AK: Vasút. Az óvodába is sokan. Az iskolába ugyi a tanítóság. Aztán na hát sok
helyen, nagyon sok helyen, úgyhogy még Bátyú nem szólhat semmit. Igazán is
kap munkahelyet, aztán ott záhod zerna. Munkahelyek vannak. Na, úgyhogy még
más faluból is ide.
TM: Zzáhod, záhod zerna alatt itt a terménykészletező vállalatot kell érteni, igen?
AK: Terménykeres…igen. Ezt szoktam meg
TM: Nem én itt csak azért komentálom, mer hogy…

Jelölt kódváltás a szekvencia szintjén
(2) AK: Van ö még egy gyárunk, és hát van, vannak magán cégek, és azér nagyon
sokan
is kimennek Csehországba és Magyarországba, mint ahogy mondják, na
zárobitké
[munkára].

Jelöletlen kódváltás a diskurzus szintjén
(3)

AK: Szia Z…, jaj de jó, hogy itt vagy!
TM: Szia, mindjárt, egy pillanat
AK: Kák gyelá? Hoztam neked valamit! [Hogy vagy?]

Jelöletlen kódváltások a szó szintjén
(4)

5
6

AK: Igen, a testvérem 36-ban már meghalt, ő is tanítani volt, németet tanított, na
dehát megbetegedett az iskolába nagyon ideges volt, pszihika, és megbetegedett.
Osztán éveket beteg volt és 2 éve meghalt, vérnyomása volt. [idegrendszeri betegség]

AK – adatközlő rövidítése.
TM – terepmunkás rövidítése
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(5) AK: Adtak nekünk földet már most ahogy szétesett és lett Vilná Ukrájina, most
már van mit dolgozni, de erő nincsen. Nem birok a lábaimra járni, nagyon nehezen járok nagyon. [Szabad Ukrajna]

Lanstyák István (2006: 113) felosztása szerint a formális nyelvi eszközök alkalmazása szempontjából a beszélő négyféleképpen építheti be a vendégnyelvi elemeket a
diskurzusba: 1. zéró morfémával, vagyis testetlen eszközökkel; 2. bázisnyelvi morfémák segítségével; 3. vendégnyelvi morfémák segítségével; 4. formális eszközök alkalmazása nélkül. Sőt egy ötödik lehetőség is van: 5. a beépülés kérdése a beépülés
töredezettsége miatt irreleváns.
A kódváltást meg kell különböztetni a kódkeveréstől és a kölcsönzéstől. Olykor nehéz elkülöníteni a kölcsönzéseket az egyszavas kódváltásoktól. Jól elkülöníthető a két
eset akkor, ha a vendégszó fonetikailag-fonológiailag, morfológiailag és szintaktikailag nem integrálódik a másik nyelvbe (lásd bővebben Borbély 2001: 196).
A következő szépirodalmi szövegben talált idézetben aláhúzottal, félkövérrel és
dőlttel jelöltem a kódváltásokat, melyek morfológiailag nem illeszkednek a befogadó
nyelvbe, míg a dőlttel szedett kölcsönzés a vojeni császnak morfológialag és szintaktikailag is integrálódott a magyarba, hiszen toldalékot kapott, s előtte, utána a magyar
mondatszerkezetnek megfelelően határozott névelő áll:
(6)

– Mutattam a papírt, rajta volt, hogy szoldátszkoje piszmó, beszplátno, pecsét, a
vojeni császnak a száma. (Zelei 2000: 26). [szoldátszkoje piszmó,= katonai levél
beszplátno = ingyenes; vojeni császnak = katonai alakulatnak]

Ez a néhány felvillantott példa talán elegendő ahhoz, hogy belássuk, a kódváltások
grammatikai és pszicholingvisztikai szempontú elemzésével érdemes lenne részletesebben is foglalkozni a kárpátaljai magyarság kétnyelvűségének vonatkozásában is,
hiszen érdekes következtetésekre juthatnánk a nyelvi rendszerek egymásra hatásának,
s a beszélők nyelvi viselkedésének kérdéseit illetően. A különböző indoeurópai nyelvek között és a magyar vonatkozásában több ilyen kontaktológiai elemzés készült (pl.
Auer 1998, Poplack 1980, 2001, Navracsics 1999, 2007, Kovács 2001), de a magyar
és valamilyen szláv nyelv érintkezését tekintve már szűkösebb a szakirodalom (lásd
Lanstyák 2000, 2006, Csernicskó szerk. 2003, Márku 2008).

6. Kódváltás-típusok társasnyelvészeti aspektusból
Kontextuálisnak tekintem a kódváltást akkor, ha kiváltó oka a nyelvi hiány, nyelvi
deficit, lapszus, a nyelvtudás hiányossága, funkciója pedig ezek megszüntetése.
Metaforikusnak tekintjük, ha a kódváltás funkciója a saját- vagy az idegen/másodnyelvhez, illetve annak beszélőihez való attitűd, viszony kifejezése, vagy ha
a kontextusnak szimbolikus jelentése van.
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A szituatív kódváltás a mindenkori kommunikációs helyzet nem nyelvi körülményeitől, (például a beszédhelyzet megváltozása, a beszédtéma, a partner vagy partnerek cserélődése, egynyelvűek jelenléte) meghatározott kódváltás (Kontra 1990: 14).

7. A kárpátaljai magyarok kódváltási indítékai
7.1. Szituatív kódváltások
A megváltozott szituáció, például egy egynyelvű megjelenése, vagy az üzenet perszonalitása kódváltást válthat ki.
Példák a hallgatók válaszaiból:
(8)

Előfordult-e, hogy egy beszélgetés alatt több nyelvet is használt, vagy nyelvet váltott? Milyen esetben és miért?
12. AK. Igen, az évfolyamomon több magyar diák is van, és persze ukránok, így
gyakran előfordul, hogy például a szüneteken hol magyarul, hol ukránul beszélünk.
45. AK. Igen, előfordult ilyen. Például, amikor találkoztam a barátnőmmel a városban. Elkezdtünk magyarul beszélgetni, de amikor odajött egy ukrán ismerősünk, rögtön váltottunk, hogy ő is értse, és hozzá tudjon szólni.

A beszélgetés témája és az interakciós színtér szintén szituatív kódváltásokat eredményezhet a beszélők nyelvhasználatában. A 116 hallgató 7%-a nevezett meg ilyen
okokat. A kérdőív kitöltése közben készített hangfelvételek és a megfigyelői tapasztalatok alapján kiderül, hogy az ungvári egyetemisták közül sokan tanulásról és hivatalos témákról beszélgetve gyakran váltanak át magyarról ukránra, vagy kevernek beszédükbe ukrán/orosz szavakat, kifejezéseket.
(9)

AK: Minden alkatrész nevét ukránul mondjuk, most nem fogok itt írosgatni.
TM: Írj be egy néhányat azért.
AK: Sarovoj, sztarter. [gömbcsukló, indítómotor]
TM: Csak az alkatrészeket mondjátok ukránul vagy valami mást is?…
AK: Hát én zsömlét szoktam enni, s kiflit, nem rohálkit. [kifli]
TM: De mondjuk, hogyha az egyetemről beszélgetsz a csoporttársaiddal, akkor…?
AK: Akkor is használok.

Közéleti és hivatalos színtér
(10) 65. AK. Pl. piacon vásárláskor, vonaton az ellenőrrel való beszélgetés, jegyvásárlás során, orvosnál.

7.2. Kontextuális kódváltások
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Kontextuális kódváltásról akkor beszélünk, ha a kódváltásnak nyelvi okai vannak:
nyelvtudás hiányossága, nyelvi deficit, lapszus vagy hitelesíteni akarja mondandóját
azzal, hogy azon a nyelven idéz, amelyen elhangzott a megnyilatkozás eredetileg.
Az egyetemisták és főiskolások körében végzett felmérés alkalmával arra is rákérdeztünk, hogy Előfordult-e, hogy egy beszélgetés alatt több nyelvet is használt, vagy nyelvet
váltott? Milyen esetben és miért? A megkérdezettek döntő többsége (63%-a) saját bevallása szerint beszélgetései során vált(ogat)ja a nyelveket az interakció sikeressége érdekében.
Több adatközlő is beszámolt olyan esetről, hogy az interakció alapkódját azért változtatta meg általában a kisebbségiről a többségire, mert nem tudták magukat jól kifejezni, nem jutott eszükbe a kifejezés, tehát nyelvi deficit, lapszus miatt.
Kitöltés
(11) TM – Sokan jártak akkor? AK – Akkor sokan jártak a bibliotékába [könyvtárba]
sokszor olyan, hogy ocseredj. [sor volt, sorba kellett állni]

Az eddigi kutatások szerint a kárpátaljai magyar beszél kárpátaljai magyarral szituációban a leggyakoribb kódváltás-típus az idézés (vö. Csernicskó szerk. 2003: 122;
Beregszászi 2004: 36–37), amikor is a beszélő a korábban más nyelven elhangzott
párbeszédet felidézi, szavainak alátámasztására használja, mintegy személyesíti, hitelesíti mondanivalóját. A mi korpuszunkban is számos ilyen példát találtunk.
Idézés
(12) – Bilet jeszty? (Jegy van?). Nézek, mint a bárgyú, osztán mondom neki, hogy
„nye ponyimáju”. Mutassa, hogyhát a jegyet. Mondom: „nincs”. (P. Punykó 1993: 79).

A kötés az a kódváltás-típus, amikor egy egyszavas kódváltás kivált egy folytatást
az átváltott nyelven. Vagyis azon a nyelven folytatódik tovább a beszélgetés, amelyre
egy szó erejéig átváltott a beszélő (Clyne 1967; Borbély 2001: 207).
(13) TM: Igen, de…ma úgy nem. Mikor volt ott…szuhéj sznyig, tudé mé ne buduválé
[száraz hó, mi oda nem építettünk].

A fordítás lényege, hogy az egyik nyelven elhangzott vagy leírt szövegrészt a másik
nyelven megismételnek, lefordítanak, abból a célból, hogy tartalmát, jelentését ismertté tegyék azok számára is, akik esetleg nem értették.
(14) – Kérek egy Kárpáti Igaz Szót – mondom.
– Karpati Igaz Szo ne je. Prodala optom – kapom a választ.
Bár szűkebb pátriánkban aligha szükséges, azért álljon itt szabad fordításban a válasz: „Kárpáti Igaz Szó nincs. Egy tételben eladtam.”
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Az ismétlés a kárpátaljai magyarok azon kódváltási stratégiája, amikor a beszélő a
partnere számára úgy próbálja meg érthetőbbé tenni mondanivalóját, hogy azt vagy
részben, vagy teljes egészében megismétli a másik nyelven is.
(15) Vi so tu robitye? Micsinál itt mama? Sto gyélájetye tu vonka? Micsinál itt kint?
Sto robitye vonka? (Zelei 2000: 53).

A magyarázat, azaz az üzenet minősítése nem más, mint az egyik kódon elhangzottak részletezése vagy hangsúlyozása.
(16) Fperod szpasziba, előre köszönöm, mondom, mnye bojitsza, hogy én nem félek.
(Zelei 2000: 81).
(17) „Po pjáty, po pjáty!”, hogy ötössével. (P. Punykó 1993: 30.)

Személyes/objektív álláspont kinyilvánítása
Kódváltással jelzi, kifejti a beszélő, hogy saját véleményéről vagy pedig egy általánosan elfogadott véleményről van-e szó.
(18) Tudod, Jázik moj, vrag moj!- így mondja az orosz. (Személyes közlés) [Nyelvem
az
ellenségem.]

7.3. Metaforikus kódváltások
Mi-ők reprezentációi: Ha valaki egy többségi nyelvről kisebbségi nyelvre vált, az
gyakran egy társadalmi csoporttal érzett szolidaritást fejez ki. Kifejezheti a nyelvvel és
azok beszélőivel szemben tanúsított attitűdjét, viszonyát, hozzáállását. A váltás tehát a
beszélő hátterét jelzi a hallgató számára, ha a hallgató hasonló váltással reagál, akkor
bizonyos fokú egyetértés jön létre. Az ilyen váltás természetesen felhasználható arra
is, hogy másokat kirekesszen a csoportból (Crystal 2003: 453).
Szolidaritás, „verbális gesztus”
(19) 16. AK. Például egy ukrán nemzetiségű, de magyarul is beszélő lánnyal magyarul
kezdtem beszélgetni, majd később áttértünk az ukránra.

Kizárás
(20) Helyszín: piac; édességesnél; Résztvevők: V1- 1. sz. vásárló, magyarországi magyar; V2 – 2. sz. vásárló, magyarországi magyar; V3 – 3. sz. vásárló, fiatal kárpátaljai magyar nő, E1 – 1. sz. eladó, középkorú bilingvis nő; E2 – 2. sz. eladó, kö
zépkorú bilingvis nő;
V1: Ez mi?
E1: Halva.
V2: Az micsoda? Élve nem lehet?
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E2: Дай йому покуштувати! [Adjál nekik megkóstolni!]
E1: Már annyit покуштували, що майже не осталось. [Már annyit kóstolták,
hogy alig maradt]
V3: Ez kisajtolt napraforgóból készült, azt ízesítik fel. Édesség.
V1: Van benne mogyoró is úgy látom.
E1: Kóstolja meg!
E2: Finom, próbálja!

A beszélő célja lehet az is, hogy ellenálljon a többségi nyelv dominanciájának
(Lanstyák 2000: 11). Ilyenkor kommunikatív kompetenciájának ellentmondóan viselkedik, nem vált nyelvet, pedig a helyzet megkívánja, hanem következetesen saját kisebbségi nyelvén beszél.
Nyelvi ellenállás
(21) Rászóltak-e már Önre, hogy ne beszéljen magyarul?
38. AK. Mindig magyarul beszélek, és mivel nem tudok ukránul, nem is kényszeríthetnek, hogy ukránul beszéljek.
68. AK. Nem szóltak rám. Csak próbálták volna meg! Büszke vagyok, hogy magyar nyelven beszélhetek bárhol.
76. AK. Igen, egy nacionalista.
81. AK. Nem, ha rám szólnának, az se érdekelne, magyar vagyok, nem huculukrán.

Érzelmi és nyelvi nyomaték kifejezése
„A metaforikus kódváltásnak, ahogy a terminus is sejteti, érzelmi dimenziója is van:
ahogy újradefiniáljuk a helyzetet – formális helyzetből átmegyünk informálisba, hivatalosból személyesbe, komolyból humorosba, udvariasból szolidárisba –, kódot váltunk” (Wardaugh 2002: 92).
(22) – Ej, job tvoju máty – azt mondja – hát te nem jelentkezel, mikor én téged kereslek?! (P. Punykó: 1993: 25) [Durva káromkodás]

8. Következtetések
A kérdőíves felmérés során megkérdezett 116 egyetemista és főiskolás 61%-a igennel,
37% pedig nemmel válaszolt arra a kérdésre Előfordult-e, hogy egy beszélgetés alatt
több nyelvet is használt, vagy nyelvet váltott? Az adatközlők 2%-a nem adott választ
erre a kérdésre. A 116 adatközlő1/3-a a nyelvtudás hiányossága miatt nem tud a kódváltás stratégiájával élni, még akkor sem, ha ez lenne a helyénvaló.
A 116 hallgató 55%-ának nem volt olyan sérelemtörténete, hogy megszólították
volna őket nyelvhasználatuk miatt, tehát kommunikatív kompetenciájuknak része ez a
stratégia; képesek voltak a szituációnak megfelelően nyelvet választani, vagy nyelvváltással reagálni a megváltozott körülményekre.
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9. A kódváltás megítélése
A kódváltás az egész világon a kétnyelvűség természetes velejárója, megítélése az
egynyelvűek részéről mégis igen negatív. Gyakran illetik gúnynevekkel: „franglais”,
„frangol”, „magygol”, „hunglish”, „ungárdajcs”, „fele magyar, fele tót” (vö.
Wardhaugh 2002: 94; Crystal 2003: 453).
A kétnyelvű beszélőket feszélyezi a nyelvek közötti váltás, és az egynyelvűek társaságában vagy hivatalos alkalmakkor, illetve teszthelyzetben igyekeznek elkerülni.
Informális környezetben, szituációkban viszont a kétnyelvűek interakcióinak természetes és hatásos sajátossága.
A kárpátaljai kétnyelvűek is ambivalensen ítélik meg sajátos nyelvi kompetenciájukat: vannak, akik elítélik saját magukat is a kódváltások miatt, vannak, akik nyelvhasználatuk természetes stratégiájának tekintik. A kárpátaljai magyarok körében sokan
büszkén és tudatosan vállalják nyelvhasználatuk e sajátosságát, hogy „van itt egy
olyan nyelvjárás, amit kárpátaljainak szoktak hívni”. Vannak olyanok is, akiket már
megbélyegeztek nyelvhasználatuk miatt, s „magyar kecskének” titulálták, vagy
„lemágyárkázták” őket (vö. még Karmacsi 2005: 153), s ezért szégyellik, és saját
maguk is negatívan viszonyulnak kódváltásos nyelvhasználatukhoz. Tehát hipotézisünk, miszerint a kódváltáshoz inkább pozitív attitűdök kapcsolódnak, csak részben
igazolódtak be. A kétnyelvűség akár egyéni, akár közösségi szinten egy állandóan
változó folyamat, ugyanígy a hozzá kapcsolódó attitűd is. Adataink segítségével csupán egy pillanatfelvételt tudtunk mutatni a kárpátaljai magyarság kétnyelvűségét illetően, nem is vállalkozhatunk többre, de mindenképpen érdemes folyatni a kutatásokat.
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NAVRACSICS JUDIT
KÓDVÁLTÁS ÉS KÓDKEVERÉS KÉTNYELVŰEK SPONTÁN BESZÉDÉBEN
1. Bevezetés
A kétnyelvűségi szakirodalomban meglehetős zavar fedezhető fel a kódváltás, kódkeverés, nyelvi keverés, fúzió mint nyelvi kontaktusjelenségek értelmezésekor. Minden
szerző számára ajánlatos a fogalmak tisztázása, mielőtt az adott témában történt vizsgálatát ismerteti.
A kódváltással és kódkeveréssel a kétnyelvűségi kutatások kezdetén többnyire csak
szociolingvisztikai, nyelvpolitikai szempontból foglalkoztak (vö. Myers-Scotton 1978,
1993a, Gumperz 1982, Heller 1982, 1988a, 1988b, 1988c, 1995, Wei 1995). A szemantikai és grammatikai aspektust tartja szem előtt Myers-Scotton Mátrix nyelv modellje (1993b, 1997). E modell szerint a kétnyelvűek az interakció kezdetén kijelölnek
egy alapnyelvet (mátrix nyelv), amelyen az interakció folyik. A másik nyelv (beágyazott nyelv) azonban néha betolakodhat a mátrix nyelv bizonyos grammatikai szabályainak megfelelően a nyelvtani keretek (frame-ek) határán, és megtörténhet a nyelvváltás. A váltások viszont nemcsak a nyelvtani szerkezetek határán történhetnek meg,
hanem akár egy szó erejéig, egy lexémán belül is a morfémahatárokon, vagy a szónál
nagyobb egységeknél, idiómáknál is. Ez esetekben pszicholingvisztikai szempontból
érdemes megvizsgálni a nyelvváltási mechanizmusokat. A kétnyelvű mentális lexikon
működéséről ad számot a spontán beszédben megfigyelt nyelvi kontaktusjelenségek
pszicholingvisztikai jellegű vizsgálata.

2. Kontaktusjelenségek meghatározásai
2.1. Kódváltás
A kódváltás a pragmatikai kompetencia egyik mutatója. A kódváltás, a két kód váltakozó megjelenése a beszélgetésben résztvevők számára úgy értelmezhető, hogy oka
van annak, hogy a beszélő átvált az egyik nyelvről a másikra. Számos ok lehet, ami
erre kényszeríti a kétnyelvűeket: pl. a téma, a beszélgetésben résztvevők, a helyszín,
nyomatékosítás, idézet stb. A kódváltás egy a lehetőségek közül, amellyel a kétnyelvűek élhetnek a közölni szánt gondolataik még pontosabbá tételére. A kódváltás továbbá egyfajta kontextualizációs stratégia, metapragmatikai jelzés (Auer 1999), amely
egyesíti a beszélgetésben résztvevőket, pontosan a kétnyelvűségükből kifolyólag. A
legtöbb kódváltás a fő szintaktikai és prozódiai határokon történik (szintagma- és
mondatszinten). A kódváltás képessége nem kizárólag a kiegyensúlyozott kétnyelvűek
sajátja, ellenkezőleg: kódváltással élnek olyan kétnyelvűek is, akiknek meglehetősen
limitált a képességük az egyik nyelven. A kódváltás prototipikus esete az ún. „alterná-
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ciós” típus, amikor a mátrix nyelv visszatérése nem jósolható meg – ez általában nagyobb egységek (szintagmák, mondatok) határain fordul elő. A másik, gyakran előforduló típus a „beszúró” (Muysken 1997a, Auer 1999), amely során csak egy tartalmas
szó (főnév, ige, ritkábban határozószó vagy melléknév) erejéig történik meg a váltás.
Mindkét esetben prozódiai jelek (hangsúly, szünet, hezitációs jelenségek), diskurzusjelölők előzik meg a váltást, és jelzik a váltás pragmatikai indokoltságát.

2.2. Kódkeverés
A kódkeverés olyan gyakori nyelvváltás egy interakción belül, hogy sokszor a mátrix
nyelvet sem tudjuk megállapítani, és nem tudjuk szétválasztani a mátrix nyelvet és a
beágyazott nyelvet. Az effajta váltás nemcsak a szintagma- és mondathatárokat érinti,
hanem bármilyen egységnél megtörténhet. Ugyanakkor nem nevezhető kaotikusnak a
váltás, és a kétnyelvűségi kutatások mondattanra orientálódó része ezeknek a megszorításoknak a törvényszerűségeire próbál fényt deríteni. Itt is megkülönböztethetünk
alternációs és beszúró típusokat, bár a beszúró típusnál Auer megjegyzi (1999), hogy
nemcsak egy szóra terjed ki a váltás, hanem az azt megelőző determinánsra is (NP).
A kódkeverés magasabb kétnyelvű kompetenciát követel, és arra is van bizonyíték
(Backus 1996, Benathila és Davies 1995), hogy a beszúró kódkeverést alkalmazó kétnyelvűek nyelvi kompetenciái az egyes nyelveken egymáshoz közeli szinten vannak,
sokszor kiegyensúlyozottnak nevezhetők. Ebből következik, hogy a nyelvtudás szintje
meghatározza az agyi tárolás milyenségét is, tehát nagyobb a valószínűsége annak,
hogy a sokszor váltó, azaz keverő kétnyelvűek mentális lexikonában a nyelvi adatok
tárolása közös rendszerben képzelhető el, nem nyelvek szerint elkülönülten. Az egyén
kétnyelvűvé válása során, a nyelvekben elért egyre magasabb tudásszintnek köszönhetően a tendencia a kódváltástól a kódkeverés irányába mutat, és sohasem fordítva. A
kódváltás lehet ismételt az interakció során, de annak mindig megvan a pragmatikai
oka. Amennyiben a pragmatikai ok nem fedezhető fel, a váltás a pragmatikai erejét
elveszíti, és már nem nevezhető kódváltásnak, hanem kódkeverésnek.

2.3. Lexémaszintű keverések (keverések a lexikai és grammatikai morfémák
határán)
A lexémaszintű keverések (angolul: fused lects, Matras 1996) grammatikai fúzióra
utalnak. Ebben az esetben a lexikai és a grammatikai morfémák határán történik meg a
kódkeverés. Pragmatikai okai nem lehetnek, ezért ezt a típusú kontaktusjelenséget nem
nevezhetjük kódváltásnak. A nyelvek tipológiai különbségének köszönhetően egészen
érdekes változatokat, és a változatoknak széles skáláját mutathatják fel ezek a típusú
keverések. Nem ritka a kettős grammatikai jelölés sem (pl. How do you say in magyarul? (Navracsics 1999)).
Ehhez a típusú keveréshez nem szükségeltetik kiegyensúlyozott nyelvtudás a két
nyelvben. Dussias (2001) szerint aszimmetria fedezhető fel a lexikai és a grammatikai
elemek tekintetében a mondaton belüli kódváltásban, mivel a grammatikai elemek
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általában nem esnek a váltás áldozatául, szemben a lexikai elemekkel. Rendszerint a
grammatikai elemek a mátrix nyelvből valók, és a tartalmas szavak kerülnek be a beágyazott nyelvből. Spanyol–angol kétnyelvű adatok vizsgálatakor bebizonyosodott,
hogy az olyan főnévi szerkezetekben, amelyek determinánsból és főnévből állnak,
spanyol kontextusban a determináns általában spanyolul, a főnév pedig angolul jelenik
meg: Mis padres van a venir para los holidays. (A szüleim nyaralni jönnek.) (Milian
1996, idézi Myers-Scotton and Jake 1997). A funkciószavak általában kevésbé sérülékenyek a lexikai elérés folyamán, ez lehet az oka annak, hogy kevésbé vannak kitéve a
váltásnak. Muysken (1997b) további okokat sorol fel: szerinte a funkciószavakat nem
lehet elérni a szintaktikai információtól függetlenül, ritkábban előzik meg őket szünetek, jobban megjósolhatók, mint a tartalmas szavak, és nem számítanak külön elemeknek a motoros tervezés egységeiben. Továbbá: könnyebb egy tartalmas szónak megtalálni a másik nyelvben a megfelelőjét, mint a funkciószónak, aminek a jelentése nehezen meghatározható, sajátos jegyekből tevődik össze. Mindezek az okok csökkentik
annak esélyét, hogy a kódváltás vagy kódkeverés megtörténjen a funkciószavak szintjén.

3. Mondaton belüli kódváltás és -keverés
A mondaton belüli kódváltásnak és kódkeverésnek két szintje figyelhető meg: a lexikai-konceptuális és a predikátum-argumentum szerkezetszintű. A továbbiakban saját,
empirikus adataim felhasználásával elemzem ezeket a szinteket. Az adatokat 10 kétnyelvűtől gyűjtöttem (magyar–angol, magyar–német és magyar–olasz, átlagéletkoruk
30) a velük készített interjúk jegyzőkönyveinek felhasználásával. Az adatközlők kétnyelvű nyelvi módban voltak (vö. Grosjean 1998) az interjú során, és feladatuk csak
annyi volt, hogy beszélgessenek, tehát az interjú nem volt irányított, nevezhetjük spontán beszédnek. Az interjúk jegyzőkönyveiből 475 váltást jegyeztem, azokat kategorizáltam, és kvantitatív és kvalitatív elemzésnek vetettem alá. Célom az volt, hogy bemutassam, hogy a tipológiailag különböző nyelvekkel bíró kétnyelvűek spontán beszédhelyzetben milyen váltási mechanizmusokat alkalmaznak, közülük melyek nevezhetők
váltásnak, melyek keverésnek, és miként jelentkezik a lexikai szintű grammatikai keverés az agglutináló és flektáló nyelvek egymásra hatásában. Jelen tanulmányban csak a
minőségi elemzésre térek ki.

3.1. Beszúró és alternációs kódváltás és kódkeverés: lexikai-konceptuális szint
A lemmák lexikai-konceptuális szerkezetének szemantikai és pragmatikai jegyeire
létezik egy univerzális készlet. Feltételezésünk szerint a lexikalizációs minták azt a
tényt tükrözik, hogy a különböző nyelvek különböző hangsúlyokat fektetnek ezekre az
univerzális jegyekre, így a kétnyelvű egyén mentális lexikonában bizonyos fogalmak
az egyik, mások a másik nyelven lexikalizálódnak. A lexikai-konceptuális szinten a
beszélő szándékainak megfelelő nyelvspecifikus szemantikai és pragmatikai jellemzők
aktiválódnak a szó lehívásakor. A két nyelv a lemma szinten rendelkezhet szemantika-
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ilag azonos szavakkal – ez esetben kongruencia tapasztalható, tehát léteznek teljes
lexikai ekvivalensek az egyén mentális lexikonában. Vannak azonban inkongruenciára
is példák, amikor a két, látszólag azonos jelentésű szónak nem esnek teljesen egybe a
szemantikai, pragmatikai jegyei, vagy nem minden jegy fedi le egymást. Ez esetben a
szólehívásban nehézséget feltételezhetünk, sőt megjósolhatjuk a kódváltást, hiszen, ha
a megfelelő szemantikájú szót keresi a kétnyelvű, és azt nem találja a mátrix nyelvben,
az egyik kézen fekvő stratégia a probléma megoldására a kódváltás, amivel a kétnyelvűek kétnyelvű nyelvi módban általában szoktak is élni.
3.1.1. Beszúró: kongruencia
Az alábbiakban olyan példákat mutatok be (1-5), amelyek lexikai szintű kódváltásokat
bizonyítanak. A nyelvváltás a szószinten megtörténik, de ennek nincs szemantikai
vagy pragmatikai magyarázata, és a magyarban megvan ezeknek a szavaknak és kifejezéseknek az ekvivalense. Feltételezhető, hogy az asszociatív memória aktiválta az
angol nyelvet, hiszen a beszélő az amerikai kultúrába helyezte magát, kontextualizálta
a témát:
1.
2.
3.
4.

az édesanyám nagy designer
volt a winter break, meg spring break
mi voltunk a ship mop
Hát reading, English, history, science, és akkor volt egy választottunk a P.E.,
Spanish, music, arts
5. Hát gondolatban persze mindig 4th of July,

Még kevésbé magyarázható a következő váltások megjelenése (6-9), hacsak nem
élünk azzal a magyarázattal, hogy a gyakoriság is meghatározó lehet a szólehívás sikerességében.
6.
7.
8.
9.

lesz nekem jó experience
Itt inkább a culture és arts tetszik nekem
nem igazi francia or igazi Italian
ki akar mondjuk egy priest lenni vagy nun?

3.1.2. Beszúró: inkongruencia
A következő példákban (10-15) az indokolja a kódváltást, hogy a két nyelvben nem
teljesen esnek egybe a szemantikai és pragmatikai jegyek az adott fogalom
lexikalizációjánál. Mindegyik példában a beszélő pontosítja mondandóját azzal, hogy
áttér a másik nyelvre, valamint egyes példáknál hezitációs jelenséget is megfigyelhetünk a kódváltás előtt (pl. hát, tehát, ilyen stb.):
10. rajzosztály, tehát art class közbe valamit készítettünk;
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11.
12.
13.
14.
15.

Community College, hogy az nem olyan nagy egyetem, se főiskola;
anyukám elvitt ilyen tojás vadászatra, egg hunt-ra, meg hasonlókra;
Hát, high school, mert ott nincsenek, tehát ott high school van;
pancake-nek ezt a lisztet vettem;
küldtem a résume-met, a CV-m és találkoztam a general manager-rel;

Ha a mátrix nyelvben nincs lexikai megfelelője az adott fogalomnak, a legegyszerűbb megoldás a kódváltás:
16. Asszem a brownies;
17. Streuselkuchen. Gyümölcsös sütemény, a tetejére finom édes tészta van rászórva,
amit Streusel-nek neveznek, ezért nevezik így a sütit is;
18. beletesznek ilyen fudge-ot, ilyen chocolate fudge
19. van egy két éves diploma, amit Associate’s Degree-nek hívnak
20. csak Kanadában biztos egy jó ranch, lovakkal;
21. Négy órakor van a Kaffezeit: Kaffee und Kuchen;
22. voltak úgynevezett Blackpool lights.

A következő példákban (23-28) már nem beszélhetünk kódváltásról, hanem sokkal
inkább kódkeverés történik. Semmiféle szólehívási nehézségre nincs jel a kijelentések
folyamatosságában, tehát a tervezési fázist semmi nem akasztja meg, még a kulturális
hatás sem idézheti elő a másik nyelv megjelenését:
23.
24.
25.
26.
27.
28.

aki Cambridge-ből ott volt visiting scholar;
nagy volt a turnover;
Mondjuk ez natural, csak nem szabad;
Ilyenkor elküldenek lay-off-ra;
én heterosexual vagyok;
Nem is attitude;

3.1.3. Alternációs kódváltás
Az alternációs kódváltás szintagmahatáron történik, és nem jósolható meg a mátrix
nyelvre való visszatérés, mint a (29-34) példákban:
29.
30.
31.
32.
33.

ők tudják mindent before the court trial;
USÁba nagyon nehéz, azért ‘cause everything is set;
csak tapogathatott, mert ez pitch black inside tunnel;
úgy gondoltam, hogy ez egy once in a lifetime experience;
vannak ilyen körzeti, tehát ezek a region, the Atlantic Division and Pacific
Division and Central Division;
34. ööö ööö, ilyen, ilyen szellemtörténet. Szóval history of ideas;

3.1.4. Alternációs kódkeverés
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Szemben az alternációs kódváltással, a kódkeverés során egész szintagmákat kever a
kétnyelvű, és teszi ezt olyan sűrűn, hogy már-már elbizonytalanodunk a mátrix nyelvben is, mint a (35-38) példákban:
35. az volt a feladat, hogy peanut butter and jam sandwich, how you make it, és akkor
mindenki leírta;
36. Egy private psychology person can make 100.000, egy million dollár;
37. én heterosexual vagyok, én proud of it, tudod;
38. Nem is attitude, hanem maybe his habits;

4. Kevert lexémák – grammatikai fúzió
Az alábbiakban olyan keverésekre hozok példákat, amelyekben megtörténik a grammatikai fúzió. A magyar nyelv agglutináló jellege meghatározza a grammatikai morfémák lexikai morfémákhoz ragasztását, és függetlenül attól, hogy a vizsgálatban részt
vett mindhárom fajta kétnyelvű egyén másik nyelve indoeurópai (amelyek többnyire
prepozíciókkal oldják meg a morfoszintaktikai egyeztetéseket), itt azt látjuk, hogy bár
a tartalmas szó szintjén megtörténik a váltás, a rag mégis magyar. Egyetlen esetben
sincs a beágyazott nyelvből grammatikai morféma (Földes (2005) ezeket lexikai vagy
grammatikai transzferenciáknak nevezi). Az adatok 71%-ában helyes a toldalékolás
(39-52) minden szempontból:
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

szinte egész télen lay-off-on vannak;
4-5 szemináriumot kellett egy term-önként venni;
azóta sikerült megtanulnom azért a romanaccio-t is;
csináltunk egy Wachwanderung-ot;
Itt indultunk erre a Wachwanderung-ra;
például Hamburgban a Hochdeutsch-ot;
Itt a …kirché-t építik;
hülyeség mondani, hogy csak mi vagyunk az egész universe-be;
printing counsel-lel kell jó kapcsolat;
vannak ilyen award-jaim;
A Knödel-t nagyon szeretem;
elmentem a Master’s Degree-ért a graduate school-ba;
küldtem a résume-met, a CV-m és találkoztam a general manager-rel;
pancake-nek ezt a lisztet vettem most legutoljára.

Az esetek 29%-ában viszont hibásak a grammatikai morfémák. A hibák két részre
oszthatók: morfofonológiaira, amelyekben a lexikai és grammatikai morfémahatárokon szükséges hangtani változtatásokat nem végzik el az adatközlők (53-59), így megsértik a magánhangzó harmóniát:
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

és akkor együtt voltunk egy flat-ba;
mindenki leült a living room-be;
az én őrsöm szépen bekerült ilyen thornbush area-ba;
Tehát a sixth grade-t azt végig csináltam;
és ő így balance-ol;
állami segély, melyet wellfare-nak hívnak;
de sokkal erősebb accent-tal.

Sok esetben a két nyelvben létező különböző predikátum-argumentum szerkezet
inkongruenciát mutat (Wei 2001), azaz a morfoszintaktikai szerkezetben nem történik
meg a teljes térképezés. Ilyen azoknak a hibáknak a csoportja, amelyek
morfoszintaktikainak mondhatók. A (60-68) példákban hiányzik a megfelelő rag,
többnyire a tárgyrag (60-65), de vonzatprobléma is adódik (66). A 67-es példában
szemantikai probléma is felmerül (a ’nagyon’ helyett sokat – az angol ’much’ megfelelőjeként), és a respect ige nem kapja meg a magyar személyragos formáját. A 68-as
példában pedig hiányzik a létige a homosexual szó után, ami talán túláltalánosítás
eredménye lehet.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ha valaki directions ad;
és minden Italian főzött nekem;
so volt neki egy limit, és akkor put, raktam 5 puzzle;
nem szeretem Tom Cruise;
Láttad a Jacob’s Ladder?
sok classes csináltam
és cause psychology kell iskolába menni 6 évig;
so ezt hogy mondom, respect ezt sokat;
mindig kell nekem mondani, én homosexual és proud of it;

5. Megakadásjelenségek, diskurzusjelölők
A megakadásjelenségek általában a beszédprodukció tervezési fázisában felbukkanó
hirtelen zavarra utalnak, amelynek számos oka lehet. Az okok közül itt csak azokat
emelem ki, amelyek a kétnyelvű mentális lexikon működésének zavara miatt gátolják a beszélőt vagy a céllexéma elérésében (szemantikai vagy fonológiai parafázia),
vagy a helyes szerkezet megformálásában. A megakadásjelenségek lehetnek néma
vagy kitöltött szünetek, újrakezdések, ismétlések és még sok más (vö. Gósy 2002,
Horváth 2004, Markó 2004, Huszár 2005), és idesorolom az ún. diskurzusjelölőket
is. Noha Myers-Scotton és Jake (1995) úgy véli, hogy a diskurzusjelölőket tartalmas
szavakként kell kezelni, az adataimban megjelenő diskurzusjelölők olyan töltelékelemként használt szavak, amelyek a túl gyakori használat miatt már elveszítették
szemantikai tartalmukat. Használatuk egyértelműen arra utal, hogy a beszélőnek a
mondanivaló helyes szemantikai és grammatikai megformálása érdekében időre van
szüksége. A leggyakrabban használt diskurzusjelölő a magyarban az ’ilyen’, ’tehát’,
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’szóval’, és újabban a ’tudod’. Szinte ugyanezeket a diskurzusjelölőket fedezzük fel
az angol szövegekben is: ’so’, ’like’, ’you know’. A megakadásjelenségek és a diskurzusjelölők sok esetben együtt fordulnak elő.
A (69-76) példákban magyar kontextusban magyar diskurzusjelölő előzi meg a
kódváltást. Minden esetben szólehívási nehézséggel küzdenek az adatközlők, egyrészt
mert nem találják a megfelelő kifejezést (interior decorator, gang), vagy mert nincs a
magyarban megfelelő szó vagy kifejezés (chocolate fudge, Easter-basket, college),
vagy pedig mert nem érzik elég konnotatívnak a lehívott szót vagy a magyar megfelelőt (British, shy). A mentális lexikonban való kutatás szemléltetésére, a minél pontosabb jelentésátvitelre való törekvés kiváló példája a (74):
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

az ő felesége, ilyen interior decorator, nem tudom mondani;
Szerintem ez ilyen British dolog volt;
van ilyen Easter-basket;
ilyen chocolate fudge;
ilyen csendes, ilyen shy, visszahúzódó;
Polyes…, nem polyester, hanem vatta, cotton, ilyen kind, és ilyen warm;
voltak ezek az úgynevezett gang-ek;
a londoni egyetemen belül van egy kis úgynevezett college, kollégium;

Az angol diskurzusjelölők is megjelennek a magyar kontextusban, köztük a leggyakoribb a ’so’, mint az alábbi példákban is látható (77-84). A gyakori diskurzusjelölőket használókat Maschler „kemény kódváltók”-nak hívja (Maeschler 2000). Az eddig
leírtak alapján azonban, a gyakori előfordulás miatt a jelenséget inkább kódkeverésnek
nevezem. Ugyanis ezeknek a szavaknak az egyik nyelvben megszokott automatizált
használata a beszélő számára észrevétlenül megjelenik a másik nyelvben is.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

So, igen. So, bent volt a pénz a bankomban;
So, így találkoztam vele;
so nem volt ilyen könnyű dolog;
so, you know, szeretnék itt menni iskolába;
meghívtam valakit, nézd én akarok magyar lenni, you know, na segítsél;
és akkor mondjuk a rezsivel, minden, 10.000, so, 50.000;
mit szappan … shampoo, I mean, olyan sok más, tudod;
so, hogy mondom, he kicked my ass, you know

6. Következtetések
A kódváltás a kommunikáció során fellépő hiányt hivatott szándékosan vagy véletlenül kitölteni, tehát valamifajta megoldást jelent a kétnyelvű számára a szemantikai
vagy pragmatikai zavar megoldására. Ezzel szemben a kódkeverés a kétnyelvű nyelvi
rendszereinek keveredésének mutatója.
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A kódváltás bekövetkezését meg lehet jósolni a megakadásjelenségek észlelésekor.
Ezzel szemben a kódkeverés során többnyire nem tapasztalunk hezitációs jelenségeket, a beszélő gördülékenyen, könnyedén vált át a másik nyelvre.
A magyar és valamilyen indoeurópai második nyelvű kétnyelvű személyek beszédprodukciójában fellépő kontaktusjelenségeket további vizsgálatoknak kell alávetni,
hogy még pontosabb képet kapjunk egyrészt a kétnyelvű mentális lexikon működéséről általában, másrészt hogy rávilágítsunk a tipológiai különbségekből adódó, a kontaktusjelenségek minőségét és a váltási mechanizmusokat befolyásoló tényekre.
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BÁTYI SZILVIA
SZÓASSZOCIÁCIÓS VIZSGÁLAT A KÉTNYELVŰ KÁRPÁTALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN – A CSALÁD MINT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ
A kétnyelvű mentális lexikon vizsgálata egyre inkább hangsúlyosabbá vált a nyelvészetben kialakult változással, amikor is a kétnyelvűségi kutatások előtérbe kerültek. A
nyelvészeti kutatások alapja az egynyelvű nézet volt hosszú ideig (Grosjean 1992,
Navracsics 2007). Ahogy azt Bartha Csillánál (1999) olvashatjuk, ha végigtekintünk a
XX. századi nyelvtudomány történetén, láthatjuk, hogy az igazából az egynyelvűség
története. Az egynyelvűség ideológiája még ma is újrafogalmazódik egyes európai
országokban. Az európai nemzetállamok úgy határozták meg magukat, hogy egy nyelvet kiválasztottak, ami az egység szimbolikus kifejezése volt (Auer-Wei 2007). Ez a
nézet a kezdeti kétnyelvűségi kutatásokat is nagyban meghatározta. A kétnyelvű egyéneket egynyelvűekre tervezett kutatási módszerekkel vizsgálták, s emiatt az eredmények azt mutatták, hogy a kétnyelvűség nem „áldásos” állapot, s nem szolgálja az
egyén nyelvi fejlődését az egyes nyelvekben. Mára ez a helyzet megváltozott, s számos kutatás kimutatta, hogy a kétnyelvűségnek sok előnye van. Többek között a kétnyelvű gyerekekkel végzett vizsgálatok eredményeiből tudhatjuk, hogy ezeknek a
gyerekeknek például jobb a fogalomalkotó képességük (Lengyel 1997).
Az elmúlt években a nyilvánosság egyre nagyobb figyelmet fordít a kétnyelvűségi
kutatásokra. Mindez annak a ténynek köszönhető, hogy egyre több és több ember él
többnyelvű társadalomban, és fontos kérdésként szerepel az, hogy hogyan neveljék a
gyerekeket többnyelvűen. Sok szülő szeretné, hogy gyermeke egyik vagy a másik
nyelvében nagyobb jártasságot szerezzen, aminek több oka lehet (identitás, szakmai
stb.). Sok szülő fél, hogy két nyelv tanulása egyidejűleg teher lehet a gyerek számára,
és ez negatív hatással lehet a gyerek szellemi fejlődésére (Auer–Wei 2007).
Kutatások bizonyítják, hogy a Földön élő gyerekek nagy többsége egynél több
nyelvet beszél (Tucker 1998), viszont ezek a két- és többnyelvű gyerekek különböznek
az egyes nyelvek hatásának való kitettség tekintetében és a szociolingvisztikai kontextus tekintetében, amelyen belül a nyelveket beszélik (Genese – Paradis – Cargo 2004;
Goldstein 2004).
A kisebbségi lét általában feltételezi a két- és többnyelvűséget. A határon túli magyarok többnyire a kétnyelvűség valamilyen szintjén helyezkednek el. A Kárpátalján
tevékenykedő társasnyelvészek kutatási eredményeiből tudjuk, hogy bár a
bilingvizmus a kárpátaljai magyarság körében általános jelenség, klasszikus értelemben vett kétnyelvűségről nem beszélhetünk (Csernicskó 1995, 1998). Leginkább átmeneti kategóriákat találhatunk egy- és kétnyelvűség között, melyeket Csernicskó
(1995) két csoportra oszt.
Az elsőbe tartoznak azok, akik anyanyelvük mellett legalább még egy nyelvet beszélnek, s ezt mindennapi kommunikációjukban használják is környezetükkel. Többek
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között ide sorolhatjuk a városok magyar lakosságát és az ukrán/ruszin falvak magyarságát.
A második csoport tagjai anyanyelvük mellett ismernek még egy nyelvet, amit csak
alkalomszerűen használnak. Ide tartoznak a magyar többségű települések magyar lakosai.
Jelen tanulmány egy olyan kutatáson alapul, melyben mindkét csoport tagjai szerepeltek. Fontos tényként meg kell említenünk azt is, hogy Kárpátalján az ukrán és az
orosz nyelv is használatos7.
Ez a tanulmány egy nagyobb kutatás részeredményeit mutatja be, mely kutatás a
kétnyelvű mentális lexikont vizsgálja asszociációs teszt alapján. A vizsgálat a kárpátaljai magyar általános iskolások (12-13 éves tanulók) 469 fős reprezentatív mintáján
készült. A kutatás célja választ adni a kérdésre, hogy a helyi magyar általános iskolások mentális lexikonjukban vajon nyelvek szerint egységesen vagy elkülönülten tárolják-e az adatokat, továbbá:
a) kimutatható-e nyelvi dominancia;
b) mennyiben befolyásoló tényező a tannyelvűség;
c) vannak-e a kárpátaljai magyar általános iskolások különböző csoportjainak mentális lexikonja között különbségek, és ezek mire vezethetők vissza.
A tanulmány a vizsgálat azon részét kívánja ismertetni, hogy a családnak mint befolyásoló tényezőnek, milyen hatása van a vizsgált kétnyelvűek mentális lexikonjára.
A minta kiválasztásának a szempontjai a következők voltak: az iskola típusa (milyen iskolába jár a gyerek: általános iskola, középiskola vagy 8 osztályos gimnázium),
az iskola tannyelve (egy- vagy kéttannyelvű iskola (a kéttannyelvű esetünkben azt
jelenti, hogy párhuzamosan vannak az iskolákban magyar és ukrán osztályok is)), a
település típusa, ahol az iskola van (falusi vagy nagyközségi, illetve városi iskola), a
magyarok aránya az adott településen (többségben vagy kisebbségben vannak), illetve
járási megoszlás (Kárpátalja 6 járásában (területi egység) található magyar iskola és a
magyarok részarányát alapul véve az egyes járásokban választottuk ki a minta alanyait).
A kutatás a 2008/2009-es tanév tavaszi félévében folyt a kiválasztott 31 iskolában.
A kutatás módszere folyamatos szóasszociációs próba intralingvális szinten. A tesztelés úgy folyt, hogy egyik iskolában elsőként a magyar hívó szavakkal, a másikban az
ukrán hívó szavakkal végeztem a tesztelést, majd két hét múlva ezt megismételtem a
másik nyelven is. A feladat az volt, hogy a felmutatott szóra egy fél perc alatt annyi
szót írjon a kísérleti személy, ami az adott szóról eszébe jut, mindegy, hogy milyen
nyelven. Ezen kívül semmi más megkötés nem volt (pl. szófaji vagy egyéb). A mód7

Kárpátalján magyar közösségben mindkét nyelvet (orosz és ukrán) használják a formális színtereken. Ennek nyelvpolitikai okai vannak: a Szovjetunióban az orosz, a Szovjetunió felbomlása és a független Ukrajna kikiáltása óta az ukrán az államhatalom nyelve. A két nyelv közül a
fiatalabb generációk az ukránt, az idősebbek az oroszt részesítik előnyben. Elvileg tehát mindkét nyelv, az orosz és az ukrán is megjelenhet azokban a helyzetekben, amelyekben a kárpátaljai magyarok a többségi nyelvet használják (Csernicskó 1998: 2005). A családokban is hasonló
a helyzet a nyelvhasználattal kapcsolatban.
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szer a Jarovinszkij Alekszandr által használt eljáráson alapul, amelyet magyar-szlovák
gimnazisták bilingvális kompetenciájának mérésére használt a lexikon szintjén
(Jarovinszkij 2000). A próbatesztelés folyamán kiderült, hogy ezen korosztály számára
a Jarovinszkij által használt egy perc túl hosszú, ezalatt lankad az érdeklődés, megbomlik a rend stb. Ezért az egyes szavakra adott asszociációk lejegyzésére a gyerekeknek, ahogy azt fentebb is említettem, fél percük volt.
A szavakat a Magyar Nemzeti Szövegtár gyakorisági szótárából választottam ki. Mint
tudjuk, a konkrét fogalmakra utaló szavak több asszociációt váltanak ki, mint az absztrakt
fogalmakra utalók, és ugyanez a szabályosság érvényes, ami a szavak előfordulási gyakoriságát illeti, bármely nyelven belül: a gyakrabban használt (frekvensebb) szavak előhívási potenciálja nagyobb, mint a ritkábban használt szavaké. Ezért e két tényezőben
egyenértékűsíteni kell a két nyelv hívószavait. Ezt úgy oldottam meg, hogy ugyanazokat
a szavakat használtam a két nyelvben, kiegyenlítve ezáltal a hívószavakat az elvontság
fokában.
A szavak megoszlanak szófajilag is, találhatók köztük konkrét (3) és absztrakt főnevek (2), melléknevek (2), igék (2), és számnév (1) is.
A szavak a következők voltak, a felmutatás sorrendjében (zárójelben a gyakorisági
mutató található): boldogság (984,167), kérdez (7349,667), nagy (219407,976), álom
(5529,333), ad (106395,833), kenyér (2980,833), víz (15760,00), érdekes (8809,667),
anya (6447,000), száz (20875,35).
És ezen szavak ukrán ekvivalensei (ukrán nyelvű gyakorisági szótár hiánya miatt itt
nem szerepel gyakorisági mutató): Щастя, Питати, Великий, Сон, Дати, Хліб,
Вода, Цікавий, Мати, Сто
Az ukrán részben az igék esetében az infinitivus-t használtam, azon egyszerű ok
miatt, mert az iskolában így tanulják.
A tényleges tesztelés előtt egy szociológiai/szociolingvisztikai kérdőív kitöltésére is
sor került, melyben olyan kérdések szerepeltek, amelyek fényt deríthetnek azokra a
tényezőkre, amelyek befolyásolhatják az egyes nyelvek ismeretét. Meghatározó lehet a
kísérleti személy neme, az, hogy milyen nyelvet használnak a családban, milyen a
szülők anyanyelve, végzettsége, melyik nyelv áll közelebb a gyerekhez (magyar vagy
ukrán), illetve milyen nyelvű óvodába járt. Ezek a kérdések mind a gyerek nyelvi életrajzára vonatkoznak, és nagyban meghatározzák a nyelvismeretet.
Mindenekelőtt a ’szó ’fogalmát kell tisztáznunk a korpusz nagyságának meghatározásához. A klasszikus grammatikai szómeghatározással a mentális lexikonban tárolt
szóegységek csak részben jellemezhetők. A szó lehet tőszó és toldalékolt forma, lehet
összetétel és szókapcsolat. Egy-egy aktiválás a mi esetünkben sokszor több szóból áll,
és ezt ugyanolyan egységnek kell tekintenünk, mint a tőszót. Így az egyes aktiválásokat ’mentális szónak’ nevezzük, ahogy azt Gósy és Kovács tették egy tanulmányukban
(Gósy–Kovács 2001). A beérkezett válasz szavakat nem különítettük el olyan szempont szerint, hogy milyen nyelven érkeztek (magyar, ukrán vagy orosz). Az elemzések
a hívó szavakra érkezett válasz szavak mennyiségére terjednek ki.
A 20 hívó szóra összesen 28044 válasz szó (mentális szó) érkezett. Egy gyerek tehát 59,79 szót írt átlagosan a 20 hívó szóra. Az 1. és 2. ábrán láthatjuk, hány szó érke-
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zett az egyes hívó szavakra. A magyar és ukrán hívó szavak nem egyforma mértékben
hívtak elő asszociációkat. Azt mindkét esetben láthatjuk, hogy a konkrét főnevekre
érkezett a legtöbb asszociáció, a magyar szavak esetében a Víz hívó szóra 1855 mentális szó érkezett, ukrán szavak esetében a Хліб hívó szóra 1772 mentális szót kaptunk.
A sorrendiség is eltérő. Míg a magyar hívó szavak a következő sorrendet mutatják:
Víz (1855), Kenyér (1753), Nagy (1605), Boldogság (1553), Száz (1531), Ad (1513),
Anya (1495), Érdekes (1444), Álom (1341), Kérdez (1150), addig az ukrán hívó szavak esetében más a helyzet: Хліб (kenyér (1772), Вода (víz (1690), Сто (száz (1494),
Великий (nagy (1492), Мати (anya (1268), Сон (álom (1180), Дати (ad (1089),
Цікавий (érdekes (1013), Щастя (boldogság (934), Питати (kérdez (872).

1. ábra. A magyar hívószavakra érkezett asszociációk száma

Az anya mint konkrét főnév egyik nyelv esetében sem következik az elsők között.
Sőt, a magyar szavaknál megelőzi a boldogság absztrakt főnév, ami ellentmond a fentebb leírtaknak, mégpedig annak, hogy a konkrét fogalmakra utaló szavak több asszociációt váltanak ki, mint az absztrakt fogalmakra utalók. A főnevek, számnevek és
melléknevek mindkét nyelv szavainak esetében megelőzik az igéket.
Mivel nem egyenlő arányban érkeztek szavak az ukrán és magyar hívó szavakra, illetve a sorrendiség is nagyban különbözik, arra következtethetünk, hogy a két nyelv
nem egyformán szerveződik adatközlőink mentális lexikonjában.
Jelen tanulmányban a család szerepét tárgyaljuk részletesebben, mennyire van hatással
a mentális lexikonra a családban használt nyelv, a szülők anyanyelve illetve végzettsége.
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2. ábra. Az ukrán hívó szavakra érkezett asszociációk száma

A családdal kapcsolatosan felállított hipotézis volt, hogy:
– átlagosan több asszociáció érkezik az ukrán hívószavakra azoknál a tanulóknál,
akik:
– a családban használják az ukrán vagy orosz nyelvet;
– szüleik közül legalább az egyik ukrán vagy orosz anyanyelvű;
– felső végzettségű szülők gyermekei.
Amint azt már fentebb említettem, a vizsgált tanulók száma 469. A kérdőívek feldolgozása után kiderült, hogy ebből 321 tanuló esetében a családban csak magyarul beszélnek, 68 esetben többnyire magyarul, 7 esetben többnyire ukránul/oroszul, 69 esetben
nagyjából fele-fele részben ukránul/oroszul és magyarul, 4 esetben pedig csak ukránul/oroszul.
A 2. ábrán láthatjuk az eredményeket diagramban összefoglalva. Bár az ábra szignifikáns eltérést mutat azokban az esetekben, ahol a családban többnyire ukránul/oroszul
beszélnek és csak ukránul/oroszul beszélnek, ezeket a kategóriákat nem vehetjük öszszehasonlítási alapnak, mivel ezen kísérleti személyek száma alacsony. Ezért a maradék három kategóriát figyeljük meg (csak magyarul, többnyire magyarul, nagyjából
fele-fele részben ukránul/oroszul és magyarul). A magyar szavakra érkezett asszociációk számában érdekes módon az otthon csak magyarul beszélők körében az átlagosan
egy szóra érkezett asszociációk száma alacsonyabb, mint azokban a kategóriákban,
ahol az ukrán nyelv is használatos.
Az ukrán szavakra érkezett asszociációknál viszont arányos növekedés figyelhető
meg a szerint, ahogy a családban használt ukrán nyelv mértéke növekszik. Azokban az
esetekben, ahol csak magyarul beszélnek a családban, az átlagosan egy ukrán szóra
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érkezett asszociációk száma 25,5, míg a többnyire magyarul beszélnek kategóriában
(ami már feltételez némi ukrán/orosz nyelvhasználatot a családon belül) 28,97, a nagyjából fele-fele részben magyarul és ukránul/oroszul kategóriában pedig 32,46 mentális
szó érkezett. Ez tehát azt jelenti, hogy az a gyerek, aki a családban is találkozik az
ukrán nyelvvel, jobban tud ukránul, tehát több ukrán szót ismer, így hamarabb megérti
az ukrán hívószavakat, s ez feltételezi a több válasz szó írását. Az a gyerek viszont, aki
csak az iskolában, ukrán nyelv órán találkozik az ukrán nyelvvel, kevesebb szót ismer,
ezáltal kevesebb válasz szót ír a megadott ukrán hívó szóra.

3. ábra. A magyar és ukrán szavakra érkezett asszociációk száma átlagosan
a családban használt nyelv szerint

Feltételezés volt, hogy több asszociáció érkezik az ukrán szavakra, ha a szülők
anyanyelve ukrán/orosz (az anya és az apa esetében is az elemzés a teljes mintán
folyt). Az 1. táblázatban bemutatott eredmények tisztán mutatják, hogy az anya ukrán,
illetve orosz anyanyelve esetén több asszociáció érkezett az ukrán szavakra átlagosan.
A magyar hívó szavakra érkezett asszociációk esetében szembetűnő az anya orosz
anyanyelve esetén érkezett magas asszociációk száma. Ez az eredmény viszont csalóka lehet, mivel ezen adatközlők száma alacsony (9).
Anya anyanyelve
magyar

ukrán szavakra érkezett aszszociációk (átlag)

magyar szavakra érkezett
asszociációk (átlag)

26,89

33,03
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ukrán

28,56

30,81

orosz

33,85

45,52

1. táblázat. Az anya anyanyelvének hatása az érkezett asszociációkra

Nézzük meg milyen különbségeket láthatunk az érkezett asszociációk számában az
apa anyanyelve esetén (2. táblázat)!
ukrán szavakra érkezett aszszociációk (átlag)

magyar szavakra érkezett
asszociációk (átlag)

nincs

15,37

20,15

magyar

26,94

33,39

ukrán

30,17

31,72

orosz

34,72

36,97

Apa anyanyelve

2. táblázat. Az apa anyanyelvének hatása az érkezett asszociációkra

A különbség még szignifikánsabb ebben az esetben (az apa nincs kategória azt jelenti, hogy a gyerek nem jelölt be semmit a kérdőívben). Itt is világosan látszik, hogy
ukrán és orosz anyanyelv esetén is magas az ukrán hívó szavakra érkezett asszociációk
száma. Viszont megint csak magas az érkezett asszociációk száma orosz anyanyelv
esetén (itt a kísérleti személyek száma 12).
A szülők anyanyelve tehát mint környezeti faktor nagy hatással van az egyes nyelvek ismeretére.
Végül nézzük meg, milyen hatással van az asszociációk számára a szülők végzettsége (3. és 4. táblázat)! Mindkét szülő esetében a beérkezett válasz szavak mennyisége
egyenesen arányos a végzettséggel: minél magasabb a szülők iskolázottsága, annál
több szó érkezett a hívó szavakra. A „nincs” kategória itt is azt jelenti, hogy a gyerek
nem jelölt be semmit, és megfigyelhetjük, hogy ebben az esetben beérkezett asszociációk száma a legalacsonyabb. Azon szülők gyerekei tehát, akik részt vettek szakközép
vagy felsőoktatásban, több szót írtak az ukrán hívó szavakra. Ez abból is fakadhat,
hogy ezek a szülők tanulmányaikat nagy valószínűséggel orosz vagy ukrán nyelven
végezték, ami persze hatással lehet a gyerek nyelvismeretére is.
anya végzettsége

nincs

ált. iskola

középiskola

szakközépiskola

egyetem/főiskola

magyar

20,22

24,89

32,44

35,72

37,97
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ukrán

14,51

22,45

25,3

30,18

35,21

3. táblázat. Az anya végzettségének hatása az érkezett asszociációkra

apa végzettsége

nincs

ált. iskola

középiskola

szakközépiskola

egyetem/főiskola

magyar

21,48

26,63

33,35

33,77

40,33

ukrán

16,8

22,93

27,09

27,7

36,15

4. táblázat. Az apa végzettségének hatása az érkezett asszociációkra

Összefoglalás
A kétnyelvű mentális lexikon vizsgálata a kétnyelvűségi kutatások egyik központi
területe. A határon túli magyarok a kétnyelvűségnek alacsonyabb vagy magasabb
fokán állnak (Kiss Jenő 1995), és a körükben végzett pszicholingvisztikai kutatások
számos figyelemre méltó eredményt mutatnak fel (lásd pl. Göncz Lajos Vajdaságban,
Vančoné Kremmer Ildikó Szlovákiában végzett kutatásait stb.). A kárpátaljai magyar
közösség kétnyelvűségének pszicholingvisztikai vonatkozásának mindeddig kevés
figyelem jutott. Jelen kutatás interdiszciplináris szemszögből vizsgálja a kárpátaljai
magyar általános iskolások (12-13 évesek) kétnyelvű mentális lexikonját. A folyamatos szóasszociációs teszt intralingvális szinten módszert használja agyi szótáruk vizsgálatára (a tárolás milyenségére vonatkozólag), melynek lefolytatása előtt egy szociológiai/szociolingvisztikai kérdőív segítségével vizsgálja azokat a faktorokat, amelyek
hatással lehetnek az egyes nyelvek tárolására a mentális lexikonban, különös figyelemmel az ukrán hívó szavakra érkezett asszociációkra.
Ez a tanulmány a család (a családban használt nyelv, a szülők anyanyelve, végzettsége) mint befolyásoló tényező hatását vizsgálja a mentális lexikonra.
Az eredmények azt mutatják, hogy a kísérleti személyek több asszociációt produkálnak az ukrán hívó szavakra abban az esetben, ha a családban valamilyen mértékben
az ukrán/orosz nyelv is használatos. Kiderült továbbá, hogy ha az anya vagy az apa
(esetleg mindkettő) anyanyelve ukrán, több asszociáció érkezik az ukrán hívó szavakra. Orosz nyelv esetében ez a mennyiség még nagyobb.
A szülők végzettségének tekintetében pedig az derült ki, hogy mind a magyar, mind
az ukrán hívó szavakra érkezett asszociációk száma egyenes arányban van a szülők
végzettségének növekedésével: minél magasabb az anya vagy az apa iskolázottsága,
annál több mentális szó érkezett az egyes szavakra. Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a vizsgált környezeti hatás befolyással van a mentális lexikonra.
Gyakori az a vélekedés, hogy a vegyes házasságban felnövekvő gyerekek nyelvi
szempontból veszélyeztetettebb helyzetben vannak, mint egynyelvű társaik, mert a
gyerek agya nem képes megbirkózni két nyelv elsajátításával, és az ilyen gyerekek
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pszichésen zavartak, beszédhibásak stb. lesznek. Ennek jó cáfolata az a tény, hogy a
világon több millió „normális” kétnyelvű gyerek él. Az iskoláskor elérésére a kétnyelvű gyerekek a fejlődés ugyanolyan szintjén állnak, mint az egynyelvűek. A vizsgált
korosztály esetében is láthatjuk, hogy azok a gyerekek, akik vegyes házasságból születtek több szót hívnak elő mindkét nyelv esetében.
Az adatállományra még sok elemzés vár, amely majd további tanulmányok témája
lehet.
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PALLAY JOZEF
ZUR LEXIKALISCHEN KOMPETENZ DES DEUTSCHEN ZWEISPRACHIGER SLOWAKISCHER SCHÜLER IM BILDUNGSSYSTEM DER
REPUBLIK ÖSTERREICH
1. Einleitung
Der vorliegende Beitrag skizziert in seinem ersten Teil im Allgemeinen die beständig zunehmende „Schulmigration“ slowakischer Kinder in die Republik Österreich.
Er tut dies unter terminologischen, sprachdidaktischen, allgemein soziologischen
und psychologischen Aspekten. Im zweiten Teil stellt er die ersten Resultate einer
empirischen Untersuchung anhand des „Klassikers“ unter den Tests zur Messung
der rezeptiven lexikalischen Kompetenz, nämlich des PPVT-III von Lloyd M. Dunn
und Leota M. Dunn in deutscher Fassung für Jugendliche und Erwachsene von
Stephan Bulheller und Hartmut O. Häcker aus dem Jahre 2003. Diese empirische
Untersuchung wurde mit Erlaubnis der Schulleitung des bilingualen tschechisch(slowakisch)-österreichischen Oberstufenrealgymnasiums Komensky in
Wien im Mai 2009 durchgeführt. Das Ziel dieser Untersuchung war es festzustellen, wie hoch die rezeptive lexikalische Kompetenz junger slowakischer Schüler im
Vergleich mit ihren österreichischen Altersgenossen (obwohl natürlich tschechisch deutsch bilingualen) ist, ob die Schüler die vom PPVT-III festgelegten Minimalstandards für die einzelnen Jahres- und Schulstufen in der rezeptiven lexikalischen
Kompetenz des Deutschen erfüllen, die es ihnen ermöglicht, problemlos und mit
relativ guten Resultaten zu studieren. Anlass dafür war die persönliche Erfahrung
mit der Bildungspraxis slowakischer Schüler im Bildungssystem des Nachbarlandes
Österreich sowie die Suche nach möglichen Ursachen erster misslungener Versuche
einer solchen Bildung vor allem nach einem plötzlichen Schulwechsel einiger Kinder nach bereits absolvierten ersten Jahren in den slowakischen Grundschulen in
die österreichischen Volks- und Hauptschulen oder sogar Gymnasien.

2. Schulmigration nach Österreich
„Hauptauswanderungsgebiet“ von SchulmigrantInnen sind – neben Einzelfällen aus
der ganzen Slowakei – das dicht besiedelte Ballungsgebiet rund um Bratislava und die
slowakische Hauptstadt selbst, die südlich und westlich direkt an Österreich (südöstlich an Ungarn) grenzt. Paradoxerweise sind dank der guten Verkehrsinfrastruktur die
Schulwege nach Österreich inzwischen oft leichter und rascher zu bewältigen, als die
alltägliche Fahrt ins Zentrum der sich ökonomisch rasch entwickelnden Metropole der
Slowakei. Die Zahl der Schulpendler könnte inzwischen größer sein als die Zahl der
Kinder mit Migrationshintergründen ihrer Eltern. Diesbezüglich gibt es jedoch in der
Slowakei keine Zentralevidenz. Einige Teilinformationen sind nur sehr aufwändig und
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meist nur direkt in der jeweiligen österreichischen Schule zu erhalten. Selbst das slowakische Schulministerium verfügt nach meinen Informationen über keine zentrale
Evidenz von schulpflichtigen Kindern aller Schulstufen im Ausland.8
Der anfänglich eher episodische Besuch österreichischer Schüler entwickelte sich
bereits im Schuljahr 1990/1991 zu einer systematischen Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen. So entstanden in der Gemeinde Kittsee in Kooperation mit dem slowakischen Schulministerium und der Grundschule in der Gessayovastraße 2 in Bratislava-Petržalka die erste Volks- und Hauptschule mit einem offiziell eingerichteten
Anteil an slowakischsprachigen Schülern. Diese verfügten allesamt über eine relativ
hohe sprachliche Kompetenz, die es ihnen ermöglichte, dem Unterricht zu folgen.
Deutsch zu können war Grundbedingung für die Aufnahme in die Volks- und Hauptschule in Kittsee. Bei der ersten Generation der SchulmigrantInnen handelte es sich
nach Auskunft von Eltern und Pädagogen um überdurchschnittlich leistungsstarke
Kinder mit guten Deutschkenntnissen. Auf der Basis des damaligen Abkommens und
zugleich als Bestandteil eines offiziellen Unesco-Projektes unter dem Namen Gemeinsames Lernen in der Grenzregion, an dem die beiden Schulen mit Unterstützung des
Bundeslandes Burgenland auf österreichischer und des Schulministeriums auf slowakischer Seite teilnahmen, fuhren im Jahre 1990 erstmals slowakische Kinder nach
Kittsee, um dort gemeinsam mit ihren österreichischen Altersgenossen und in deutscher Sprache zu lernen.
Die zweite, weniger präsente österreichische Schule, die sich für slowakische Kinder öffnete, war die Volks- und Öko-Hauptschule in Marchegg. Die Zusammenarbeit
zwischen ihr und der Grundschule in der Bukovčanastraße in Bratislava-Devínska
Nová Ves funktionierte anfänglich jedoch nur auf kommunaler Ebene ohne Einbeziehung und vor allem finanzielle Unterstützung seitens der Slowakischen Republik, was
zu einer eigenen curricularen Entwicklung in Marchegg führte.9
Von weiteren Mittelschulen, die von einer relevanten Anzahl von slowakischen Jugendlichen besucht werden sind vor allem das ORG Komensky Wien, Gymnasium
8

Allerdings werden sie an einer der heimischen Schulen offiziell als deren Stammschüler geführt, nicht zuletzt wegen der sog. Differenzprüfungen, denen sich jeder SchülerIn, der eine
ausländische Schule besucht, am Ende eines Schuljahres stellen muss. Diese Differenzprüfungen werden in Fächern abgehalten, die in der Regel im Ausland nicht unterrichtet werden (können), wie zum Beispiel slowakische Sprache und Literatur sowie Geschichte und Geographie
der Slowakei.
9

Im Unterschied zu Kittsee gab es weder einen vom Staat offiziell unterstützten Slowakischunterricht noch das Unterrichtsfach Geschichte der Slowakei. Beide Fächer mussten
die Kinder gemäß slowakischem Schulgesetz im Rahmen einer Differenzprüfung in der
offiziell als Stammschule geführten Grundschule in der Slowakei absolvieren.
Zu weiteren Schulen mit relevantem Anteil an slowakischen Studierenden gehören einige
Gymnasien und Mittelschulen, wie zum Beispiel das bilinguale Oberstufenrealgymnasium des
Schulvereins Komensky in Wien, das Gymnasium in Neusiedel und die Handelsakademie in
Wien.

153

Neusiedel und die Handelsakademie Wien zu nennen. Für solche Bildungseinrichtungen benutze ich die kognitive Metapher edukative Diaspore.

3. Art der Zweisprachigkeit. Edukativ oder natürlich?
Beide Arten, die für unsere Überlegungen relevant sind, stellen entgegen gesetzte Weg
zur Bilingualität dar, wobei die natürliche Zweisprachigkeit bekanntlich das Resultat
der alltäglichen Sozialisation in einem bilingualen Umfeld ist, die edukative (school
bilingualism) hingegen eine sekundäre, nachträgliche Aneignung der Zweitsprache in
einem langwierigen schulischen Lernprozess.
Das Bilingualwerden der meisten slowakischen Schüler entsteht mehrheitlich auf
natürliche Weise. Dies würde jedoch in der Phase des Einstiegs in die österreichische
Schuleinrichtung als Input nicht ausreichen, sodass der natürliche und der edukative
Zugang zur Zweisprachigkeit eingangs parallel geführt werden, dabei mit unterschiedlicher Gewichtung. Der Ausbau des Deutschen als L2 muss sprachdidaktisch massiv
durch klassischen DaF-Unterricht unterstützt werden. In jeder der Schulen nach persönlicher Auskunft auf verschiede Weise.10

4. Wichtigste Faktoren des Bilingualwerdens.
4.1. Allgemeines
Die meisten Kinder kommen nach Österreich vor allem in letzter Zeit als Monolinguale. Ihre Kompetenz des Deutschen bezieht sich auf einen kleinen Wortschatz, einige
auswendig gelernte Wendungen sowie kleinere modulare Kommunikationsfertigkeiten.
In letzter Zeit gibt es gelegentlich Kinder mit fast Nullkenntnissen in Deutsch, wobei
ihr relativ gutes Englisch neben anderem bei ihrer Aufnahme die wichtigste Rolle
spielt. Während bei slowakischen SchülerInnen ohne Vorkenntnisse in Deutsch der
Spracherwerb anfänglich recht mühsam vonstatten geht und sie eher passiv am Unterrichtsgeschehen teilnehmen, beschleunigt sich ihr Kompetenzaufbau in der Folge ganz
erheblich. Diese bemerkenswerte Entwicklung resultiert jedoch nicht nur aus der Intelligenz, dem Durchhaltevermögen, dem enormen kognitiven Aufnahmevermögen der
Kinder und der konstanten Unterstützung seitens der Eltern, sondern hängt oft auch
vom pädagogischen Geschick, der Sensibilität, der Empathie und der Ausdauer der
jeweiligen österreichischen Betreuungslehrer im Umgang mit diesen ihren „anderen“
Schulkindern ab.
10

Während es in Kittsee einen offiziell geführten und im österreichischen Schulunterrichtsgesetz verankerten Förderunterricht gab, an dem slowakische Kinder verschiedener Klassenstufen
mit Kompetenzdefiziten teilnahmen, erfolgte ein solcher Unterricht in Marchegg auf der Basis
individuellen Engagements einer „freien“ Lehrkraft, die notwendigerweise die kleinen Slowaken mit Schwächen in Deutsch in einem Kurs betreute, waren die Mängel schwerwiegender,
wurde die Betreuung bisweilen auch nach dem Schulunterricht fortgesetzt.
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Es sei darauf hingewiesen, dass sich der Typus des slowakischen „Schulmigranten“
nicht ganz mit dem im Westen oft vorherrschenden Bild von Kindern mit Migrationshintergrund deckt. Die slowakischen Kinder steigen in das österreichische Schulsystem grundsätzlich freiwillig ein, im Allgemeinen sind es eher bessere Schüler, die sich
bis auf wenige Ausnahmen in der gesamten Schulzeit erfolgreich durchsetzen können.
Viele von ihnen nehmen nach der Schule ein Studium in Österreich oder Deutschland
auf oder steigen direkt in eine Berufskarriere ein.

4.2. Status „Außerordentlicher Schüler“
Dieser offiziell zugesprochene Status ermöglicht es den Pädagogen innerhalb eines
Jahres von einer Benotung abzusehen. Dies ist jedoch in den meisten Fällen nicht der
Fall. Die anfangs eher schlechteren Noten und das erste Zeugnis sollen die Kinder
motivieren, möglichst rasch die Minimalstandards in allen vier sprachlichen Grundfertigkeiten zu erreichen. Bei intelligenten und motivierten Schülern könnte das erste Jahr
ohne Betonung sogar kontraproduktiv wirken.

4.3. Englisch (L3) und Slowakisch (L1) als wichtigste vermittelnde Sprachen nach
dem Schulwechsel.
In den ersten Wochen und Monaten bedient man sich der Hilfe erfahrener slowakischer Schüler, die ihren Schulkameraden mit Duldung der Lehrer die Fragen, Aufgaben, u. a. dolmetschen. Oft wird dabei auf das Englische als vermittelnde Sprache
zurückgegriffen. Gute Beherrschung des Englischen ist praktisch die einzige wichtige
Anforderung seitens der Schulleitung, und dies nicht nur wegen seiner anfänglich
vermittelnden Funktion, sondern auch wegen des allgemein in Österreich recht hohen
Niveaus des Englischunterrichts.

4.4. Familienunterstützung
Zählt zu den vielleicht wichtigsten Faktoren bei der Anpassung an die neuen Bedingungen. Dazu gehören die unermüdliche und permanente Unterstützung der
Kinder durch die Eltern sowie deren Glaube an ihre Fähigkeiten. Aus meiner eigenen Umgebung kenne ich Eltern, die mit ihren Kindern über Monate hinweg tä glich über den Büchern saßen und die Hausaufgaben zuerst mühsam ins Slowakische übersetzten, damit ihre Kinder überhaupt verstanden, was sie am Anfang nur
auswendig lernten.

4.5. Sprachdidaktik.
4.5.1. Hörverständnis
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Die wichtigste Aufgabe der ersten Monate nach dem Schulwechsel betrachte ich die
Förderung des Hörverstehens. Die phonetisch-phonologischen und suprasegmentalen
Unterschiede zwischen hochdeutschem und österreichischem Deutsch, vor allem in
seinen dialektalen Varianten, ist bisweilen so groß, dass sie bei slowakischen Schülern, die bisher nur Hochdeutsch gelernt haben, zu Verständnisschwierigkeiten führen
können. Erst ein konkret kontextualisiertes Hörverstehen ermöglicht den Kindern den
erfolgreichen Einstieg in das anspruchsvolle neue Schulsystem.
4.5.2. Wortschatzarbeit
Der Deutschunterricht in Marchegg legt insgesamt einen sehr hohen Wert auf Wortschatzarbeit. Dazu werden systematisch themengebundene Situationen und Geschichten mit Schwerpunkt auf Wortschatzerweiterung behandelt und bei der Kontrolle
kommen nur bereits geübte und habitualisierte Muster vor. Dies setzt die slowakischen
Kinder am Anfang nicht unter Druck.
4.5.3. Drei Leistungsgruppen
Dieses im österreichischen Schulsystem verankerte Prinzip ermöglicht, dass auch
Schüler einer niedrigeren Leistungsgruppe positiv bewertet werden können, was vor
allem psychologisch sehr wichtig ist, wenn auch mit relativ gesehenen guten Noten.
Dadurch vermindert sich das Risiko, dass sie sprachliche Minderwertigkeitskomplexe
entwickeln. Allerdings wird die Einstufung in die verschiedenen Leistungsgruppen
relevant für die Aufnahme in die Mittelschule.
Die ersten konkreten Erfahrungen aus Kittsee, Marchegg und Wien liefern einen Beweis dafür, dass es auch ohne sprachliche Vorkenntnisse und in einem schon fortgeschrittenen Schulalter von 10-14 Jahren noch möglich ist, in einer anderssprachigen
Bildungsinstitution des Nachbarstaates erfolgreich oder weniger erfolgreich zu lernen.
Bedingung dafür ist allerdings ein zweisprachiges Mikroklima, in dem eine teils edukativ aufgebaute Zweisprachigkeit durch Praxen natürlicher Bilingualität unterstützt
wird und ein förderliches Zusammenwirken sozialer, psychologischer, psycholinguistischer und sprachdidaktischer Einflussfaktoren, die den Prozess des Bilingualwerdens
der Schüler am stärksten prägen, existiert.

5. Testen der rezeptiven lexikalischen Kompetenz nach dem PPVT-III in
deutscher Version von Bulheller und Häcker in den sog. edukativen
Diasporen
5.1. Allgemeines
In meinem früheren Beitrag zu den Rahmenbedingungen des Bilingualwerdens slowakischer Schüler im österreichischen Bildungssystem, die ich heute bis jetzt in ihrer
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verkürzter Form darstellte, erörtere ich die Möglichkeiten einer möglichen empirischen psycholinguistischen Untersuchung zum Messen von perzeptiver und rezeptiver
Kompetenz bilingualer Kinder. 11
Weltweit gibt es eine ganze Reihe von standardisierten Tests zur Messung der Sprachkompetenz und des Lexikons. Traditionsgemäß werden sie in vier Gruppen je nach
dominierendem Aspekt der Sprachentwicklung.12

5.2. Hypothesen und Ziele der Untersuchung.
Im zweiten praktischen Teil stelle ich bereits Resultate erster Messungen nach dem
amerikanischen PPVT-III vor, der angesichts des Alters der Testpersonen am besten
für (Oberstufen) Gymnasien geeignet ist (14-18 Jahre). Getestet wurde die rezeptive
lexikalische Kompetenz des Deutschen von slowakischen (tschechischen und österreichischen) bilingualen Schülern. Die bisherige Schulpraxis slowakischer Schüler im
Bildungssystem der Republik Österreich und die ersten negativen neben den meist
positiven Erfahrungen aus einer solchen Praxis lässt auf einige Hypothesen schließen:
eine verminderte oder gar unzureichende rezeptive und dadurch fast automatisch
perzeptive lexikalische Kompetenz kann oft zum Misserfolg einer bilingualen oder
monolingualen Bildung in einer Fremdsprache vor allem nach einem relativ späten
Schulwechsel führen.
Das Ziel der empirischen Untersuchung war es festzustellen:

11

Dazu Näheres in Pallay, J., 2009, S. 93–107.

Die erste Möglichkeit stellt das Testen von Schülern nach dem Test-Klassiker, dem PPVT-III in
seiner deutschen Version. Die zweite das Testen nach dem GMP-Test von der ungarischen
Psycholinguistin Gósy. Beide Tests sind in ihren muttersprachlichen Versionen standardisiert,
der psycholinguistische GMP-Test ist europaweit sogar der einzige. Obwohl seine deutsche
Version, die als Resultat einer Doktordissertation entstand und inzwischen in Österreich erfolgreich eingesetzt wurde, nicht standardisiert ist, die ersten Testresultate sind gewiss von hoher
Relevanz.
12
Es sind unter anderem Tests zur Messung: 1. der Artikulationskorrektheit (Edinburgh Articulation Test (EAT), oder der Goldman-Fristoe Test of Articulation (GFTA), 2. des Lexikons –
z.B. der British Picture Vocabulary Test (BVPT), der Peabody Picture Vocabulary Test
(PPVT), 3. der grammatikalischen Kompetenz – z.B. der Word Order Comparation Test
(WOCT), der Northwestern Syntax Screening Test (NSST), der Test for Auditory Comprehension of Language (TACL), 4. der allgemeinen psycholinguistischen (perzeptiven oder rezeptiven) Kompetenzen – z.B. der Reynell Developmental Language Scales II (RDLS), der Illinoise
Test of Psycholinguistic bilities (ITPA), oder der bereits erwähnte GMP-Test zur Messung der
perzeptiven und rezeptiven Sprachkompetenz aus Ungarn. Viele der Tests messen jedoch nur
eine der vielen sprachlichen Kompetenzen, sowie der von uns eingesetzte PPVT-III Test in
seiner deutschen Version aus dem Jahre 2003.
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a) wie hoch die lexikalische Kompetenz des Deutschen der slowakischen Kinder in
Österreich überhaupt ist, bzw. erreichen die slowakischen Schüler die für das
Deutsche nach dem PPVT-III festgelegten Minimalstandards?
b) in wieweit wirkt sich der spätere Schulwechsel der ursprünglich monolingualen
slowakischen Kinder auf die lexikalische Kompetenz im Deutschen aus, d.h. gibt
es relevante Unterschiede in der Sprachkompetenz zwischen den natürlich bilingualen Slowaken (Tschechen) mit Migrationshintergründen ihrer Eltern einerseits bzw. den Angehörigen der traditionellen bilingualen tschechischen Minderheit in Österreich, die von klein auf in Österreich aufwachsen und österreichische
Schulen besuchen und den „Schulmigranten“ andererseits (meist „Schulpendlern“ mit „edukativen Migrationshintergründen“aus den Grenzregionen der Slowakei oder der Tschechischen Republik)?
Um dies zu überprüfen, machte ich meine erste empirische Untersuchung an einem
Gymnasium mit bilingualer Unterrichtspraxis, in dem ich den PPVT-III einsetzte.

5.3. Der PPVT-III in deutscher Version.
Der erste PPVT wurde von Dunn und Dunn im Jahre 1959 zusammengestellt und
diente zur Messung des rezeptiven Lexikons breiter Altersgruppen. Bereits seit 1953
wurde damit begonnen, die passenden Wörter aus dem Webster´s New Collegiate
dictionary auszusuchen. Es waren ursprünglich 3885 Wörter für Substanzen, Handlungen, Berufe, Tiere, Zusammenhänge usw. deren Bedeutung sich relativ leicht in
schwarz weiß zu zeichnen ließ. Die besten 300 davon wurden ausgewählt, zwei mal
150 für zwei Parallelformen des Tests. Er war relativ einfach, das Prinzip bestand (und
besteht bis heute) darin, dass die Testperson aus vier einfachen Abbildungen, die auf
einer Seite angeordnet sind, diejenige heraussuchen, die zu diesem Begriff passt. Es
geht also um das Verständnis der gesprochenen Sprache, eine verbale Reaktion der
Testperson ist nicht unbedingt erforderlich.
Der Test wurde bis heute zwei Mal umgearbeitet, zum ersten Mal im Jahre 1981.
Die am meisten kritisierten Mängel dieses Tests betrafen etwa das Ungleichgewicht an
Rassen und die Tatsache, dass in die Standardisierung nur weiße Kinder miteinbezogen wurden. Er berücksichtigte die meisten Vorwürfe, vor allem diejenigen Studien,
die also auf die entscheidende Rolle des Geschlechts, der Region, der Rasse bzw. der
ethnischen Zugehörigkeit hingewiesen haben. Der PPVT-R beinhaltete normative
Angaben für Einzelpersonen im Alter von 2 bis 40 Jahren.
Die dritte Version des PPVT, der PPVT-III aus dem Jahre 1996 wurde weiteren
Veränderungen unterzogen. Beide der angewandten Bewertungsmethoden der Angabenanalyse, die klassische und die im PPVT-R neu eingesetzte Methode von Rash,
machten auf Angaben aufmerksam, die entweder nicht genug diskriminierend oder für
einzelne Personengruppen relativ leicht waren. Die Bewertungsergebnisse wiesen
gleichzeitig auf Bilder hin, die adäquat oder mangelhaft waren.
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Der PPVT-III zeigte in mehreren Studien ein hohes Maß an Korrelation mit anderen
Tests, vor allem auch mit den Intelligenztests. In allen seinen drei Ausgaben erwies er
sich als ein verlässliches Testmittel, wovon auch die Tatsache zeugt, dass er auf mehrere Sprachen der Welt (oft in Zusammenarbeit mit den Autoren Dunn und Dunn)
angewandt wurde.13
Die beiden Formen des PPVT-III enthalten jeweils 204 Items und 4 Übungsaufgaben.
Im Gegensatz zu vielen anderen Testverfahren, die das Verständnis der gesprochenen
Sprache erfassen, ermöglicht der PPVT auch eine Gruppenuntersuchung. In dem Falle
wurden die Items auf eine Folie für den Tageslichtprojektor kopiert und projeziert. Die
Testpersonen erhielten einen Antwortbogen, auf dem sie für jedes vorgegebene Item
ankreuzten, welche der vier mit Ziffern bezeichneten Alternativen der Vorgabe entspricht. Die Vorgabezeit bot den Testteilnehmern ausreichend Zeit für die Bearbeitung
der Items und das Markieren der Lösung auf dem Antwortbogen (bis zu 20 Sekunden
pro Item). Allerdings musste man nach eigener Erfahrung eventuell mit dem Risiko
rechnen, dass die getesteten Schüler, wenn es um mehr als 20 geht und sie sich in einem
relativ kleinen Raum befinden, oft zusammenarbeiten oder gar abschreiben könnten.
Obwohl sie wissen, dass es anonym ist und das Testen nichts mit der Schule und den
Schulresultaten zu tun hat.
Bei der Übersetzung der Items der Originalform ins Deutsche und bei ersten informellen Vorgaben zeichnete sich bereits ab, dass ein erheblicher Anteil der Aufgaben eher zu
leicht war (mit Lösungswahrscheinlichkeit zwischen 80 und 99 Prozent). Wo immer es
möglich war, wurden die Wörter der Vorgabe modifiziert oder ausgelassen, weil sie
wegen der beiden Parameter Schwierigkeit und Trennschärfe einfach problematisch
waren. So blieben in der deutschen Fassung von Bulheller und Häcker jeweils 89 Items
übrig. Im Gegensatz zur Originalversion, die den gesamten Altersbereich von 2 Jahren
bis in das Erwachsenenalter abdeckt, liegen für die deutsche Version nur Normwerte für
Jugendliche und Erwachsene zwischen 14 und 60 Jahren vor. Der ursprüngliche PPVTIII besteht aus zwei Parallelformen A und B mit jeweils 204 Items und kann über eine
ungewöhnlich große Altersspanne hinweg von 2,5 bis 90 Jahren eingesetzt werden. Da
es im deutschen Sprachraum für Kinder im Vorschulalter eine Reihe von etablierten
Testverfahren gibt, wurde auf eine Anpassung der deutschen Version für diesen Altersbereich verzichtet.14
Bei komplexeren diagnostischen Fragestellungen, die die Schulzeit betreffen, sind
eher Testverfahren erforderlich, die ein breiteres Spektrum an Kompetenzen der Schüler und Studenten erfassen, wie zum Beispiel die Intelligenztests u. a. Der PPVT-III ist
vor allem dann von großem Nutzen, wenn es um die Situation im Hinblick auf die
Berufseignungsdiagnostik geht. Hier ist die Information über das Sprachverständnis
von Jugendlichen und Erwachsenen vor allem dann von Bedeutung, wenn die Schul13

Zum Beispiel der TVIP Test de Vocabulario en Imagenes Peabody zum Erforschen der
rezeptiven Kompetenz des spanischen Lexikons, BPVS-II British Picture Vocabulary,
Dutch receptive vocabulary u.a., siehe Bucik und Bucik 2003.
14
Grimm 2000, Grimm 2001, Grimm und Schöler, 1991, Kiese und Kozielski, 1996, siehe
Bulheller und Häcker, 2003.
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zeit nur teilweise in dem deutschsprachigen Land verbracht wurde (in unserem Konkretfall in Österreich), wenn es sich um Ausländer (hier slowakische Schüler) handelt,
die ein Studium an einer Universität (in Österreich) aufnehmen wollen, oder wenn es
Umschulungsmaßnahmen geht. Und genau darum geht es bei den slowakischen Jugendlichen, von denen viele erst nach ein paar Jahren monolingualen Unterrichts in
der Slowakei nach Österreich übergehen, in letzter Zeit, wie bereits erwähnt ohne
ausreichende sprachliche oder gar fast Nullkompetenz im Deutschen (in dem Falle ist
das (Schul) Englisch als L2 die vermittelnde Sprache.

5.4. Das Testen am ORG des Schulvereins Komensky Wien, Mai 2009.
Das Oberstufenrealgymnasium des Schulvereins Komensky in Wien gilt als traditionelles Gymnasium der autochtonen tschechischen Minderheit in Wien bzw. in Österreich. Außer der in Wien lebenden starken tschechischen Volksgruppe besucht das
Gymnasium eine relevante Gruppe slowakischer Studierenden, die entweder langfristig in Österreich leben (Migrationshintergründe der Eltern), oder wie bereits oben
beschrieben, in die Schule täglich aus Bratislava und Umgebung pendeln (hier sog.
Schulpendler). Für eine solche Art der solch einer Schuleinrichtung mit relativ hoher
Anzahl an ausländischen Schülern gebrauche ich den Terminus edukative Diaspore.
Einige wenige slowakische Schüler darunter, deren Eltern in der Slowakei relativ weit
entfernt von Wien leben, wohnen in Studentenwohnheimen oder bei Bekannten. Viele
davon kommen auf das Gymnasium direkt aus dem slowakischen Schulsystem (von
bilingualen aber auch monolingualen Grundschulen), einige besuchten bereits ein paar
Jahre die Hauptschule in Österreich, oder besuchen die österreichischen Schulen von
klein auf. Dementsprechend war zu erwaten, dass ihre Sprachkompetenz im Deutschen
recht unterschiedlich sein wird. Das Ziel der folgenden Untersuchung war die Gewinnung von ersten zuverlässigen Angaben, die die Existenz der sprachlichen Minimalstandards bei solchen Schülern feststellen würden. Minimalstandards, die unbedingt
nötig für ein problemloses Studium nötig sind. Um ein komplexeres Bild zu gewinnen,
wurden in die empirische Analyse auch bilinguale (tschechisch-österreichische) Studierende der tschechischen Minderheit oder Kinder aus österreichisch-tschechischen
Mischehen aus Österreich miteinbezogen. Sie sind natürlich bilingual und besuchen
ausschließlich österreichische Schulen. Bei ihnen ging es darum, ob und inwieweit sie
die vom PPVT-III festgelegten Standards überschreiten. Mir standen drei Klassen des
ORG zur Verfügung, die letzte achte Klasse war nach ihrem Abitur nicht anwesend.
Für das Testen der rezeptiven lexikalischen Kompetenz am ORG Komensky Wien
setzte ich die dafür vorgesehene Testform A des PPVT-III ein. Die Untersuchung
wurde im Mai 2009 durchgeführt. An der Untersuchung nahmen die 5., 6. und die
7.ORG Klasse teil, insgesamt 49 Probanden, darunter 22 Jungen und 27 Mädchen im
Alter von 15 bis 18 Jahren. Alle der Kinder kann man als Bilinguale (allerdings mit
recht unterschiedlichem Grad der sprachlichen und kommunikativen Kompetenz)
bezeichnen. Die anwesenden Jugendlichen teilte ich weiterhin in drei verschiede
Gruppen ein, je nach bereits absolviertem Schulsystem in Jugendliche aus einem rei-
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nen österreichischen und Jugendliche aus einem gemischten slowakisch/tschechischösterreichischen Schulsystem.
Hier einige wichtige statistische Angaben:

Tabelle 1. Zahl der getesteten Schüler nach Geschlecht.

Tabelle 2. Zahl der getesteten Schüler nach Alter.
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Tabelle 3. Zahl der Schüler aus verschiedenen Schulsystemen.

Tabelle 4. Ergebnisse. Mädchen, Jungen. Rohwert und Norm.
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Tabelle 5. Endergebnisse. Alter. Rohwert und Norm.

Tabelle 6. Ergebnisse. Schulsystem. Rohwert und Norm.

5.5. Testergebnisse. Zusammenfassung.
Aus den im Rohwert ausgedrückten Ergebnissen der ersten empirischen Untersuchung
trotz der Tatsache, dass die Zahl der Testpersonen nicht repräsentativ ist, obwohl gerade das ORG in Wien ein Paradebeispiel für edukative Diaspore mit den verschiedensten möglichen Varianten bilingualer, d.h. natürlicher bzw. natürlich edukativer Zweisprachigkeit gilt, lassen sich folgende allgemeine Behauptungen formulieren:
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– sie bestätigen die Hypothese, dass die bilingualen Schüler aus einem gemischten
Schulsystem (Slowakei-Österreich, aber auch Tschechien-Österreich) im Vergleich mit Jugendlichen aus dem österreichischen Schulsystem beim Testen der
rezeptiven lexikalischen Kompetenz wesentlich schlechter abschneiden werden.
Die lexikalische Kompetenz der slowakischen Jugendlichen ausgedrückt im
Rohwert von 45 (auf den Prozentrangwert wird im Weiteren verzichtet) liegt
weit unter dem vom PPVT-III festgelegten Minimum von ungefähr 50 (für Absolventen der Hauptschulen) bzw. von ungefähr 60 (Absolventen der Gymnasien) richtigen Antworten aus 89. Die erzielten 54 Punkte der tschechischen Jugendlichen nach Schulwechsel sind wegen der zu niedrigen Zahl von 5 Testpersonen irrelevant.
– dieses im Allgemeinen schlechte Resultat ist meines Erachtens eindeutig schuld an
schlechteren Studienresultaten der bilingualen Jugendlichen vor allem aus unterschiedlichen Schulsystemen bzw. an denen der Schulpendler. Das beste Resultat erreichte allerdings ein bilinguales Mädchen mit Muttersprache Slowakisch mit 74
richtigen Antworten, das von klein auf nur österreichische Schulen besucht, was
wiederum die Annahme bestätigt, dass sich die frühe und symmetrisch geführte
Zweisprachigkeit positiv auf die kognitive Entwicklung solcher Kinder auswirkt.
Diejenigen Kinder mit Migrationshintergründen der Eltern, die also in Österreich
geboren wurden bzw. aufgewachsen sind, erzielen wesentlich bessere Resultate als
die sog. Schulpendler, von denen viele relativ spät aus dem slowakischen (egal ob
mit mono- bzw. bilingualer Unterrichtspraxis) nach Österreich kamen. Ihre lexikalischen Defizite in den ersten Jahren nach dem Schulwechsel waren schuld an ihren
schlechteren Schulresultaten vor allem in abstrakteren (naturwissenschaftlichen,
insbesondere Mathematik) Schulgegenständen.15 Ähnlich war es im Deutschunterricht. Immer, wenn man bemüht war, solche Schüler vor dem Hintergrund der monolingualen Standards zu vergleichen, gab es enorme Schwierigkeiten. Solchen
Schülern dauert es relativ lange, bis sie nur vergleichsweise ähnliche Kompetenz im
Deutschen aufbauen.
Aus rein psychologischen und vor allem aus sprachdidaktischen Gründen, sollten
sich die Resultate in weiteren empirischen Analysen bestätigen, ob man auf Grund
solcher ersten Untersuchungsergebnisse vielleicht ähnlich institutionell wie in den
meisten Volks- und Hauptschulen mit großer Anzahl ausländischer Schüler (Schulpendler) vorgehen sollte. Etwa in vorübergehender Akzeptierung unterschiedlicher
Standards für die Benotung der Schulleistungen. Das sollte vor allem dann der Fall
sein, wenn die bilingualen Jugendlichen in einem späteren Alter von etwa 10 bis 14
Jahren aus einem anderen Schulsystem nach Österreich übergehen. Ihre vergleichweise schlechteren Resultate haben oft nichts mit deren Studienaufwand oder gar niedrigerer Intelligenz oder Leistungsfähigkeit zu tun. Sie sind in diesen wenigen Jahren
ihres Schulbesuches etwa an Oberstufenrealgymnasien eine vorübergehend negative
15

Vgl. z.B. Skutnabb Kangas 1995
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Begleiterscheinung. Der vollständige Aufbau ihrer sprachlichen und kommunikativen
(nicht nur lexikalischen) Kompetenzen erstreckt sich über eine relativ lange Zeit, die
mindestens noch die gesamte Zeit an der Universität einschließt, wenn nicht permanent das ganze Leben. Solchen bilingualen Kindern sollte allein wegen des schon im
Namen der begehrten Schuleinrichtungen mit dem Attribut „bilingual“ viel mehr
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Hier gilt umso mehr Grosjeans Grundgedanke,
dass ein Bilinguist nicht mit zwei Monolinguisten gleichzusetzen ist oder analog mit
Gogolin gesagt eine bilinguale Schule kann nicht monolingualen Habitus praktizieren.
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KATALIN DORÓ
COMPOUND WORDS IN HUNGARIAN LEARNERS’ RESPONSES TO A
WORD ASSOCIATION TASK
Abstract
This study discusses the position-based association responses of 341 first- and thirdyear Hungarian students of English to a list of ten stimulus words. It was investigated
whether words that form familiar two-word compounds prime the other constituents of
the compounds in free association tasks. Answers to the stimuli that form two-word
familiar compounds with the stimulus words were analyzed and compared to the total
number of responses. We have found an overall 10.5% ratio of compounds in the responses; this supports the assumption of a strong link between the compound constituents in the mental lexicon, but not to a degree which would outnumber other types of
responses to the same stimulus. First-constituent stimulus words primed more the
second constituent of compounds than vice versa (e.g. board-game vs. snowboard),
but this hypothesis was supported only when looking at the entire data set. We concluded that stimulus words show great individual variability in the way they prime
responses, therefore, general conclusions should only be indicative in nature.

1. Introduction
1. 1. Studying learners’ mental lexicon
Research in the L2 mental lexicon has focused on various aspects: storage, representation, speed of access and the degree of integrity of the L1 and L2 lexicons
(Singleton 1999, 2007, Wolter 2001). Various models have been proposed in the
psycholinguistic literature to explain the relationship of bilinguals’ two lexicons at
the conceptual, lexical and lemma levels. It has been shown that language proficiency, age of acquisition, word form, frequency and familiarity play key roles in
the position of a lexical item in the mental lexicon (for an overview see Singleton
1999). Boulton (2003) and Ivanouw (2006) noted that responses given to association tasks, a frequent instrument to study the mental lexicon, might be greatly infl uenced by the stimuli (familiarity, part of speech selected), the protocol (time allocated, written/oral form, number of responses requested) and the research population (age, education, gender). It should also be noted that much of early research
has involved languages with a high number of cognates making it difficult to see to
what degree languages are integrated in the learner’s mental lexicon. This drawback is discussed, for example, in Boulton (2003) where both the translation of an
earlier stimulus word list from English to French and the interpretation of the answers given in English and French could influence the results. Therefore, we can
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conclude that it is quite difficult to compare studies across time and languages,
including the comparison of L2 learners’ answers to those of native speaker groups
(Schmitt 1998).
While studying the association responses of L2 learners, Zareva (2005) showed that
between advanced and intermediate learners of English there were quantitative but not
qualitative differences in the patterns they structured their lexical knowledge. Quantitatively, intermediate learners differed from other groups in the overall number, stability and diversity of meaning connections among familiar words. Qualitatively, adult
advanced L2 learners showed a preference for a greater proportion of paradigmatic
than syntagmatic connections for familiar words. This was explained by the author as
most probably being an artifact of advanced learners’ well-developed cognitive skills,
as well as their word familiarity.
As has been noted above, learners’ first language, proficiency and the data collection methods may influence the conclusions we can draw on learners’ L2 mental lexicon. To date, unfortunately, we have very limited published data on the word association patterns on Hungarian learners of English. Dóczi (2006) studied the word association responses of 15 pre-intermediate secondary school learners of Hungarian to 31
stimuli. Her data showed that students gave more paradigmatic associations in English
for nouns than for verbs and adjectives. She concluded that better-known target language words have a central position in the learners’ mental lexicon and have more
established links with other L2 words. She also voiced the assumption that L2 concrete
nouns and their translation pairs in the L1 are stored together. Moreover, she stated
that a significantly higher ratio of paradigmatic associations for nouns suggests that
nouns have a central role in the organization of the pre-intermediate learners’ mental
lexicon. We need to add, however, that the grouping of responses and the conclusions
the author drew are highly limited by the fact that responses were allowed both in
English and in Hungarian, a factor that makes the results non-comparable with other
studies that use more advanced learners and target language responses only.
In an earlier study (Doró 2009) we analyzed the target responses of 198 Hungarian university students of English to see how the specific stimulus words affected the
pattern of associative responses. The study investigated first, second and third responses to a written association task (for the protocol refer to the methods section),
and also provided a more detailed categorization of response types (following Fitzpatrick 2006) compared to the traditional three-dimension model of paradigmatic,
syntagmatic and clang responses (see Table 1). It was found that students gave synonyms, quality relations, collocations and phrasal sets most often, but no answers
were also frequent as students were not forced to fill each given space. The different
combinations of response types were also investigated. The three responses could be
stimulated by the given word or show a chaining effect in the responses, when, for
example, the second response word primed the third one. It was concluded, in line
with previous research, that response categories greatly depend on the stimulus
word’s familiarity, word class, form and meaning.
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Category

Subcategory

Meaning-based Defining synonym
association
Specific synonym

Position-based
association

Form-bases
association

Definition
x means the same as y board – committee
x can mean y in some specific context
board – directors

Antonym

y is an antonym of x good – bad

Hierarchical/lexical set

x and y are in the same lexical set or are coordinates or have a meronymous or superordinate relationship
furniture – table

Quality association

y is a quality of x or x is a quality of y tooth –
white

Context association

y gives a conceptual context to x
blackboard – school

Conceptual association

x and y have some other conceptual link
ship – sea

Consecutive xy collocation

y follows x directly, or with only an article
between them (includes compounds)
board – meeting

Consecutive yx collocation

y precedes x directly, or with only an article
between them (includes compounds) pot – tea

Phrasal xy collocation

y follows x in a phrase but with a word (other
than an article) or words between them
rest – peace (rest in peace)

Phrasal yx collocation

y precedes x in a phrase but with a word
(other than an article) or words between them
board – baby (baby on board)

Different word class colloca- y collocates with x+affix
tion
board(ing) – pass
Derivational affix difference y is x plus or minus derivational affix
habit – habitual
Inflectional affix difference

y is x plus or minus inflectional affix
board – boarding

169

Similar form only

y looks or sounds similar to x but has no clear
meaning link pot – spot

Similar form association

y is an associate of a word with a similar form
to x board (boarder) – country

Similar y form

y looks or sounds similar to a possible response word
airplane – passage (passenger)

Erratic associa- False cognate
tion
No link
x other language influence

y is related to a false cognate of x in the L1
y has no decipherable link to x
y is a response to x treated as other than L2
hold (=moon in L1) – moon

Table 1. Categories and subcategories used to classify word association responses used in Doró
(2009), adapted from Fitzpatrick (2006: 131) (x = stimulus word, y = response)

This earlier study (Doró 2009) focused on the response types, but not on the link
between the actual stimulus and responses. Therefore, we were interested in investigating the position-based associations, more closely the xy and yx collocations, a category less often discussed in the literature. These, unlike the phrasal collocations, form
two-word compounds with the stimulus words (see Table 1). It was assumed that a
familiar compound’s constituent would frequently prime the compound’s other constituent due to increased lexical activation of the semantically related constituent.

1.2. Why study compounds?
Compounding is a productive word formation process in many languages which involves structural complexity at both the semantic and morphological levels (Libben &
Jarema 2006). Much of the research on compounding has targeted the nature or the
representation of compound words in the mental lexicon and their activation during
word naming, lexical decision tasks or reading (Badecker 2007, Juhasz et al. 2003).
At the representational level, the main issue has been the way compounds are
stored, namely whether they are stored as single units or their constituents are stored
separately. Some researchers have found evidence for the decompositional process,
others for the single storage, while still other research seem to support the dual-route
models, according to which complex words can either be stored completely or be decomposed into their morphological constituents (for an overview of the issue see e.g.
Libben & Jarema 2006, Koester et al. 2007). Discrepancy between the findings could
be largely attributed to the differences in the semantic transparency of the analyzed
compounds and to the differences in research methods (Gagné & Spalding 2004).
Much research in recent years has used various instruments to find a better answer to
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the processing of compounds in healthy and in aphasic patients, including eye-tracking
(e.g. Bertram et al. 2004), MEG studies (e.g. Fiorentino & Poeppel 2007), electroencephalograms (e.g. Koester et al. 2007) and visual confrontation naming tasks (e.g.
Mondini et al. 2004).
Libben (1998) also argued that semantic transparency is the key factor which determines whether the meaning of the compound’s constituents is also linked to the
meaning of the whole unit. The word blueberry, for example, is semantically transparent for both its first and second constituents; therefore, both are linked to the meaning
of the compound at the conceptual level. In contrast, the word strawberry is semantically opaque, which means that strawberry is linked to straw only at the lexical level,
but not at the semantic level (Libben 1998, Libben et al. 2003).
One of the central questions in investigating the role of semantic transparency and
individual constituents is when and how lexical units are decomposed during word
processing. Juhasz et al (2005), while investigating English compounds, found that
two processes are involved in the interpretation of compounds. As a first step, the
constituent word-forms are accessed, and, as a second step, the constituents are integrated. During word recognition the first process is facilitated by space between the
two constituent, while during the second the space hinders the integration process.
Gagné and Spalding (2004, 2009) have also suggested that during the interpretation of
a compound word’s meaning, another type of information is vital, namely the compound’s underlying relational structure. This entails that during the determination of a
compound’s meaning, we use not only the compound’s relationship to other surrounding words or the meaning of its constituents, but also the way the internal components
are related to each other. Research has confirmed the general prediction that it takes
longer to process semantically opaque compounds than to process transparent compounds (Libben & Jarema 2006, Gagné & Spalding 2009).
The majority of research on compounding has focused on L1 processes, and much
less is known about the compounding of bilinguals and L2 learners, especially Hungarians. Earlier data involving Hungarian learners of English investigated the lexical
interference in compounds (Heltai & Pordány 1989).
Vocabulary studies have called the attention to the importance of lexical chunking
in foreign language learning and teaching, including compounds (see e.g. Schmitt
2004, Wray 2002, Nation 2001, Moon 1997). Lindstromberg and Boers (2008) concluded that knowledge of lexical chunks correlate positively with target language proficiency and their role in language pedagogy should not be underestimated.
In summary, we can conclude that studying compounds have both research and
pedagogical relevance. After having reviewed studies of particular languages, populations and tasks related to the processes of compound words, the present study aims at
studying the compounding behavior of Hungarian advanced learners of English. Since
there is strikingly little empirical evidence on this research population, we set out a
preliminary study to analyze the compounding behavior of learners during a free association task.
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2. The empirical study
2.1. Research questions and hypotheses
This present study addresses the question how often primes and targets form compounds in written free association tasks carried out by English language majors. All
ten closely studied stimuli have at least one two-word compound form that is frequently used in English (fixed expression) and, therefore, its constituents were expected to
be strongly linked in the lexicon and quickly retrieved during the association task (e.g.
board – blackboard, board game, pot – teapot, coffee pot, tooth – toothache, toothpaste, science – science-fiction). In particular, the following three hypotheses will be
tested:
1. There is a strong link in the mental lexicon between elements of compound words.
Therefore, we will see a large number of responses that form two-word compounds
with the stimulus words.
2. Some of the highly frequent compound elements (blackboard, science-fiction, restroom, seatbelt, trade-mark, toothpaste, and potato chips) will outnumber other
responses to the same stimulus.
3. First-element stimulus words prime compounds more often than second-element
stimulus words (board-game vs. snowboard).

2.2. Methods
2.2.1. Participants
All 341 participants in this study were students at the University of Szeged, majoring
in English or American Studies, including first- and third-year students. They had an
intermediate to advanced level of English. All participants were non-native speakers of
English.
2.2.2. Procedure
The testing instrument was an adaptation of a written association task (Lex30) first
reported by Meara and Fitzpartick (2000) and further discussed in Fitzpatrick and
Meara (2004) and Fitzpatrick (2006). Data for this study were drawn from a larger
data collection session students participated in independently from regular class
work (see Doró 2008). They were given 30 minutes to complete the association task,
which they all finished within approximately 25 minutes. Students were instructed to
give responses in English, possibly excluding proper names, long phrases and abbreviations. Students were encouraged to provide three responses to all stimuli, but
were not forced to fill all blank spaces. We employed the thirty carefully selected
low-frequency words of the Lex30 instrument (Meara & Fitzpartick 2000) as fol-
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lows: attack, board, close, cloth, dig, dirty, disease, experience, fruit, furniture,
habit, hold, hope, kick, map, obey, pot, potato, real, rest, rice, science, seat, spell,
substance, stupid, television, tooth, trade, window.
For the present study the following ten stimuli were selected for a closer analysis
of the compounding behaviors: board, fruit, pot, potato, rest, science, seat, spell,
tooth, trade. Lists of the maximum three responses from all 341 participants were
searched for possible compound constituents. It needs to be clearly stated that participants were not instructed to provide compound targets, but any English word. We
treated answers as compound constituents if the stimulus and the target formed twoword familiar English compounds, regardless of the fact whether the stimulus was
the first or the second component. Due to the methodology we used, it was not possible to carry out a follow-up interview to check whether participants focused on
compounding processes or not.
English compounds can be written in three primary forms: with a space (lawn tennis), without a space (homework), and with a hyphen (pick-pocket). English does not
have strict spelling criteria; therefore, the use of all three forms can be found, even for
the same item (Moon 1997). Orthography, however, was not a distinctive factor in this
study; furthermore, both targets and whole compounds were taken as evidence for
compound processes (e.g. tooth – paste/toothpaste).
Research has shown that familiarity of the stimuli is a key issue in association tasks,
but remains a difficult problem to solve (Doró 2009). The words selected for this study
were expected to be known by all participants; therefore, incomplete answers were
expected to be minimal due to unfamiliarity or inaccurate understanding of the stimulus words.
Most of the word association literature draws conclusions on the basis of primary
responses only. Studies usually ask for or discuss primary or first response only and
fail to report on multiple responses or discuss stimuli that can belong to more than one
word class, which makes response classification less clear-cut. Categorizing and interpreting second, third, etc. responses may, however, give a more in depth picture of the
processes in the mental lexicon (Doró 2008, 2009, Dóczi 2006). In the present study
we analyzed all first, second and third responses to the ten selected stimulus words.

3. Results and discussion
In the data regarding the ten stimuli we have found altogether 1083 cases when the
stimulus word and the target word could form two-word compounds, the prime being
either the first or the second constituent. This partly supports our first hypothesis
which assumed that there would be a great number of compounds in the data. The
1083 responses make up 10.5% of the 10230 possible responses. Diagram 1 shows the
twelve most frequent compounds. When focusing on first responses only, we find that
tea was the most productive response forming teapot sixty times, followed by sciencefiction fifty-four times and car seat forty-nine times. In contrast, when analyzing all
three responses together, teapot and science-fiction lose their leading positions to

173

compounds like toothpaste or potato chips, which also occur in second and third responses in large numbers. We need to highlight the fact that there is great variability
between the compounding behavior of the ten stimulus words, some being more productive and more frequent than others. This is in line with other studies reviewed
above (see e.g. Boulton 2003 and Ivanouw 2006).

Chart 1. Most frequent compounds in the data, constituents appearing as first,
second or third responses to primes

Based on our second hypothesis we expected that some of the highly frequent compound elements (blackboard, science-fiction, restroom, seatbelt, trade-mark, toothpaste, and potato chips) would outnumber other responses to the same stimulus. Compound responses were found not to be so frequent even for the three most productive
compounds. Board had the prime word ship with 110 occurrences, tooth primed the
word dentist 144 times, while potato had the prime word vegetable with 95 occurrences. When we compare these primes with the most frequent compound constituents, we
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find 78 occurrences of black forming blackboard, 78 occurrences of brush forming
toothbrush and 85 occurrences of chips forming potato chips. In contrast, the stimulus
word rest formed the compound restroom only twice, while the target word relax, with
its 73 occurrences, had the strongest link with the stimulus word rest. Some multiple
compounds were also found for the stimulus words tooth, pot and fruit. This means
that for many participants all three responses followed that same compound structure
(e.g. teapot, coffee pot, melting pot). This, however, was not a general tendency for all
stimulus words.
Table 2 shows a list of other frequent compounds not included in Chart 1. As was
seen in Chart 1, the word pot had a very strong first prime forming teapot, and it
seems to be also strongly connected with other words with which it forms compounds,
like flower pot, cooking pot and melting pot. This list again reveals the importance of
examining first, second and third responses and not the first association response only.
Coffee pot and grapefruit, for example, appeared more frequently as second and third
responses than first ones. In this list we see a dominance of noun-noun compounds
(flower pot, bus seat) followed by adjective-noun (mashed potato, melting pot), verbnoun (rest-room) and verb-verb (spell-check) compounds. This pattern was, however,
clearly influenced by the part of speech of the stimuli and the possible compounds
they form.
The list in Table 2 is also worth studying from the point of view of culturally coded
compounds. We found four of these, namely melting pot, tooth fairy, potato famine
and couch potato, expressions that do not have a word-by-word translation in the
Hungarian language, therefore, cannot be considered translation equivalents of Hungarian compounds. These are examples of compounds the constituents of which are
most probably stored together as one element in the mental lexicon of learners and
retrieved as a lexical chunk when primed by either of their constituents.
Prime and target words

First response

Second response

Third response

flower – pot

16

12

4

coffee – pot

1

3

2

melting – pot

5

2

1

cooking – pot

6

6

5

potato – crisps

2

4

3

potato – famine

4

4

2

potato – salad

1

1

0

(primes are in bold)
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couch – potato

3

2

1

mashed – potato

7

5

5

sweet – potato

0

3

2

tooth – fairy

7

2

1

wisdom – tooth

2

0

1

bus – seat

14

23

18

airplane – seat

12

3

7

fruit – juice

3

8

4

fruit – salad

1

1

0

fruit – cake

1

0

1

fruit – basket

0

3

0

grape – fruit

6

7

12

rest – room

0

1

1

spell – check

5

0

3

Table 2. Other compounds found in the data more than once

Our third hypothesis voiced our assumption that first-element stimulus words would
prime compounds more frequently than second-element stimuli (board-game vs.
snowboard). This hypothesis was supported when looking at the entire data set, but
was not confirmed in the case of all ten stimulus words. In terms of variety, we find 23
target words that served as second constituents in a compound (e.g. grapefruit) versus
the 17 target words that could function as first constituents in a compound (e.g. fruit
salad). In terms of overall numbers, the data show that more primes served as first
constituents than second constituents in compounds. Again, large variability was seen
across the stimuli. For example, the stimulus word pot stood only as second constituent in compounds like teapot, coffee pot, flower pot, melting pot. In contrast, the stimulus word fruit formed the first constituent for all compounds (fruit juice, fruit salad,
fruit cake, fruit basked, fruit tree), except for the compound grapefruit. However, the
stimulus word potato showed a nice balance between first and second constituent
compounds, with potato chips, potato famine, potato salad versus couch potato,
mashed potato and sweet potato.
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4. Conclusion
Based on the reviewed literature we concluded that compounding is a common word
formation process in many languages, including English, during which nouns, adjectives and, less frequently, verbs are combined with other words to form new words and
meanings. Given their frequency, understanding both the process of compounding and
the access and use of familiar (but also novel) compounds is vital to understanding the
mental lexicon of learners. Our goal was to discover whether university students of
English show signs of compound formation during free association tasks. We began
by formulating three hypotheses concerning the frequency and the type of compound
constituent priming. Our hypotheses were only partly supported by the results. We
could find cases when the stimulus served as either first or second constituent, some
stimulus words showing more the first than the second case, while some others had a
balance between the two types. Including second and third responses in the data analysis proved to be valuable as some compound constituents appeared only as second or
third responses. Furthermore, some compound elements that showed strong first responses occurred much less frequently in second and third responses. We have found
examples of culturally coded compounds, like melting pot, which seem to support the
idea that many word combinations have stored representations in the lexicon; therefore, recognition of the constituent word forms is followed by the fast activation of a
related prime. Second and third responses suggest that parallel activation happens in
many cases, which is more difficult to detect in a written association task like the one
we employed than other methods. Investigation of compounds processing and use in
similar research populations using other methods will reveal these lexical competitions
better. Closer investigation of multiple responses and the chaining effect found in this
test will be part of future research. The investigation of the role that language proficiency may play in the retrieval of compounds will also be the target of future research. Although it remains to be seen precisely how compound constituents are selected and retrieved from the lexicon during target language use of Hungarian learners
of English, the current findings indicate that compound processing is relevant to be
studied for both research and pedagogical purposes.
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NÉMETHNÉ HOCK ILDIKÓ
DIMENSIONALITY ISSUES IN LEXICAL ASSESSMENT
The current paper investigates accuracy and consistency of measurement with reference to lexical assessment. It compares the results gained from two sets of tasks compiled to measure the specific constructs of ‘Grammar and Error correction’ and that of
‘Vocabulary use’, respectively, as the first and the third parts of the ‘Use of English’
section of a larger scale testing procedure. The present paper shows how classical item
analysis, factor analysis and multi-trait multi-method comparisons of intercorrelations
can be applied for the data gained from measurement to make tentative conclusions
about the dimensionality of the established constructs.

1. The test construct
The ‘Grammar and Error correction’ and the ‘Vocabulary use’ sub-tests were taken by
undergraduate teacher trainees at the University of Pannonia. They include items designed to focus on a range of micro skills related to an awareness and knowledge of
advanced grammar structures and to the use of advanced vocabulary items. In the first
sub-test, grammatical competence was measured in an indirect manner through tasks
which have been long-established in testing practice. These are formats well-known by
students and can be marked fairly objectively. Accordingly, some types of Multiple
Choice (M/C identification, completion, gap-filling), a traditional grammar transformation and a matching task were included in the test battery.
Since the target audience of the test are teacher trainees, who, in their future jobs will
frequently be required to read and correct students’ writing, some of the test components
were designed with error correction in mind; in one task, candidates are expected to correct
English and Hungarian translations of discrete input sentences, in the other, error correction is done in a paragraph-long passage simulating student-written compositions. The
errors in the passages were considered to be representative of the types typically made by
Hungarian speakers of English and are either of a grammatical, lexical, syntactic or discoursal nature.
In the ‘Vocabulary Use’ sub-test, the overall construct is reflected in the question of
how adequate candidates’ vocabulary is to understand, supply, provide synonyms for,
translate or paraphrase advanced level words occurring in authentic written texts of the
most common kind. Authentic sources included woman’s magazines, information
leaflets, travel guides, daily papers. These tasks focus purely on the construct of vocabulary knowledge including single words as well as larger lexical units such as
compound nouns, phrasal verbs, idioms and fixed expressions of various types. No
discrete-point measures are used but rather integrative tasks are employed, in which
the required vocabulary is contextualised. This is more in line with current thinking
about vocabulary test design (cf. Read 2000). On the whole, the items tap into the
following types of knowledge:
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– What does the word look like and how is it spelt? (written form – all the tasks)
– In what patterns can it occur and in what patterns can it be used? (grammatical
patterns – Task 8; Task 9)
– What words or types of words can be expected before or after it? (collocations –
Task 8; Task 9; Task 10)
– Where would we expect to meet it and where can it be used? (appropriateness –
all the tasks)
– What does it mean? (meaning – all the tasks)
– What other words could be used instead of it? (synonyms, associations – Task
10; Task 11)
– How can it be paraphrased or translated? (concept – Task 10; Task 11)
This classification called for word formation items, multiple choice gap-filling,
items checking word meanings through Hungarian equivalents, synonyms and paraphrase.

2. Summary of tasks
The content of the ‘Use of English’ Paper rests on theoretical considerations as well as
on empirical data gathered during the needs analysis phase of the test construction
process. It also contains a section, – Section II – called ‘Awareness of Pronunciation’,
which is out of concern in this paper. Table 1, however, only presents the task types,
number of items, scores and areas of knowledge and language use required for successful performance on the two relevant sections – Sections I and III – of the ‘Use of
English’ Sub-test.
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Gr = Grammar and Error correction; VU = Vocabulary Use

Table 1. Summary of Tasks

3. Analyses of results
Consistency and accuracy of measurement were long considered to be issues of reliability, which was seen as distinct from validity. More recently, however, reliability has
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generally been regarded as one type of validity evidence. Statistical methods of examining various aspects of validity have been classical item analysis, Item Response
Theory (IRT), factor analysis, multitrait-multimethod (MTMM) comparisons (Campbell–Fiske 1959) including investigations of inter-correlations, rank-order correlations
and rater reliability.
For exploring dimensionality issues classical item analysis, factor analysis and multi-trait multi-method comparisons of intercorrelations have been applied for the data
gained from the ‘Use of English’ Sub-test with the help of a computer programme
Statistical Package for Social Sciences (SPSS). In the following, these investigations
will be described in turn.

3.1. Classical Item analysis
Table 2 shows the basic statistical figures for the whole of the ‘Use of English’ Section.
Number of Items

150

Number of Examinees

65

Mean score

76.8

Maximum score

123

Minimum score

41

Variance

282.160

Standard Deviation

16.798

Skew

0.318

Kurtosis

0.278

Median

75

Cronbach Alpha

0.910

Standard Error of Measurement (SEM)

5.036

Mean Proportion Correct

0.512

Mean Item Total

0.263

Mean Biserial

0.375
Table 2. Whole test statistics
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Cronbach Alpha, which is an index of the homogeneity and inter-item consistency
of the test, features a good reliability index of 0.910. Its size, however, is also influenced by the number of items in the test, which is fairly high (150) in this particular
case. Still, such a high reliability figure seems to indicate a possible unidimensionality
of the construct as operationalised by the tasks in the ‘Use of English’ Sub-test, however, further investigations (see later) are needed to underscore this claim.

3.2. Intercorrelations
A frequent approach to prove or refute the dimensionality of the construct involves
establishing correlations among items, tasks or sub-scales of a test. This procedure
assumes that if the items belonging to the same sub-scale have construct validity, the
biserial or point-biserial correlation between each item with their own sub-test totals
should be higher than the correlations of the same items with other sub-test totals
(Henning 1987). The same applies to tasks: if, for instance, the tasks in the ‘Grammar
and Error Correction’ or ‘Vocabulary Use’ sections have construct validity, they correlate more highly with the sub-test they are part of than with the other two sections
even if part-whole overlap has been accounted for. Also, intercorrelations between
tasks of the same sub-test or trait (validity indices) should produce higher figures than
intercorrelations between tasks belonging to different sub-tests. What follows now is
an MTMM correlational analysis of the two relevant sections after the removal of the
faulty items. Yates’ tables show that to be significant at the 0.05 level, a correlation
with 60 students needs to be at least 0.25 and to be significant at the 0.01 level, it
needs to be 0.32. The number of students involved in the current study is 65.
Table 3 shows the intercorrelations between the individual tasks within the ‘Grammar and Error Correction’ (Gr), ‘Awareness of Pronunciation’ (AP) and ‘Vocabulary
Use (VU) sub-tests. For the purposes of the current paper, ignore the figures under
column headings 5AP, 6AP, 7AP, as well as the numbers in lines 5, 6, 7, which belong
to the ‘Awareness of Pronunciation’ section.
Bold numbers in the columns of the matrix designate the highest correlations between two tasks, whereas underlined numbers show the next two highest coefficients
for each task. Thus, Task 1 (Gr/ Transformation) correlates best with Task 2 (Gr
/Multiple Choice) and Task 2 with Task 1: 0.570; Task 3 (Gr/ Sentence level Error
Correction) correlates best with Task 1 again (Gr/ Transformation): 0.452; Task 4 (Gr/
Discourse level Error Correction) with Task 11 (VU/ Synonyms and Paraphrase):
0.510; Task 8 (VU/ Word Formation) with Task 2 (Gr /Multiple Choice): 0.553; Task
9 (VU/ Multiple Choice) with Task 4 (Gr/ Discourse level Error Correction): 0.481;
Task 10 (VU/ Hung) with Task 8 (VU/ Word Formation): 0.516; Task 11 (VU/ Synonyms and Paraphrase) with Task 8 (VU/ Word Formation): 0.523. With the exception
of 4, 8 and 9, all the tasks correlate best with other tasks from within the same sub-test.
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Tranf = Transformation; M/C = Multiple Choice; EC = Error Correction; Trans = Transcription; Match = Matching; Wfor = Word Formation, H = Providing Hungarian Versions; S = Synonyms and Paraphrase.

Table 3. Intercorrelations between individual tasks

Regardless of measurement error, there are, basically, two major influences on test
scores: the ability represented by the construct called trait and the testing task referred
to as method. Interpretations of the above figures can best be done if we generate a
matrix that reports correlations among all traits and methods. This means tabulating the
figures in a way that simultaneous comparisons of two or more traits (constructs) under
various method conditions become easily applicable. The procedure is called multitraitmultimethod construct validation. It was Campbell and Fiske (1959) who first described “multitrait-multimethod convergent-discriminant construct validation”, which
provides a way of evaluating separately the contributions of traits and methods to test
scores. For convergent validation, results from different test methods measuring the
same construct should be compared, whereas for discriminant validation measures from
tests of more than one construct done at the same time should be investigated. It is advisable to assess a particular construct through at least two separate methods (multimethod element) and check the extent to which the results correlate. Apparently, when
the same construct is measured, correlation coefficients are expected to be relatively
high. Convergent validity then is proven if correlation figures tend to be fairly high
above zero between the measures of the same or supposedly similar constructs. Conversely, when different constructs are measured, correlation coefficients are expected to
be relatively low. If, for example, we suppose that Section I (‘Grammar and Error Correction’) does not measure the same construct as Section III (‘Vocabulary Use’) does,
low correlation figures between the two will be the evidence that the two are more distinct than common. Table 4 shows the multitrait-multimethod matrix for internal construct validation of the ‘Use of English’ sub-test.
For ease of interpretation, the matrix has been partitioned into underlined (Grammar
and Error Correction Section), italicised (Awareness of Pronunciation Section), which
is out of concern in this paper, and normal (Vocabulary Use Section) digits. Also,
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boxes of the same colour include correlations among different methods and the same
trait and thus are termed monotrait-multimethod correlations, which indicate one type
of convergent validity (See later in more detail). Convergent validity hypothesis states
that correlation coefficients between scores on tests of the same trait which employ
different methods should be significant and higher than zero otherwise the trait may
not be claimed to manifest convergent validity. Note, that within Sections I and III,
each method has three such coefficients since there are four methods measuring the
trait. These validity indices are enclosed in the coloured boxes. All the correlation
figures in the coloured boxes are significant (> 0.25) and positive, thus, by this modest
criterion, they provide evidence of convergent validity for the Grammar, the Pronunciation and the Vocabulary Sections, respectively.

1 = Transformation; 2 = Multiple Choice; 3 = Error Correction in isolated sentences; 4 = Error Correction in a
piece of discourse; 5 = Transcription; 6 = Multiple Choice; 7 = Matching; 8 = Word Formation; 9 = Multiple
Choice gap filling; 10 = Providing Hungarian Versions; 11= Synonyms and Paraphrases.

Table 4. Multitrait-multimethod matrix for the three sections of the Use of English sub-test

Apparently, the highest convergent validity coefficients would be between two
tasks measuring the same construct with the same method. There were, however, no
two identical tasks assessing the same trait in the test, consequently, the second highest correlation figures were expected to be between Tasks 1 and 2, within Section I,
and Tasks 8-9, 8-10, 8-11, 9-10, 9-11 and 10-11 within Section III.
3.2.1. Section One – Grammar and Error Correction
Tasks 1 and 2 were expected to correlate quite highly because they were testing the
same construct even though through different task types. And indeed, this is the high-
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est correlation figure (0.570) in the table as well as being the highest coefficient
among the ones showing the relationship of Task 1 with all the other tasks in the battery. This suggests that the two tasks do measure the same construct but, still, they are
distinct enough for neither of them to be excluded from the test. A correlation higher
than 0.8, seriously questions the right of either task to be included on the grounds that
if one task can do the same as two, why should both be part of the test battery? Not a
single task in the ‘Use of English’ section can be questioned on such grounds.
Tasks 3 and 4 are problematic for several reasons. Both invite test takers to correct
errors but while Task 3 works on a sentence level, Task 4 requires error correction in a
piece of discourse. They are included in the section called ‘Grammar and Error Correction’, which reflects a tacit proposition that error correction is a method of operationalising the construct of grammar. Instructions for Task 3, however, explicitly say
that test takers should pay attention to lexical choice and grammar, and similarly, instructions for Task 4 state that the text contains spelling, stylistic, lexical, cohesive or
grammatical errors. While the distinction between lexical and grammatical errors is
often more contentious than not, it can be made with relative ease here: 3/1,7,8,10 are
vocabulary biased whereas 3/2,3,4,6,9 are grammar biased items. Tasks 3 and 4 were
expected to demonstrate moderate correlations with any of the three sub-tests since
these tasks do not just require linguistic abilities but they are also meant to tap an important pedagogical skill, viz., the ability to spot and correct errors in written texts – a
somewhat different trait from all the rest. Error correction, in general, is also a skill
that develops through teaching. As a teacher becomes more and more aware of the
nature of mistakes that students make so can she spot them more easily and offer the
best possible alternative that suits the context and the students’ level. Apart from it
tapping some lexical and grammatical abilities it is also considered to be a languagerelated pedagogical skill, frequently exercised in the language classroom. Task 3 is
thus expected to feature lower correlations than the rest of the tasks in the test. In actual fact, Task 3 does have fairly low coefficients, with its correlations with Tasks 1
(0.452), 4 (0.316) and 11 (0.436) being the highest among them. All the other figures
are below 0.3.
In Task 4, five items were identified as grammar biased: 4/2,3,4,7,8, four items as
vocabulary biased: 4/1,6,9,10 and one as an item that tests cohesion: 4/5. Spotting and
correcting errors in this task presuppose a full understanding of contextual features as
well as a high awareness of lexical and grammatical aspects of language, which enables test takers to make appropriate grammaticality judgements about the nature of the
error and offer an alternative which suits the original discourse. Contextual skills are
also required by the task so that test takers can make the correct choice, which suits
the original discourse. The fairly high correlation coefficients between Task 4 and the
tasks in the ‘Vocabulary Use’ Section (the highest being 0.510 with Task 11) indicate
a somewhat greater degree of relationship here than between Task 4 and the ‘Grammar’ Section. In the VU sub-test test takers should heavily rely on their contextual
skills to be able to find the right answer. All the four tasks in this section provide full
contexts for the items, which indicates a similar method of testing to that in Task 4.
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3.2.2. Section Three – Vocabulary Use
Task 8 is Word Formation, which claims to test vocabulary use, spelling and structural
appropriacy at text level. Although in its purposes the task reveals some similarity
with Tasks 1 and 2, supposing that whatever it measures is more closely related to the
trait of vocabulary use than that of grammar, it was put into the ‘Vocabulary Use’
Section of the ‘Use of English’ Test. Correlation coefficients, however, reveal somewhat closer relationships between Task 8 and Tasks 1 and 2 than between Task 8 and
the other tasks in Section III. While Task 8 shares the highest common variance with
Task 2 (0.553) and with Task 1 (0.534), it also manifests a relatively strong relationship with the other three tasks in the same sub-test: r8,9= 0.416, r8,10= 0.516 and r8,11=
523. With the first two figures being higher than any of r8,9, r8,10 or r8,11, Task 8 fails to
manifest multitrait-multimethod discriminant validity. The similarity between Task 8
and Tasks 2 and 1 may lie in the fact that a word formation task like this requires the
knowledge of word grammar, i.e. how the different forms of words can be used in
their immediate contexts, which is also required by Task 1 in a productive as well as
by Task 2 in a non-productive way. Also, a recognition of the syntactic functions of
the words grammatical knowledge) in the given context is essential before they can be
put into the right form.
In actual fact, the case is very similar with Task 9, Multiple Choice gap filling,
which shares the most variance with Task 4, Error Correction in a piece of discourse
(0.481) and with Task 2, Multiple Choice Grammar (0.477). The fairly close relationship between Tasks 9 and 4 may be due to the fact that Task 4 also works on a contextual basis (similar method) and contains an approximately equal number of grammar
and vocabulary biased items. Also, the amount of shared variance between Tasks 9
and 2 may have been affected by the common method (M/C) of testing. The next
highest correlations of Task 9 are with Tasks 10 (0.443) and 11 (0.442), which are
already tasks within the same sub-test. Still, Task 9 failed to manifest either multitraitmultimethod or multitrait- monomethod discriminant validity.
Task 10, providing the Hungarian equivalents of words occurring in short pieces of
written discourse, has most in common with Task 8, Word Formation (r10,8= 0.516),
then with Task 11, Synonyms and paraphrases (r10,11= 0.471), and finally, Task 9,
Multiple Choice gap filling (r10,9= 0.448). All are tasks within the ‘Vocabulary Use’
Section, therefore, Task 10 seems to have rather high convergent validity.
Basically the same applies to Task 11, in which test takers were asked to give a
synonym for or a paraphrase of the meaning of underlined words in a piece of authentic written discourse (newspaper article). Again, it shows the strongest relationships
with Task 8 (r11,8= 0.516), Task 11 (r11,10= 0.471) and 9 (r11,9= 0.448). It follows that
Task 11 seems to suit the set relatively well.
3.2.3. Summary of multitrait-multimethod analyses
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As we have seen all the convergent validity indices are significant (p<0.05) since they
are higher than 0.25 as shown by the Yates’ tables for 60 subjects (there were 65 test
takers in the study). They are also positive and are fairly high above zero, by which
they provide evidence of convergent validity. The higher the correlation figure, the
greater convergence there is between the tasks.
One hypothesis of discriminant validity states that correlations between tasks of the
same construct should be higher than correlations between tasks having neither trait
nor method in common (Palmer–Bachman 1981). The green boxes in Table 5 show
the relationships between variables claimed to measure different traits through different methods (multitrait-multimethod matrix).
When examining the multitrait-multimethod discriminant validity figures, a comparison of the first validity index (0.570) with the relevant coefficients in any of the
green boxes in the first 4 rows (Section I) reveals that 0.570 is higher than all of these
indices, which provides evidence of discriminant validity. Note, however, that some of
the validity indices in the white boxes are lower than some of the coefficients in the
corresponding green boxes. If one works through all possible comparisons, one finds
that many heterotrait correlations are higher than the monotrait ones, which indicates
that these sub-tests are not discrete, but arguably unidimensional.

1 = Transformation; 2 = Multiple Choice; 3 = Error Correction in isolated sentences; 4 = Error Correction in a
piece of discourse; 5 = Transcription; 6 = Multiple Choice; 7 = Matching; 8 = Word Formation; 9 = Multiple
Choice gap filling; 10 = Providing Hungarian Versions; 11 = Synonyms and Paraphrases.

Table 5. Multitrait-multimethod matrix for the three sections of the Use of English test

As stated before, the other hypothesis of discriminant validity claims that correlations between tasks of the same trait should be higher than correlations between tasks
of different traits measured by the same method. To test this hypothesis, one should
compare the same validity indices (white boxes) used to test the previous hypothesis
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with the indices in the red boxes (same method, different trait). This criterion for multitrait-monomethod discriminant validity is clearly met when the comparison is drawn
between 0.570 and either of the two indices in the red boxes in Section I. It is clearly
not met, however, when the next coefficient (0.452) is compared with the coefficient
in the second red box (0.477). If one works through all the possible comparisons one
finds that the second discriminant validity hypothesis is confirmed in 3 out of 12 cases
for ‘Grammar and Error Correction’, 4 out of 12 cases for ‘Vocabulary Use’.
The effect of method is thus fairly noticeable in tasks using the multiple choice
technique. The rather unfavourable results may also be due to the unclear status of
Tasks 3 and 4 (see above) as tasks in the ‘Grammar’ Section of the test, which – especially in the case of Task 4 – is questionable. Its relationship with the ‘Vocabulary
Use’ Section has proved to be stronger than with the ‘Grammar’ Section of the ‘Use of
English’ Paper. This is not true of Task 3, which tests the ability to correct errors in
distinct sentences and seems to better correlate with the grammar sub-test than with
the set of tasks in the vocabulary section.
On the whole, it seems that there is a fairly close relationship between ‘Vocabulary
Use’ and ‘Grammar and Error Correction’ in this test. Table 6 looks at the interrelationships between the three sub-tests of the ‘Use of English’ Paper, out of which
Sub-tests 1 and 3 are of concern for us in this paper.

Table 6. Intercorrelations between sub-tests

The proportion of common variance is at its highest between Section I and Section
III (0.708); Alderson et. al. (1995) allow for a correlation figure between .3 and .5 for
test validators to be able to state that it is not the same trait that is tapped by the different sub-tests. By this criterion, none of the three sub-tests seem to be clearly distinct
from the other two traits. There is a considerable amount of shared variance among
Sections I and III, which indicates that the two constructs did not really emerge as
separate. The attempts at testing vocabulary use in context have failed to fully separate
the construct of vocabulary from the trait of grammatical knowledge. Knowledge of
grammar has been proved to play a role when a given context is decoded before the
right word form is offered (like in Task 8), the right choice is made to fit that context
(like in Task 9), or a Hungarian equivalent, a synonym or a paraphrase is offered for a
certain word (like in Tasks 10 and 11, respectively). In other words, deciphering word
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meanings from contextual clues requires a certain – more or less – amount of structural knowledge.

4. Factor analysis
The results of MTMM comparisons have been reinforced by factor analysis. The purpose of carrying out factor analysis is to determine how many distinct traits have, in
fact, been measured by a test, what these traits are and what contribution each task
makes to the measurement of each trait. The procedure reduces a relatively large number of variables to one or more values or component factors that underlie performance
on the original group of variables (Hatch and Lazaraton, 1991). The eleven variables
(= eleven tasks), included in the ‘Use of English’ paper, constitute the following factorial pattern:
Communality refers to the proportion of variability of the scores in each task which
is explained by the factor scores (Woods et. al. 1986), i.e. the proportion of variance
that each task has in common with the other tasks in the set. In other words, it shows
how much of the total variance can be explained by the task. Thus, a factor will be a
combination of variables (tasks) on the basis of shared variance, and factor loadings
indicate the extent of contribution of each task to the factor. As is shown by Table 7,
the analysis extracted two factors.
Factor 1 has high loadings for Tasks 8, 1, 10, 2, 11, 3, 4, 9 (components of ‘Vocabulary Use’ and ‘Grammar and Error Correction’) and Factor 2 for Tasks 5, 6 and 7
(components of ‘Awareness of Pronunciation’). The high loadings of Task 8 ‘Word
formation in context’ (0.78084), Task 1 ‘Transformation’ (0.74709) and Task 10
‘Providing Hungarian versions in context’ (0.73279) indicate that these methods provide a better measure of Factor 1 (‘Vocabulary Use’ and ‘Grammar and Error Correction’) than do the rest of the tasks that load on the same factor.
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Table 7. Components of The Use of English Test: T1-T4: Grammar and Error Correction tasks;
T5-T7: Awareness of Pronunciation tasks; T8-T11: Vocabulary Use tasks

Note, however, that none of the ‘Awareness of Pronunciation’ tasks have any loadings on the other factor while two ‘Vocabulary Use’ tasks (9 and 11) and a grammar
task (2) have loadings above 0.4 on Factor 2. None of these loadings, however, are
significant. Seliger–Shohamy (1989) claim that significant factor loadings are those
above 0.5, whereas, by convention, a value of .3 or above is considered to show a link
of the variable to the corresponding factor. Thus the results depicted in Table 7 do not
give a clear indication of the underlying dimensionality of the data, viz., that the
‘grammar and vocabulary use factor’ (Factor 1) could be identified as clearly distinct
from the ‘awareness of pronunciation’ factor (Factor 2).
As the initial statistics reveal, Task 1 explains 4.89911 (Eigenvalue) of variance in
the data. If all the 11 tasks were equally weighted, 9.1% of the variance would be explained by each (100/11=9.09) task. An Eigenvalue of 1 thus equals 9.1%. If it is
4.89911 then it explains approximately 44.5% (4.89911 x 9.1) of the variance, which is
seen in the column marked PCT of Var. The total of PCT of Var values for the tasks
that load heavily on Factor 1 add up to 83.2%, which means that the first factor accounts for 83.2% of the total variance in the test and, in a similar fashion, the second
factor accounts for 16.8%. One can also tell this by comparing the successive Eigenvalues in the fourth column of the initial statistics table. Obviously, the first factor is the
major component that underlies the whole of the Use of English test. In such cases one
might think about a one-factor solution and talk about the unidimensionality of the test.
Although these results seem to correspond with the findings of MTMM analysis, the
factor analytic procedure has only been carried out on 65 cases instead of the 200 that
some researchers (Seliger–Shohamy 1989; Hatch–Lazaraton 1991) prescribe as necessary, which implies that the results of the exploration need to be replicated. At this
stage it is definitely practical to mark the ‘Use of English’ Section as one test and declare that test takers have to pass it as a whole, which would also allow for a fewer
number of items in the test.
What has been clearly learnt from the two procedures (MTMM and Factor Analysis) is that the two constructs described for ‘Grammar and Error Correction’ and for
‘Vocabulary Use’ did not emerge as separate. In other words, such measures of grammar and of vocabulary have not, in this particular case, provided enough evidence for
the trait of vocabulary being drastically different from the trait described for ‘Grammar and Error Correction’.
These results are fairly consistent with other research findings. Read (2000) cites
two MTMM studies (hardly any more have been carried out to date) that have investigated whether it is possible to distinguish empirically between knowledge of vocabulary and of grammar (Corrigan–Upshur 1982; Arnaud 1989, as cited in Read 2000).
They, too, failed to show that vocabulary or grammar existed as separate constructs.
Similarly, the corpus linguist, Sinclair (1991) challenges the traditional view of the
distinctiveness of these two traits.
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BOÓCZ-BARNA KATALIN
AZ ELSŐ IDEGEN NYELVI TRANSZFER VIZSGÁLATA A NÉMET
MINT MÁSODIK IDEGEN NYELVET TANULÓK SZÓKINCSELSAJÁTÍTÁSÁBAN
1. Bevezető gondolatok
A második idegen nyelv elsajátítását alapvetően befolyásolják az első idegennyelvtanulási folyamatban szerzett kompetenciák, nyelvi- és nyelvtanulási tapasztalatok,
tradíciók. A nyelvórák megfigyelése és a diskurzusok elemezése alapján azonban az a
kép rajzolódik ki, hogy a második idegen nyelvi órák többségében alkalmazott tanítási
és tanulási módszereket érintetlenül hagyja ez a felismerés, vagyis a második idegen
nyelvet is ugyanazokkal a módszerekkel tanítják, mint az első nyelvet. Ezen változtatni kell, a változtatás alapja a második idegen nyelv elsajátításának széleskörű vizsgálata, és ezek nyomán idegennyelv-didaktikai következtetések megfogalmazása. Kutatásaimmal ezt a célt kívánom szolgálni.
Az első idegen nyelv elsajátításakor fokozatosan bontakoznak ki a nyelvtanuló általános és nyelvi kommunikatív kompetenciái, a nyelvtanuló egyre több új stratégiát és
technikát tanul, bővül élettapasztalata, valamint saját tanulói típusának ismerete. A második idegennyelv-tanítás (továbbiakban L3-tanítás) egyik specifikus célja tehát az, hogy
a nyelvtanuló képes legyen ezeket a már előzőleg elsajátított ismereteket és stratégiákat
az L3-tanulásba transzferálni. Ez reflektálás és tudatosítás útján lehetséges, következésképp az L3-tanulás-tanítás egyik alapvető célja a reflexiós készség következetes fejlesztése (Neuner 2003).
Minden nyelvtanulási folyamat sajátos jellemzőket mutat, minden egyes nyelvtanuló egyénileg különböző fejlődési szakaszokban sajátítja el az idegen nyelvet, miközben gyors fejlődésen – visszalépésen – újabb fejlődésen megy át, változik az adott
nyelvvel és kultúrával kapcsolatos beállítódása is. Az L3-tanulás és tanítás esetében ez
azonban azt jelenti, hogy az első idegen nyelvi tudás és elsajátítási folyamatának
függvényében az egyes L3-tanulók hozott kompetenciái jóval nagyobb eltéréseket
mutatnak, mint az L2-nyelvtanulás folyamatában. A hatékony L3-tanítás és -tanulás
alapfeltétele tehát a nyelvtanulók egyéni, az eddigieknél sokkal inkább differenciáltabb fejlesztése, építve a már meglévő kompetenciákra. Különösen érvényes ez a szókincs elsajátítására. A kérdés tehát az, hogyan vonható be az előző tanulási folyamatban elsajátított tudás az új nyelv elsajátításába, illetve hogyan kezelhető az L2transzfer, mely a meglévő tanulói kompetencia megnyilvánulása.
Mielőtt rátérnék a jelenlegi kutatásomra, szeretném röviden megvilágítani az előzményeket, melyek a jelen kérdésfelvetésemet megalapozzák. A korábbiakban a nyelvváltás formáit és funkcióit vizsgáltam – 2001-2003 között PhD-kutatás keretében – 1517 éves, A1 nyelvi szinten álló némettanulók 31 tanórájának 68 diskurzusában, akik a
németet első idegen nyelvként tanulták. Célom a nyelvórai nyelvváltások kommunika-
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tív és didaktikai funkcióinak elemzése, a nyelvváltások osztályozása volt. A nyelvváltások vizsgálataimban feltárt funkciói a didaktikai, emocionális, kommunikatív és szociális szintekre vonatkoztak (Boócz-Barna 2007: 77–154). A német mint idegen nyelv
pozíciójának utóbbi tíz évben tapasztalható változása miatt eltolódott kutatásom iránya
is, így 2005-2006-ban az angol mint első idegen nyelvi transzfer (L2-transzfer) német
mint második idegen (L3) nyelvórai beszélgetésekre gyakorolt hatását vizsgáltam spontán megnyilatkozásokban és szabad, önálló diskurzus során. Az elemzés célja, milyen
mértékben befolyásolja az L2-transzfer és a transzfer kezelése (a kommunikációs partner reakciója a transzferre) a kommunikációs szándék megvalósulását az L3-nyelvű
diskurzusban. (Minta: 15-17 éves, A1 nyelvi szinten álló némettanulók 22 tanórája, 22
diskurzus).
A jelen vizsgálatot is az L2-nyelvelsajátítás terén végzem, tárgya az L3-német szókincs-elsajátítás folyamatában fellépő pozitív és negatív L2-angol nyelvi transzferjelenségek. Célom az L2-transzferjelenségek lejegyzése, csoportosítása és a transzfer
nyelvórai kezelésének leírása, továbbá az L2-transzfer-tudatosítás lehetőségeinek feltárása, az angol és német nyelv kölcsönhatásának és mind az L2- mind az L3elsajátításban betöltött funkciójának bemutatása magyar nyelvtanulóknál. Minta: 22
nyelvi óra német és angol nyelvórai diskurzusa és 34 tanulói írásbeli munka, 15-17
éves, A1 nyelvi szinten álló nyelvtanulóknál. Alkalmazott módszerek: óramegfigyelés,
az órák videóra rögzítése, ill. jegyzőkönyvezés; a transzfert tartalmazó beszédrészletek
transzkripciója és elemzése a Henrici-féle „idegennyelv-elsajátítási diskurzus-analízis”
alapján. Előadásomban a vizsgálat felismeréseit szeretném bemutatni néhány jellemző
példán keresztül.

2. Az L3-szókincs elsajátításának néhány fontos jellemzője
Felfogásom szerint az L3-tanulás egyik alapvető célja a nyelvi tudatosság fejlesztése,
ez a hipotézis-alkotás és -tesztelés ösztönzését is magában foglalja. Előtérbe kerül a
nyelvtanulási és idegennyelv-tanulási stratégiák, tapasztalatok tudatosítása, transzferálása, az idegen nyelvek közötti „transzfer-hidak” építése (Neuner 2003). Az L3elsajátítás kiindulópontja az L2-transzfer (pozitív és negatív), a transzfer kezelésének
mikéntje pedig alapvetően befolyásolja az L3-nyelvelsajátítást. Különösen lényeges
funkciója van az L2-angolnak az L3-német tanulása folyamatában L1-magyar nyelvű
tanulóknál, akik anyanyelve a célnyelvvel nem rokonnyelv. Mivel az L2 és L3 ugyanakkor genetikailag rokon, az eddigieknél intenzívebben építeni kell a hozott előzetes
L2-ismeretre és kompetenciára. A tanulók ugyanis az L3-tanulás megkezdésekor már
rendelkeznek az L2-idegen nyelvben elsajátított szókincs-tanulási stratégiákkal, képesek alfabetikus szólistával dolgozni, a tankönyv szójegyzékét használni, a szavakat
asszociáció útján összekapcsolni a meglévő tudással, szócsoportokat alkotni, szavakat
és kifejezéseket mimikával előadni, ezeket elemezni, szavakat képekkel együtt megtanulni, szavakat jelentésük szerint csoportosítani, szókártyát írni, szótárban utánanézni
a keresett szónak, szótárfüzetet vezetni. Az L3-kompetencia fejlesztésének célja a
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szókincs területén a szóképzési szabályok felismerése, alkalmazása, új szavak jelentésének felismerése az adott kontextusban és transzferálása más kontextusba, szókartoték kezelése, kétnyelvű, később egynyelvű szótár használata, nyelvek összehasonlítása
(Rampillon 2003: 99).
Eredményes szóelsajátításról általában abban az esetben beszélhetünk, ha az adott
szó hosszú távon rendelkezésre áll, gyorsan előhívható, és a beszélő azt az adott szituációnak megfelelően használni tudja. Nincs ez másként a második idegen nyelv elsajátításánál sem. A szókincstanulás folyamata azonban részben más. Az L3- receptív és
produktív szókincs elsajátításában különös hangsúlyt kap a receptív szókincs továbbfejlesztése, a produktív szókincs elsajátításának alapja az L2-angol és L3-német közös
szókincs.
A szókincs aktiválása során L2-transzfer lép fel, a transzfer szintjei a következők
lehetnek (Scherfer 2003), a) fonológiai b) morfológiai c) szintaktikai d) szemantikai e)
pragmatikai, ezekre koncentrálok vizsgálataimban.

3. Transzferfajták a nyelvórai diskurzusban
Ebben a fejezetben a nyelvórákon lejegyzett diskurzusokból mutatok be jellemző példákat, nyelvi hatás szerinti csoportosításban. A beszédrészletekben a következő rövidítéseket és jeleket alkalmazom: L = tanár, S = tanuló, több tanuló beszélgetésekor az
egyes tanulókat számozással jelölöm; … a pontokkal a beszédszünetet jelzem másodpercekben; [szögletes zárójelben] az angol nyelven kiejtett lexikai egységeket adom
meg, ` az emelkedő intonációt jelzi.

3.1. Az angol nyelv hatása a németre
3.1.1. Pozitív transzfer. Spontán kódváltás – L2-angol „transzfer-híd”
A két következő beszédrészlet jellemző példa az L2-angol „transzfer-híd” funkciójára.
A nyelvtanuló az angol nyelv segítségével talál rá a szükséges német nyelvi megfelelőre. Az első beszédrészletben a folyamatot a tanár nyelvi rávezetéssel és tudatosítással tá-mogatja.
L: Tante Emma hatte also Rembrandt-Gemälde und Schmücke …. Aus welchem
Material sind die Schmücke, wenn sie so wertvoll sind?
S1: aus gyémánt
L: nicht aus gyémánt, sondern …
S2: …aus [dai∂m∂nd], aus [gould] [ænd] aus [silv∂*]
L: nicht [gould] [ænd] [silv∂*], das ist Englisch …
S3: Silber

Több példát találtunk a tanulói eredményes önálló produkcióra is, mely során a
nyelvtanuló spontán angol nyelvű kódváltást követően a két nyelvi jelenség közötti
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hasonlóság alapján megtalálja a német szót, és eljut a német megfelelő helyes kiejtéséig.
S: Der Teppich liegt [nd∂] … und/ … unter dem Tisch.

A hétköznapi szókincs új szavainak bevésése sokszor angol megerősítéssel történik,
ennek folyamatát a következő beszédrészletben figyelhetjük meg, amelyben az a feladat, hogy a tanulók mutassanak rá a tanár által megnevezett testrészekre. Az egyik
tanuló (S1) nemcsak megmutatja a nevezett testrészt, hanem megnevezi az angol megfelelőt is. Ezt a módszert aztán a többiek is átveszik, és a tanulók az angollal együtt
rögzítik a német megfelelőt.
L: die Ohren
S1: Ears (a fülére mutat)
L: Mund
Ss: Mouth (a szájukra mutatnak)

3.1.2. Pozitív transzfer. L2 és L3 tanulói kontrasztív megközelítés
A következő két beszédrészletben is összekapcsolja a tanuló a két idegen nyelvet. Az
első részletben S2 felfedezi a hasonlóságot az angol és a német megfelelő között, a
tanár ugyanakkor elszalasztja a tudatosítás lehetőségét, mely megerősítés mindkét
nyelv elsajátítására pozitív hatással lehetne.
S1: Mi az a ….. h…..?
L: Möchtest du in einer Hütte wohnen?
S1: (hallgat)
S1: (S2-höz fordulva) Melyik az a há-betűs?
S2: Hütte?
S1: Igen.
L: kunyhó
S2: hut
L: ( ignorálja S2 hozzászólását) also wo möchtest du wohnen, Tamás?

A második beszédrészletben is a tanuló kezdeményezi a nyelvi összehasonlítást.
Fonetikai felismerését osztja meg a tanárral és tanulótársaival, ebben az esetben a két
nyelv közötti különbözőséget, melyre csupán egy rövid visszajelzést (Ja,) kap a tanártól.
S1: Hier dürfen Sie nicht rauchen.
L: Hier dürfen Sie, oder darf man. Ja, OK. Nächstes.
S2: Tanárnő! Visszatérve, hogy van a cigi németül?
L: Zigarette. Aber eine Zigarette rauchen! Ja? Also (felírja a táblára) die Zigarette…
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S2: Ja, z-vel?
L: Ja. Also eine Zigarette rauchen.

3.1.3. Negatív transzfer
Spontán megnyilatkozásban morfológiai szinten gyakran megfigyelhető negatív
transzfer, melyet tanári rávezetéssel a tanuló saját maga korrigálni képes.
L: Rachel! Kannst du das noch ergänzen?
R: …ja! Klemens geht in die Schule on Fúss
L: nicht!.. nicht on… sondern?
M: (5 sec.) zu Fuss

Fonológiai és szintaktikai szintű transzfer figyelhető meg a következő részletben,
melyek korrigálása feltételezhetően együttes megjelenésük miatt csak részben valósul
meg, a szintaktikai hibát segítő rávezetéssel javíttatja a tanár, a fonetikaira nem irányítja a figyelmet.
L: In der letzten Stunde haben wir über zwei Familien gesprochen . Sára und Misi,
kommt mal her, … Sára, du musst über die erste Familie erzählen
S: Familí ist .. Mutter, Vater und Tochter . und Sohn`
L: Was machen sie?
S: Kinder sind in die .. in der Schule, (hm) Vater bringt die Kinder nach Haus` .. weil
seine Frau hat weniger Zeit als er.
L: …weil seine Frau` (kivár) …
S: . weniger Zeit hat.

A beszélgetés befejezése után elmarad a negatív transzfer felismerése, feltárása és
tudatosítása. A tanár csupán a német nyelvi hibát javíttatja, nem ismerteti fel (nem
ismeri fel?) a hiba okát, vagyis az angol nyelvi transzfert.
A szemantikai szintű L2 negatív transzfert a spontán beszédben a tanuló általában
nem veszi észre, számára kommunikációs szándékának elérése a cél.
S1: ah ja .. die Mutter arbeitet im Hospital
L: im Krankenhaus
S1: ja .. im Krankenhaus und arbeitet viel, wenn sie Arbeitsdienst hat, steht sie um
[six] auf.

Az első transzferre a tanár a német szó megadásával mutat rá, ezt a tanuló átveszi
saját megnyilatkozásában, a második transzfert már nem érzékeli. A tanuló spontán
beszédben nincs tudatában a transzfernek, ennek két különböző oka lehet, a
makrotervezés és mikrotervezés szintjei a közlés gyorsasága miatt összecsúsznak,
illetve a beszéd folyamatában a lexikai egységek válogatása során a magasabb nyelvi
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kompetenciaszint miatt az L2-megfelelő jelentkezik. A ’Hospital’ szónál közrejátszhat
az is, hogy a németben létezik a ’Spital’, melyet a tanuló ismerhet.
Nyelvórai bevezető beszélgetésben egy spontán angol nyelvű tanulói reakció negatív affektív-emocionális hatást vált ki, melyet a tanári szerepváltás jelez, a beszélgető
partnerből nyelvtanár lesz, aki felírja a táblára – tehát újként kezeli – a már ismert
szavakat. Az eredeti kommunikáció ezzel a tanulóval megszakad.
L: Wie ist das Wetter heute?
S1: Very cold.
L: Sehr kalt. (felírja a táblára)
Eredménytelen szókeresés a következő beszédrészlet tárgya.
S1: (…) aztán van még egy hűtő a /
S2: Az mi?
S1: (keresgél a könyvben)
S3: Fridge … friii… /
S2: Fridzsider … magyarul is, de németül? …
S3: Jó, angolul jobban el tudnám mondani!
S1: Kühlschrank, … itt van!

Ebben a részletben egyik nyelv sem (L1, L2) segíti a keresett L3-szó megtalálását.
3.1.3. ’Hamis barát’ – ’False Friends’
A hamis barát az angol és német mint nyelv vonatkozásában különös jelentőségű,
ugyanis ezek a nyelvtanulók számára lényeges élethelyzetekben nagy számban fordulhatnak elő.
L: There is an other word for talented. It’s gifted,… egy másik nyelvben is létezik ez a
szó. Mit jelent a gift (wartet, will nicht erraten, woran sie denkt)
S: németül az a méreg
L: Nagyon jó! Tehát akkor a gift is a false friend-hez tartozik. Írjuk ki a false friends
füzetünkbe a giftet is.

A jelenségek tudatosítása, a két nyelv összehasonlítása itt elengedhetetlen. A morfológiai hasonlóság ugyanis szemantikai analógia-képzéshez vezethet. Hatékony módszer az itt alkalmazott füzetvezetés, melybe a tanulók lejegyzik a hamis barátot és a
kontextust is. Ez az eljárás mindkét idegen nyelv elsajátítását pozitívan befolyásolja.

4. Negatív transzfer írásbeli fogalmazásokban. L2 angol → L3 német
A tanulók írásbeli produktumaiban minden szinten található L2 negatív transzfer. A
vizsgált mintát abban a nyelvtanulási fázisban vettük fel, amikor a tanulók az adott
nyelvi jelenségeket már automatizálták, elsajátították.
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Lexikai szinten:
*Nose - né. Nase
*Hair - né. Haar
*Tonge – né. Zunge
Das *is das Ohr.
[…] warte *a Moment.
Ich interessiere *in Mathematik.

Lexikai és szintaktikai szinten együttesen:
Du sollst bleiben im Bett und *Relax.
Ja, du musst essen*vegetables, und du musst jetzt *visit den Arzt.

A tanuló célja az írásbeli szövegprodukcióban is a kommunikációs szándék elérése.
Az angol nyelvi transzfert a szövegek korrigálásakor fel kell dolgozni, vagyis reflektálni és tudatosítani azt.
Több esetben egy angol-német köztes variáns rögzült:
*Guitare - né. Gitarre, a. guitar
*goot - né. Gut, a. good
*preize - né. Preis, a. price

5. Német hatása az angolra
Két angol óráról származó példa rávilágít a pozitív transzfer lehetőségeire, amikor is a
tanuló német közvetítéssel találja meg az angol megfelelőt, mégpedig a hangzás hasonlósága alapján.
Tanár: akkor írjuk le az ujjakat! … thumb. What’s this? (várja a választ) .. mit jelent
ez a másik nyelven . németül?
Tanulók: Daumen
Tanár: Na látod! A hangzás is hasonló’ tessék használni a másik nyelvet!

A tanár segítheti tehát mindkét nyelv elsajátítását a tudatos összehasonlítással, öszszekapcsolással, természetesen nemcsak a hangzás esetében.
Tanár: . and there is a lot of word which you can use for how you look like. (felírja a
kinézettel kapcsolatos szavakat a táblára: chubby, slender, skinny, average..) . what
does it mean’ wasp waisted? … it means in German the same
Tanulók: . wasp, wasp .. Wespe?
Tanár: yes! .. and? .. why wasp? .. come on’ it’s the dream of girls
Tanulók: darázsderék?
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Tanár: Yes!

A nyelvelsajátítás hatékonyságát fokozza tehát a kontrasztív megközelítés, melyet a
tanár alkalmaz. A tanulók maguk fedezik fel a szó jelentését, melyben a két nyelv
közötti hasonlóság segítséget nyújt. Ez az összehasonlítás tudatosítás nyomán hasznos
nyelvtanulási stratégiává is válhat.

5.1. Angol-német közös szókincs tudatosítása
Az angol-német közös szókincs mindkét nyelv elsajátításának lényeges eleme.
L: emotions… you know this word, don’t you? This is the same in German and also
in Hungarian. How do you say that in German, Dávid?
D: Emotion
L: Ádám, szerinted mit jelent a flexible?
Á: Biztosan flexibilis
L: a talented?
S: tehetséges

A szókeresés folyamatában a közös szókinccsel történő rávezetés segítheti a tanulót
a felismerésben.
S: He lives in a big house. He has 2 dogs and and a goldfisch.
L: What are his hobbies?
S: HE likes.... ööööö...... fußball.... playing and tennis.
L. Fußball? Are we talking in German?What is this? (a lábra mutat)
S: ..jajjjj, tényleg! Foot!!.....?..... He likes football.
L: Yep, that’s right. Very good.

A fenti beszédrészletek angol óráról származnak, meggyőződésem ugyanakkor,
hogy a közös szókincsnek mindkét nyelvtanulási folyamat – angol és német nyelvóra –
szerves részét kell képeznie. E tudatosítási folyamat olyannyira releváns, mint a hamis
barátok összevetése.

6. Következtetések
Összességében az angol és német nyelvórai beszédrészletek elemzése alapján a következő megállapításokat lehet tenni:
A szókincs aktiválása során minden vizsgált szinten – fonológiai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai és pragmatikai – tapasztalható L2-transzfer az A1-nyelvi szinten
álló nyelvtanulók szóbeli és írásbeli beszédprodukciójában.
Az L2-transzfert hatás szerint csoportosítottam:
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Pozitív transzferről beszélhetünk
a) spontán kódváltás esetén, amikor az L2-angol „transzfer-hidat” képez, segítségével a nyelvtanuló rátalál a német nyelvi megfelelőre;
b) L2 és L3 tanulói kontrasztív megközelítés esetén, amikor a nyelvtanuló összekapcsolja a két idegen nyelvet, pl. hasonlóságot vagy különbözőséget fedez fel az
angol és a német megfelelők között;
c) az L2-angol és L3-német közös szókincs feldolgozása fokozza mindkét nyelv elsajátításának hatékonyságát.
Negatív transzfer:
a) Spontán megnyilatkozásban morfológiai, szemantikai és szintaktikai szinten
gyakran figyelhető meg negatív transzfer.
b) A ’hamis barát’ az angol és német mint idegen nyelv vonatkozásában különösen
fontos, ugyanis ezek a hétköznapi szókincs részei, ezért a nyelvtanulók számára
lényeges szituációkban nagy számban fordulhatnak elő.
A fellépő transzfer kezelésének módjai:
a) Esetenként – optimális esetben – a folyamatot a tanár nyelvi rávezetéssel és tudatosítással támogatja.
b) A tanár több esetben elszalasztja a tudatosítás lehetőségét, mely mindkét nyelv
elsajátítására pozitív, megerősítő hatással lehetne.
c) Negatív transzfernél a tanári rávezetés és tudatosítás nyomán a tanuló képes korrigálni saját magát.
d) A negatív transzfer felismerésének, feltárásának és tudatosításának hiánya sokszor téves következtetésekhez vezet. Ha a tanár csupán az adott német nyelvi hibát javíttatja, pl. „rossz szórend használata”, és nem ismeri fel, majd a tanulóval
sem ismerteti fel a hiba valódi okát – még pedig az angol nyelvi transzfert –, tévesen ítéli meg a tanulói teljesítményt.
A tanuló mind a szóbeli, mind pedig az írásbeli szövegprodukcióban kommunikációs intenciójának megfelelően hajtja végre a nyelvi cselekvést. Többnyire nem érzékeli
az angol nyelvi transzfert. A tanulói beszédprodukciót követően ezért lényeges, hogy a
tanuló ne csak tartalmi vonatkozásban kapjon visszajelzést tanárától és társaitól, hanem reflektálják és tudatosítsák az előforduló transzferjelenségeket is.
Az L3-nyelvtanulást – mint azt a nyelvórai beszédrészletek is alátámasztják – támogatja a nyelvek közötti „transzfer-hidak” építése, a közös angol-német szókincs,
valamint az angol-német „hamis barátok” tudatosítása. A közös angol-német szókincsen alapuló produktív szókincsfejlesztés – az alapvető élethelyzetek szókincsére vonatkozóan ca. 600 közös szó (Neuner–Hufeisen 2003) – és a kontrasztív megközelítés
mindkét idegen nyelv elsajátításának folyamatát pozitívan befolyásolja. A transzfer
megfelelő kezelése nyomán átértékelődik a hiba fogalma is, a transzfer ugyanis nemcsak az idegennyelv-tanulás természetes velejárója, hanem annak tudatosítása hozzájárul a nyelvtanuló metakognitív kompetenciájának fejlődéséhez is.
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Az L3-elsajátítás folyamatában a tudatosítás különböző szintjeiről beszélhetünk. Az
egyik alkalmas út „a gondolkodás folyamatát láthatóvá tevő” módszer, melyet a
Weinrich (2006) vizsgálata tár fel. Meglátásom szerint a módszer jól alkalmazható L3elsajátításnál is. Ez egy metakognitív megközelítés: a tanuló megírja első szövegváltozatát (pl. képleírás, egy személy bemutatása, önálló szövegprodukció), majd a tanulási
folyamat egy későbbi szakaszában visszatér ugyanarra a témára, és megírja a második
szövegváltozatot, miközben grammatikai, ortográfiai, szemantikai és stilisztikai változtatásokat végez az első szövegváltozaton.
A metakognitív megközelítés a nyelvelsajátítás elengedhetetlen feltétele, mely során tudatosulnak és transzferálhatóvá válnak a nyelvtanulási stratégiák és tapasztalatok.
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GOTTLIEB ÉVA
ÍRÁSHIBÁK VIZSGÁLATA NÉMET NYELVVIZSGADOLGOZATOKBAN
1. Bevezetés
Az íráshibákat az önkorrekciós hibákra leszűkítve vizsgálom egy kutatás keretében,
amelynek során magyar anyanyelvűek német nyelvű nyelvvizsga dolgozataiban az
önkorrekciós hibákat a nem észlelt és nem korrigált hibákkal vetettem össze, vizsgálva
a hibák típusait, a hibaokokat és az önkorrekció jelenségét.
Az anyanyelv elsajátításának és az idegen nyelv tanulásának folyamatait kutatva a
nyelvtudományban viszonylag későn, a XX. század 50-60-as éveitől kezdődően irányult
a figyelem a hibákra, ezzel ellentétben a pszicholingvisztikai kutatások a diszciplína
kialakulása óta az emberi beszédprodukciós mechanizmus hibáinak vizsgálatával foglalkoznak. A hibák vizsgálata során betekintést nyerhet a kutató a rejtve maradó hibátlan
működés folyamatába, mert feltételezhetően a hibátlan működési folyamatokra a hibás
működéssel azonos mechanizmusok jellemzők. Az idegen nyelvi hibák vonatkozásában
a hibák és az önkorrekció vizsgálata során következtetni lehet a hibátlan működésre, a
mentális lexikon rendezési elveire. Navracsics (2007: 14) hívja fel a figyelmet arra, hogy
„a mentális lexikon nyelvspecifikus, vagyis feltételezhető, hogy az adott nyelv struktúrája típusa függvényében más-más rendezettségű a nyelvet beszélő egyén mentális
lexikona.”
Az anyanyelv elsajátítás és az idegen nyelv tanulása során keletkező hibák közötti
összefüggésekről kialakult elméletek alapvetően három irányzat, a kontrasztív hipotézis, az azonossági hipotézis és a köztes nyelv hipotézis köré rendelhetők. A kontrasztív
nyelvészeti felfogás hozta létre az interferencia és a transzfer fogalmakat, képviselői, a
behavioristák szerint az anyanyelv célnyelvre gyakorolt hatása meghatározó, az anyanyelvi kontraszt, az anyanyelvi hatás kizárólagosságára vezették vissza az idegen
nyelv tanulása során megjósolható hibákat.
A kontrasztív nyelvészet kritikája fogalmazódik meg az azonossági hipotézis képviselőinél, szerintük a hibák intralingvális eredetűek, a tanult idegen nyelvből erednek,
míg a köztes nyelv (interlanguage) elmélet szerint a második nyelvben megjelenő
hibák az anyanyelv és az idegen nyelv elemeiből álló, a nyelvtanuló fejében kialakult
folyton változó és formálódó köztes nyelv alapján kialakult folyamatok és stratégiák
következtében jönnek létre. A három legfőbb irányzat nyomán megkülönböztethetünk
az anyanyelv vagy a másik idegen nyelv hatására (cross linguistic influence) keletkező
interlingvális hibákat, míg a tanult idegen nyelv hatására létrejött intralingvális eredetű
hibákat, és a nyelvtanuló fejében kialakult köztes nyelvi leképeződések szintén eredményezhetnek hibákat.
Az intra és interlingvális hibák arányának kérdésében a nyelvspecifikusság éppúgy
meghatározónak tekinthető, mint a nyelvtanulás időtartama, illetve a tantermi nyelvta-
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nulás vagy a célnyelvi környezetben történő nyelvelsajátítás közötti különbség szerepe. Hogy mennyiben függhet az intra-és interlingvális hibák aránya a kiinduló és célnyelv közötti távolságtól, azaz attól, hogy a nyelvtanuló anyanyelvétől genetikailag
eltérő vagy pedig rokon nyelvet tanul, arra példaként említhető az a Hecht és Green
vizsgálata (Hecht-Green 1993), amelynek során német, svéd, francia, olasz és magyar
anyanyelvű középiskolások hibáit angol beszéd- és írásprodukcióban elemezték egy
nemzetközi kísérlet során. A nyelvtanulók valamennyien tantermi keretek között első
idegen nyelvként tanulták az angolt. A kutatás egyik hipotézise szerint az indogermán
angoltól legtávolabb álló nyelv, az agglutináló magyar esetében várható, hogy az
anyanyelvi transzferre visszavezethető hibák száma kevesebb lesz, mint a német és
svéd nyelvtanulók esetében, mert az angolhoz az utóbbi nyelvek közelebb állnak. A
vizsgálati eredmények igazolták ezt a feltevést, a hibák mindössze 19 százaléka volt az
első nyelvi hatásra visszavezethető a magyar anyanyelvűek esetében, ezzel szemben a
német anyanyelvűeknél a hibák 39 százaléka, a svéd anyanyelvűek esetében a hibák
41 százaléka esetében volt anyanyelvi transzfer a hibaok. Ugyancsak igazolódott a
kutatás másik hipotézise, eszerint a nyelvtanulás időtartamával fordítottan arányos az
anyanyelvi hatás szerepe. Ennek megfelelően a haladó nyelvtanulók esetében az
intralingvális hibák arányának növekedéséről számoltak be a kutatók.

2. Ortográfiai autonómia vagy fonológiai közvetítés
Íráshibák vizsgálata során nem kerülhető meg a kérdés, vajon a hibák az orális nyelvi
hibákból vezethetők-e le. A hangzó és írott korpuszokban produkált hibák részben
eltérő, részben azonos jellegűek, ennek következtében kétféle felfogás alakult ki a
pszicholingvisztikai szakirodalomban: a fonológiai közvetítés hipotézise, amely az
írásban előforduló hibákat az orális nyelvi hibákból vezeti le, valamint az ortográfiai
autonómia hipotézis, amely szerint az ortografikus és fonológiai lexéma reprezentációk egymástól függetlenül jönnek létre.
A lemma és lexéma reprezentációk közötti kapcsolat kérdésében Caramazza (1997)
neurolingvisztikai kutatásai afáziás betegekkel megerősítik az ortográfikus információ
független reprezentációját, az ortográfiai autonómia hipotézis helyességét. Kutatási
eredményei igazolták, hogy a szavak helyes írásbeli formájának leírására való képesség érintetlen maradt a fonológiai rendszert érintő súlyos károsodás esetén is.

3. A kutatási cél, a kutatás kérdései
Az írásprodukció során létrejött hibák egy jelentős részét felfedezi a nyelvhasználó, és
kijavítja magát. Az önkorrekció vizsgálata, az önkorrekciós hibák rendszerezése során
bepillantást nyerhetünk a mentális lexikon működésébe. A mátrixba rendezett önkorrekciós hibák alapján az alábbi kérdésre keresendő a válasz:
Csökken-e az anyanyelvi transzfer hatás a magasabb szintű nyelvtudás esetében?
Kimutathatók-e a nyelvi szintek között eltérő önkorrekciós sajátosságok?
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4. Hipotézisek
1. A nyelvtudás szintje és az önkorrekció között kvalitatív különbség van. A magasabb tudásszinttel együtt a javított hibák nyelvi szintje is megváltozik, a nagyobb
szókincs következtében több lexikai elem kerül javításra, összetettebb grammatikai
és szintaktikai egységeket képes kijavítani a nyelvi tudatosság tekintetében fejlettebb nyelvhasználó.
2. Feltételezhető, hogy az írásbeli önkorrekció eltérő jellegzetességeket mutat a különféle nyelvi szinteken.

5. Korpusz és módszer
Egy magyar kétnyelvű nyelvvizsga kétféle, német nyelven írt összesen 100 vizsgázói
dolgozatából kigyűjtött önkorrekciós hiba alkotja a korpuszt. Az alacsonyabb szint, a
B2 középfokú nyelvvizsgára készülők esetében a közvetítési feladat magyarról németre fordítás, a másik kreatív írás, informális levél, a C1 szintre jelentkező 50 fő esetében pedig tömörítés a közvetítési feladat, és felsőfokon is informális levél során kerül
sor az íráskészség mérésére. A kétféle vizsgafeladat között nem mutatható ki korreláció, (azaz aki jól fordít, nem biztos, hogy jó a szövegalkotásban és fordítva). A közvetítési készség mérése más készségeket mér idegen nyelven, mint az irányított fogalmazás. Mivel hibák a nyelv valamennyi szintjén megjelenhetnek, célszerű volt az egyik
legismertebb osztályozási módot, a nyelvi szintek szerinti felosztást követni, megkülönböztetve grammatikai, szintaktikai, lexikai, pragmatikai és ortográfiai, vagy helyesírási hibákat. Ez a felosztás csak látszólag egyértelmű, a nyelvtani kategóriák túl merevek ahhoz, hogy a hibát egyértelműen klasszifikálni lehessen. A hibák egy része
plurikauzálisnak bizonyult, nem lehetett éles határvonalat húzni a szintaktikai vagy
szemantikai hiba között, nem ismerve a szerző szándékát. A nyelvi szintek és a hibák
formai jellemzői alapján kialakított mátrix pontosabb osztályozást tett lehetővé, a kihagyás, hozzáadás, átrendezés és szelekció kritériumpontjainak a nyelvi szintekkel
ellentétben valamennyi hiba megfeleltethető volt. Nem szerepelhetett az a további
osztályozási aspektus, hogy a hibát a nyelvtanuló ismeretei felől megközelítve, megkülönböztethetünk kompetenciahibát (error), ha pedig az adott írásprodukcióban téves
reprodukció jött létre, performancia hibát (mistakes). Mivel az idegen nyelvű írásprodukció során végrehajtott önkorrekció a nyelvtanulói tudatosságtól elválaszthatatlan,
így a vizsgált hibák esetében a kompetenciahiba nem értelmezhető.

6. Eredmények
A vizsgált korpuszban az önkorrekciós hibák számaránya és jellege részben igazolta a
feltevést, hogy a nyelvtudás magasabb szintjén másféle hibák kerülnek javításra, másféle hibák tudatosulnak.
íráshibák

morfoszintaktikai
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lexiko-

szintaktikai hiba

hiba

szemantikai hiba

Középfok B2

179

219

40

72

Felsőfok C1

107

133

150

13

1. ábra. Íráshibák számaránya

6.1. Íráshibák
Az első kategória, az íráshibák esetében a C1 szintű nyelvhasználók saját maguk felfedezte íráshibái jellegükben megegyeztek a középfokú szinten állók íráshibáival. A
felsőfokú dolgozatokban a hibák 26 százaléka, a középfokúaknál a hibák 21 százaléka
sorolható az íráshibák közé. Az íráshibák között mindkét vizsgált csoportban hasonló
arányban és azonos hibák fordultak elő: nem lehetett szignifikáns különbséget kimutatni a kétféle nyelvi szint íráshibái között.
A grafématévesztések: kihagyások és cserék ugyanis mindkét vizsgált csoport esetében jellemzőek és gyakoriak. Ha összehasonlítjuk a C1 szinten előforduló hibákat,
mint Eigenschaft, Flöhe, ganz, Gesellschaft, hauptsächlich, interessant, jetzt, schon a
középfokon állók hibáival, mint altes, auf Ausflug Brief, beruhigen, der, das, es, früh,
fuhr, habe, ich, haben, ist, kamst, lächelt. Az eltéró lexika ellenére néhány jellemző
sajátosság megállapítható mindkét szint esetében. A hibák egy részét az anyanyelvitől
való eltérő graféma generálja, a megakadásjelenség kiváltója leggyakrabban az sch és
az ch, két a magyarban idegen graféma kapcsolat. A magyarban ismeretlen ä leírásánál
botlik meg a tolla a felsőfokú nyelvhasználóknak. A mindkét nyelvvizsgaszinten
megmutatkozó íráshibák nagy száma, de különösen a hibák azonos jellege felveti a
kérdést, vajon az írás során megmutatkozó ismétlés, egy-egy graféma vagy teljes szóalak újraírása változatlan grafémasorral, a hibátlanul leírt betűk újrarajzolása, mint
önkorrekciós tevékenység magyarázható-e azzal, hogy idegen nyelven írni ugyanolyan
grafomotorikus zavart okoz a magas szintű nyelvhasználónak, mint a középfokon
beszélőnek. Ugyancsak közös, és mindkét szintre jellemző jelenség, hogy a megakadások nagy számban általánosan használt, gyakori és olyan jól ismert szavaknál is
bekövetkeznek, mint a ganz középfokon, a névelők, der, das vagy az es névmás.

6.2. Morfoszintaktikai hibák
A morfoszintaktikai hibák esetében a hibák jellegében nem lehetetett különbségeket
megállapítani, a hibák mennyisége azonban jelentősen eltért a vizsgált csoportokban.
A nagy változatosságot felmutató gyűjteményben nem a hibák jellegében, hanem az
önkorrekciós mechanismusokban lehet azonosságot kimutatni. Mindkét vizsgált csoportban megfigyelhető volt, hogyan hozza létre a jelzői szerkezetet a szöveg szerzője:
a prepozícióval álló főnevek esetében először a főnév lehívása történik: a keletkezése
óta →Entstehung→seit der Entstehung, évek óta →Jahre →seit Jahren, több mint
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száz éve→ mehr als hundert Jahre→seit mehr als hundert Jahre,der Mensch der
älteste Mensch, die Mumie des Tirolers→ die Mumie des ältesten Tirolers, eine
Entdeckung→ eine neue Entdeckung További egyezésnek tekinthető, és mindkét csoportban jellemző a létrehozás lépcsőzetes folyamatának leképeződése a hibajavításban,
önkorrekció sorozatok formájában: mir→mich→mir, der→den→der, ob→dass→ob.
A hibák közötti nagyfokú eltérés a felsőfokú csoport esetében szembetűnő: a felsőfokú
nyelvtudású vizsgázók grammatikai hibái kizárólag egyéni jellegzetességeket mutatnak fel. A javított hibáik változatosak, elsősorban igevonzat, igeragok, prepozíciók és
névelőhibák kerülnek javításra.

6.3. Szintaktikai önkorrekció
Nem meglepő az anyanyelvi transzfer nagyfokú dominanciája a német szintaxis területén, minden gyakorló nyelvtanár ismeri a problémát: a sajátos, kötött német szórend,
az alárendelt mondatokban az alany és az állítmány között feszülő mondatkeret olyan,
a magyar szórendtől távol eső jelenség, amely megmagyarázza, miért fordul elő nagy
számban a helytelen szórend a dolgozatokban mindkét megfigyelt csoportban. Szót
érdemelhet viszont az a jelenség, hogy az önkorrekciót végrehajtók dolgozataiban
további, általuk nem javított szórendi hibák szerepeltek, a többszörös szórendi önkorrekció mellett még többszörös tanári korrekciót lehet megfigyelni. A szintaktikai hibák
területén az anyanyelvi transzfer gyakorlatilag valamennyi vizsgált dolgozat esetében
szintén kimutatható.

6.4. Lexikai hibajavítások
A középfokú nyelvvizsgára készülők idegen nyelvű mentális lexikona korlátozott
számú szinonimát tartalmaz, ez a tény valamennyi szófaj esetében megállapítható az
adott korpuszban. Így nem meglepő, hogy mindössze 32 szinonim szó és 8 szintagma
javítását végezték. A javítások egy részében a vizsgázó törekedett választékosabb
szót használni, mint und helyett sowie, Klassenkamerad helyett Mitschüler, a hibák
nagyobb része azonban a téves szótalálásról tanúskodik. A Mann szó helyett 16 esetben a Mensch 9 esetben a man, hat vizsgázónál mindkét téves szóválasztás után sikerült a helyes fordítás megtalálása. A Mensch és man feltehetően két okból: a rokon
jelentés és az alliteráció miatt fordult elő nem észlelt hibaként. Még további 29 esetben a tanárok által javítva fordult elő.
A felsőfokú vizsgázók 150 lexikai jellegű javítása a szókincs gazdagsága mellett a
lexikai egységek tárolására is következtetni enged. A javítások legnagyobb számban
szinonimák, amelyek nem hibás lexikai egységek helyett kerültek a feladatlapra, hanem feltehetően választékosabbnak tűnhettek a vizsgázónak, mint pl. bekommen helyett erhalten, nicht sagen helyett nicht zu Wort kommen. A lexikai hibák esetében
igazolódott a hipotézis, hogy a magasabb szintű nyelvtudás a felsőfokú vizsgázók
esetében a szókincs gazdagságát eredményezi, az önkorrekció nem elsősorban hibajavításra irányul, hanem stilisztikai jellegű.

208

6.5. Pragmatikai hibák
A pragmatikai hibák ebben a feladattípusban értelemszerűen nem mutathatók ki: a
fordítási feladat és az irányított fogalmazás meghatározza a feladat kereteit, ezért
pragmatikai hiba egészen elvétve fordult elő. A levélfeladat esetében a regiszter három
esetben nem volt megfelelő.

7. Következtetés
A vizsgált dolgozatokban elsősorban az idegen nyelvű íráshibák és önkorrekciójuk
területén volt megfigyelhető jelentős számú azonosság az önkorrekcióban. Ez a hiba
nemcsak a középfokú, hanem a felsőfokú szint közelében lévő nyelvvizsgázókra is
nagy mértékben jellemző. Annak ellenére, hogy a nyelvtanuló az íráshibákat azonnal
észleli és javítja, a hibák nagy száma alapján feltételezhető, hogy az idegen nyelven
írók alacsonyabb grafomotorikus szinten állnak, mint az anyanyelvükön, az írás kivitelezése konstans nehézséget okoz a nyelvtudás valamennyi szintjén. A grammatikai
szinten az írásbeli önkorrekció lépései alapján következtetni lehet arra, hogy az idegen
nyelvi mentális lexikonban a szótövek és a ragok vagy a ragoknak megfelelő morfémák tárolása külön történik, erre utal a lépcsőzetes önkorrekciók nagy száma. Ez a
jelenség mindeddig rejtve maradt, a spontán idegen nyelvi beszédprodukció során a
vizsga és tantermi kommunikációban, az írásbeli javításban nem volt megfigyelhető, a
több lépcsős hozzáférés mechanizmusát az önkorrekció vizsgálatával lehetett megfigyelni. A lexikai önkorrekció területén nem szolgáltatott új adatokat a vizsgálat.

8. Kitekintés
A korpusz terjedelme s különösen a vizsgált szövegek szókincse behatárolja az előforduló hibák számát és jellegét. További általánosítható eredményeket más szövegekre
kiterjesztett vizsgálat után célszerű leszűrni. A önkorrekciós hibák további, nagyobb
korpuszon történő vizsgálata és elemzése feltárhat a nyelvtanítás számára hasznosítható eredményeket.
Irodalom
Caramazza, A. 1997. Hány feldolgozási szint van a lexikális hozzáférésben? In: Nyelvi struktúrák és az agy. Neurolingvisztikai tanulmányok. Budapest: Corvina.
Hecht, K. & Green, Peter S. 1993. Muttersprachliche Interferenz beim Erwerb der Zielsprache
Englisch in Schülerproduktionen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden und
Ungarn. Fremdsprachen Lehren und Lernen, 22: 35–56.
Navracsics Judit 2007. A kétnyelvű mentális lexikon. Budapest: Balassi Kiadó.
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BODA ISTVÁN – KOLTAY TIBOR
INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG: EGY MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDÁSELMÉLET VÁZLATA
Az információs műveltség az információs társadalom funkcionális írástudása (Bundy
2004a). Globalizálódó világunknak ugyanis olyan állampolgárokra van szüksége, akik
amellett, hogy rendelkeznek az olvasás- és írástudás hagyományos és modern médiumokon értelmezett készségeivel, ezt aktívan és tudatosan alkalmazzák is:
• folyamatosan informálódnak (sokat olvasnak és kommunikálnak, interneteznek,
televíziót néznek, rádiót hallgatnak, egyszóval „nyitott szemmel/füllel” járnak),
• állandóan képezik és művelik magukat, és
• tisztán és kritikusan látnak és gondolkodnak, azaz jól értesült emberek módjára
kérdeznek, elfogulatlanul értékelnek, és készek arra is, hogy megkérdőjelezzék a
„szaktekintélyek”, de még saját maguk állításait is (Bundy 2004b).
Ez a megállapítás tekinthető az információs műveltség funkcionális meghatározásának, és egyszersmind egy határozott, ambiciózus társadalmi-pedagógiai programnak
is. Ezáltal az információs műveltség fogalma a különböző (hagyományos, számítógépes vagy digitális stb.) írástudás koncepcióknál jóval általánosabb műveltségfogalmat
jelent, és magába foglalja
• adott szövegek kiválasztásának, elolvasásának, megértésének, értelmezésének és
kritikai értékelésének,
• a felmerülő problémák megoldásának, és
• a személyes és kollektív tudás fejlesztésének, azaz az egyéni és társadalmi szintű
tanulásnak az alapvető készségeit. Ha a szöveg fogalmát tágan értelmezzük (ami
természetszerűleg magával vonja az olvasás általános értelmezését is), a fentiekben körvonalazott készségek és a mögöttük rejlő tudástartalmak módszeres kifejtésével lényegében egy multidiszciplináris tudáselmélet alapjait vázoljuk fel.
Az így értelmezett információs műveltség ugyanis egy rugalmas és folyamatosan
gazdagodó tudáskeretet jelent, amelyben – egyebek közt – a könyvtár- és információtudomány, pedagógia, nyelvészet, információ- és tudásmenedzsment, valamint a megismeréstudomány egyre több eredménye és megállapítása megtalálja a
helyét.

1. Az információs műveltség fogalma és terminológiája
Az angol information literacy kifejezés magyarításakor az információs műveltség mellett az információs írástudás és az információs kultúra kifejezéssel is találkozunk.
Az információs írástudás elnevezés jogosságát leginkább az adja meg, hogy az információs műveltség fogalma az írástudás általános kontextusába ágyazódik be
(Lanham 1995). Funkcionális írástudás alatt az alapvető információk elolvasásának és
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megértésének a képességét (Bawden 2001), általános értelemben vett írástudás alatt
pedig az írott anyagokból nyert információ hasznosításának képességét érthetjük. Az
információs írástudás szövegekkel való interakciót jelent, amely magába foglalja az
információ, az ismeretek kommunikálását is.
Az információs műveltség alapvető készségei a funkcionális és általános értelemben
vett írástudás, tehát a nyomtatott és írott információk hasznosításának képessége nélkül nem sajátíthatók el. A különböző információ- és ismerettovábbítási módok és eszközök ugyanis a hagyományos olvasáson alapulnak (Dömsödy 2005).
A Magyar Nagylexikon (2000) meghatározása szerint kultúra vagy civilizáció az a
komplex egész, amely magába foglalja a tudást, a hitet, a művészetet, az erkölcsöt, a
törvényt, a szokást és minden más képességet és sajátosságot, amelyre az ember a
társadalom tagjaként szert tesz. Ebben az értelemben az információs kultúra elnevezés
félrevezető lehet, mert a fogalom messze nem közelíti meg azt a totalitást, amelyet a
kultúra fenti definíciója mutatna. Köze persze van a fentiekhez: vehetjük akár a tudást,
akár a képességeket. Ezek univerzális volta azonban nincsen meg az információs kultúrában.
Mindazonáltal érvelhetünk is a kultúraként való értelmezés mellett. Abból indulhatunk ki ugyanis, hogy a készségeknek és képességeknek azt az együttesét, amelynek
lényege az önálló tanulás eszközeinek ismerete és használata, kulturális eszköztudásnak is tekinthetjük (Báthory 1997). Ha ezt elfogadjuk, akkor azoknak a készségeknek
és képességeknek az együttese, amelyek arra szolgálnak, hogy bizonyos problémák,
feladatok megoldásához megtaláljuk a megfelelő információkat, információs kultúraként is meghatározható (Tóth 1999).
Mégis, miért éppen az információs műveltség kifejezés felé látszik hajlani a mérleg
nyelve? Próbáljunk meg segítségül hívni egy értelmező szótárt! A Webster’s New
Collegiate Dictionary a literacy főnevet a literate melléknévből származtatja. Az
utóbbinak két jelentését közli:
1. tanult személy,
2. az, aki írni és olvasni tud (Webster 1980).
Ez kevés támpontot nyújt, viszont eszünkbe juthat latin eredetű literátus szavunk.
Ennek mindkét jelentésében megjelenik a művelt, olvasott személy motívuma (Bakos
1989).
Műveltségről is bátran beszélhetünk, annál is inkább, mert az oktatáselmélet már az
1980-as években képviselte azt a műveltségeszményt, amelynek lényege, hogy a mai
(tágabb) értelemben művelt ember képes megérteni, értelmezni és felhasználni az őt
érő hatásokat. Az ilyen műveltség megteremtésének pedig az információfeldolgozás és
-közlés készségeinek kialakításán kell alapulnia (Karvalics 1997).
A terminológia gyakorlatát illetően viszont azt mondhatjuk, hogy az egységes terminológia akkor alakulhat ki, amikor a szakma, a szerzők és a szerkesztők – különösebb formalitások nélkül, „hallgatólagosan” megegyeznek abban, hogy melyik kifejezést használják (Koltay 2006). Bár megjegyezzük, hogy ideális az lenne, ha a magyar
szakkifejezések már születésük pillanatában tükröznék a „mögöttes” tartalmi eltéréseket is, hiszen e nélkül nem beszélhetünk szabatosságról (Bánhegyi 2006).
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2. Az információs műveltség és a könyvtárak
Bár szinte lehetetlen egyetlen, átfogó definícióját megadni (Bawden 2001), az információs műveltség meghatározásainak többsége az Amerikai Könyvtáregyesület (American Library Association, ALA) definíciójára épül, azt egészíti ki. E szerint a meghatározás szerint információsan műveltnek azt tekinthetjük, aki megtanulta, hogyan kell
tanulni, szükségét érzi, hogy megszerzett tudását folyamatosan fejlessze, és tudását
képes alkalmazni is: felismeri, mikor és milyen információra van szüksége, tudja,
hogy miként szerveződik az információ, hogyan található meg, és hogyan használható
fel a felmerült problémák megoldásában (ALA 1989a).
Az ALA az információs műveltség kapcsán egy sor szükséges készséget jelöl meg,
amelyek a következők:
• az információszükséglet felismerése,
• az adott probléma megoldásához szükséges információ azonosítása,
• a szükséges információ megtalálása,
• a megtalált információ [kritikus] értékelése,
• az információ szervezése [az adott problémának megfelelően],
• az információ hatékony felhasználása az adott probléma megoldására.
Érdemes megnéznünk egy brit szakmai szervezet, a CILIP (Chartered Institute of
Library and Information Professionals) meghatározását is, amely kiemeli, hogy az
információs műveltség jóval több a keresett információ megtalálásának képességénél
(CILIP 2004). Aki információsan művelt, az – egyebek közt – ismeri tudásának kiterjedését és korlátait, vizsgálja a kapott információ használhatóságát, továbbá tudja,
hogy miként kezelje és közölje (kommunikálja) a megszerzett információt. Mindez az
információ minden formájára vonatkozik.
Ennek megfelelően két további elemet kell hozzátennünk az információs műveltség
alapkészségeinek fenti listájához. Az első készség a problémamegoldáshoz szükséges
tudást emeli ki, a második pedig az információs műveltséget társadalmi/szociális keretbe helyezi:
• az adott probléma megoldásához szükséges tudáskeret meghatározása;
• az információ hatékony megosztása (kommunikálása).

3. Az információs műveltség és az oktatás
Az egész életen át történő tanulás korában az információs műveltség minden korosztály számára fontos, tehát hatóköre az általános iskolától az időskorig terjed, mivel
információkat mindenki használ (CILIP 2004). Az információs műveltséget tehát be
kell építeni az alapfokú, a középfokú és a felsőoktatás tanterveibe, valamint az információs, továbbá az oktatási és egészségügyi szakemberek képzésébe (UNESCO
2005).
Az információk használata kapcsán számos kihívással kell szembenéznünk:
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• az információs túlterhelés, amelyet a digitális technológiák gyors fejlődése okozott;
• a kompetens információhasználók iránti társadalmi igény;
• a fogékony és informált munkaerő szükségessége, amelyet az információs társadalom követel meg (Andretta 2005: 5).
Ezt „lefordítva” egy alapvető pedagógiai problémával szembesülünk. Egyrészt ott
van az Internet, amely korábban elképzelhetetlen mennyiségű információt közvetít,
másrészt ott a tanuló diák vagy hallgató, aki ugyan optimális esetben érdeklődik egy
téma iránt, de nem tanították meg arra, hogyan használja ki az Internet lehetőségeit
anélkül, hogy a plágium („copy-paste”) csapdájába ne esne, vagy pedig elmerülne a
nem ellenőrzött (és sokszor félrevezető, pontatlan, redundáns stb.) információk tengerében. No persze amit „információs túlterhelésnek” nevezünk nem épp új dolog: már
Szent-Györgyi Albert megfogalmazta, hogy a legbiztosabb módja annak, hogy tönkretegyünk egy fiatal tehetséget az, hogy „bezárjuk” egy könyvtárba addig, amíg fel nem
dolgozza a téma fellelhető szakirodalmát.
Világos, hogy a megoldás kulcsa a megfelelő elméleti és módszertani tudás, ami
felkészíti a tanulót, hogy „biztos kézzel” (kritikusan) válogasson a rendelkezésre álló
információk között. Úgy tűnhet, hogy az Internet azzal, hogy az információforrások
széles tárházát kínálja, mindent megad, amire csak a konstruktivista tanulásfelfogás
szellemében vágyunk. Az Internet nyújtotta „véletlenszerű tudásáradat” azonban nem
segíti a tudáskonstrukciót (Salomon 1997). A probléma ugyanis az, hogy túl sok információ zúdul ránk. Nyilvánvalóan éppen azért van szükség az információs műveltség elsajátítására, hogy – a meglevő tudás birtokában – csak a tudáskonstrukciót megfelelően szolgáló információkat válasszuk ki.
Az információs műveltséggel kapcsolatos alapkészségek egy lehetséges listáját már
összeállítottuk; most próbáljuk meg az információs műveltség elvárható tudástartalmát
pontosítani.
Induljunk ki a felsőoktatási akkreditációs folyamatban használt felosztásból; eszerint beszélhetünk
• alaptudásról és
• szaktudásról, amelyeket szükség esetén tovább bonthatunk alapvető („törzs”) és
speciális („differenciált”) szakismeretekre.
Anélkül, hogy a lehetséges tudásfajták tipologizálásának (lásd pl. Andor 1998: 8486; Pléh 1998: 22-28) kérdésében különösebben elmerülnénk, annyit nyugodtan megállapíthatunk, hogy az alaptudás körébe sorolhatók a legfontosabb paradigmák és az
ezeknek megfelelő alapvető fogalmak. Ez körülbelül generikus és szótári/nyelvi tudásnak felel meg. A szaktudás magába foglalja az adott szakterületre vonatkozó rendszerezett „elméleti” tudást, valamint a szakma művelése közben szerzett tapasztalatokat és folyamatosan bővülő háttértudást (kb. enciklopédikus és egyéni tudás). Mindezek a deklaratív tudás körébe tartoznak, és ezeket egészítik ki az általános és szakmódszertani ismeretek, amelyek már lényegileg procedurális tudástartalmak.
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Az alap- és szaktudás deklaratív tudástartalmai, a szakterülettől függő speciális ismeretek (Frank 2006) – valamint az ezek elsajátításának, művelésének és átadásának
(tanításának) szakmódszertani vonatkozású tudáselemei – túlnyomórészt szakmaspecifikusak, azaz meghatározásuk elsősorban az adott szakmák illetékességi körébe
tartozik. Ezzel szemben az általános módszertani ismeretek listáját megkísérelhetjük
összeállítani és csoportosítani.
Bár számtalan megközelítés lehetséges, mi a kognitív képességek funkcionális
rendszerét vettük alapul, amely négy alapvető – egymást több ponton átfedő – komponenst tartalmaz (Nagy, J. 2002). Ezek a következők:
• tanulás
• kommunikáció
• gondolkodás és
• tudásszerzés.
Mivel a tanulásnak nyilvánvalóan különbözőek a módszerei általános és szakmaspecifikus szinten, a táblázatban a tanulás- és kutatásmódszertant külön sorban szerepeltettük.
alaptudás

általános tanulásmódszertan, és ezen belül kiemelten a nyelvtanulás módszertana
gondolkodási (logikai, kombinatív stb.) készségek
kommunikációs és retorikai készségek – szóban és írásban; ezen belül különösen
az érvelő vagy kritikai kommunikáció készsége
…

szaktudás általános és szakma-specifikus kutatásmódszertan
tudásszerző készségek (pl. az empirikus/kísérleti tudásszerzés módszertana, az
adott területre vonatkozó problémamegoldás módszertana, feladat-megoldási
algoritmusok stb.)
…

Az érvelő vagy kritikai kommunikáció rendkívüli jelentőségét Karl Popper emeli ki
a nyelv alapvető funkcióinak elemzésekor. A nyelv funkciói: (Popper 1998)
• kifejező funkció (pl. az adó érzelmeinek kifejezése);
• kommunikatív funkció (a vevőre irányuló valamilyen szándékolt hatás, pl. utasítás)
• leíró vagy közlő funkció (tipikusan új információk közlése)
• érvelő vagy kritikai funkció,
amely az objektív tudás kialakításának alapvető eszköze, lényegében a kritikai funkció
révén válik a szubjektív tudás a popperi „harmadik világ” meghatározó elemévé.
Megjegyezzük, hogy az alapkészségek átfedik egymást; például a problémamegoldási kompetenciák természete kettős, hiszen a gondolkodási kompetenciák közé
is besorolhatók. Másrészt a kommunikációs kompetenciákat legtöbbször nem önállóan, hanem például a gondolkodási kompetenciákkal együtt alkalmazzuk.
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Az átfedés azért szükségszerű, mert gondolkodás, nyelv, beszéd, írás és kommunikáció elválaszthatatlanok egymástól. Az információs műveltség fent felsorolt alapkészségei (vagy alapkompetenciái) feltételezik
• a nyelvtudást,
• a szóbeliség (beszéd, metakommunikáció stb.) kifejezetten kommunikációs jellegű, és
• az írásbeliség (írás-olvasás, és ezzel kapcsolatban a szövegértés és szövegértelmezés stb.) részben kommunikációs természetű alapkészségeinek meglétét.
Az információs műveltség szempontjából az írásbeliség kiemelkedő jelentőségű.
Korunk kommunikációja jelentős részben már nem eredeti szövegek létrehozása, hanem meglevő információk kiválasztása, elrendezése, szűrése és újraalakítása úgy,
hogy közben mindez magába foglalja a kommunikáció megfelelő technológiájának
megválasztását is (Geisler et al. 2001). Ezért is fontos, hogy a tanulók, hallgatók maguk keressék meg, értelmezzék és vessék össze egymással az információforrásokat,
majd hatékonyan fogalmazzák meg és kommunikálják a bennük azonosított üzenetet
(ALA 1989b). Az írás maga és az írás célzott gyakorlása fejleszti a kritikai gondolkodást, amely az információs műveltség fontos jellemzője. Az írás a tapasztalatok tudássá való átalakításának is eszköze, mivel az írás folyamán új összefüggéseket látunk
meg, és új tudás jut felszínre (Sheridan 1992).
Visszatérve a módszertani jellegű alapkészségekre, ezek számba vétele azért (is) érdekes, mert kiemeli rendkívüli fontosságukat az oktatásban. Fordítsuk le mindezt mindennapok nyelvére: valódi információs műveltségről csak akkor beszélhetünk, ha a
tanuló képes hatékonyan
• tanulni (pl. jegyzetelni),
• nyelve(ke)t tanulni,
• logikusan gondolkodni,
• gondolatait érthetően kifejezni (érvelni, magyarázni stb.),
• önállóan kutatni (pl. a szakirodalmat hatékonyan feldolgozni), és
• a tudását alkalmazni (pl. kísérletezni, feladatokat megoldani).
Ha arra gondolunk, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók egy (reméljük, egyre kisebb) része nem tud jegyzetelni, hihetetlenül alacsony szintű a nyelvtudásuk, alig
lehet rávenni őket az önálló gondolkodásra, képtelenek egy adott témáról öt percet
folyékonyan beszélni, a szakdolgozatukba kritika nélkül másolják a netes tartalmakat,
és ha matematikára vagy programozásra kerül sor, kirázza őket a hideg – már érdemes
volt a fenti listát összeállítani…
Mind a korábban említett információs túlterhelés problémája, mind a módszertani
jellegű készségek, általánosabban a procedurális tudás középpontba állítása felveti az
információs és kommunikációs technológia (vagy infokommunikációs technológia,
IKT) szerepét az információs műveltség alapkészségei között – ennek egyik fontos
vonatkozása az, hogy hangsúlyozzuk vagy figyelmen kívül hagyjuk-e az információs
műveltség és a számítógépes (digitális) írástudás közötti különbségeket.
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Az információs műveltség ugyanis messze nem merül ki az IKT hatékony használatának képességeiben (UNESCO 2005). Az információs műveltségnek nem a technológiákra kell összpontosítania. Tartalmazza ugyan ezek készségszintű alkalmazását,
viszont nem merül ki ebben, hanem intellektuális keretet ad a felismerés, a megértés, a
kritikus értékelés és a gondolkodás számára. Az információs műveltség tartalmát tehát
technológiai eszközökkel alapozzuk meg, ill. közvetítjük, szemlélete azonban nem
technológia-központú (Bundy 2004b). Kulturálisan fel kell készülnünk a modern gazdaság és technika eszközeinek befogadására és hatékony működtetésére. Óvakodnunk
kell azonban eközben a szélsőségektől.
Nem volna helyes, ha bárkit arról akarnánk meggyőzni, hogy a számítógépek csak
rosszat hoznak életünkbe – és hasonló tévedés az a könyvtáros-körökben elterjedt
sztereotípia is, hogy „a könyvtár hiteles, az Internet pedig félrevezető (kétes stb.) információkat nyújt”. Természetesen nem hirdethetjük a számítógépek, az Internet, az
elektronikus források mindenhatóságát sem. Inkább azt kell képviselnünk, hogy a
hagyományos, nyomtatott és az internetes információforrások kiválóan kiegészítik
egymást. Más és más információs probléma megoldására használhatjuk őket. Meg kell
tehát mutatnunk, melyiknek mi a funkciója (Dömsödy 2005).
Összefoglalva az eddigieket megállapíthatjuk, hogy az információs műveltség alapkészségei, „kompetenciái” nemcsak a komplex információs (például információvisszakeresési) készségekre terjednek ki, hanem az információs műveltség magában
foglalja a tanulás- és kutatás-módszertani jellegű, gondolkodási, kommunikációs és
tudásszerzési kompetenciákat is. Eddig azonban csak azt a kérdést vizsgáltuk, hogy az
információs műveltség szempontjából mennyire fontos a megfelelő deklaratív és procedurális tudás kialakítása. Ha a tudás kialakításának alapvetően intellektuális-művelődési
jellegű tevékenységformáit a konstruktív pedagógia különböző tevékenységformái között helyezzük el, az információs műveltség további kritériumaihoz jutunk: (vö. Bábosik
1999; 14–25)
konstruktív magatartás- és tevékenységrepertoár kialakítása
(1) morális magatartás-, illetve tevékenységformák kialakítása
(2) önfejlesztő magatartás-, illetve tevékenységformák megerősítése
(2.1) intellektuális-művelődési tevékenység
(2.2) esztétikai tevékenység
(2.3) az egészséges életmód normáit követő magatartás.

Mindez ugyanis rámutat, hogy a tudás önmagában nem elegendő; az információs
műveltség általánosabb értelmezése magába foglalja az esztétikai/művészi kommunikáció képességét éppúgy, mint az egészséges életmódot és a mentálhigiénét („ép testben ép lélek”). És nem beszélhetünk információs műveltségről, ha a tudás nem társul
társadalmilag elfogadható értékrenddel. Ennek egyik vonatkozása az, hogy aki információsan művelt, annak az információhoz való hozzáférés és az információhasználat
(Nagy Ádám 2000) alapvető belső értékként jelenik meg. Másrészről az információs
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társadalom hasonlóan fontos értékei a kritikai gondolkodás és problémamegoldás.
Ezeket az értékeket ugyanúgy el kell sajátítani (Bruce 1994), mint a korábban említett
deklaratív és procedurális tudáselemeket.
Éppen ezért oda kell figyelnünk az információs társadalom értékviszonyaira, és ki
kell alakítanunk, valamint folyamatosan fejlesztenünk kell tanulóink, hallgatóink információs igényét, ítélőképességét és probléma-megoldási képességét (Dömsödy
2005) – és ezek fontosságának tudatát.
A fenti meggondolások már átvezetnek minket az információs műveltség társadalmi
vonatkozásaihoz.

4. Az információs műveltség és a társadalom
Az információs műveltség a digitális világban alapvető emberi jog (IFLA 2005). Információs műveltség birtokában információkhoz jutunk – többek közt – egészségünkről, környezetünkről, oktatásunkról és munkánkról (UNESCO 2005). Általánosabban
fogalmazva az információs műveltségnek magában kell foglalnia a társadalmi valóság
ismeretét, ami a felelős állampolgári viselkedés záloga lehet (AACU 2002). Az információs műveltség széles körű elterjedése pedig megakadályozza, hogy az információt
meghatározott személyek, csoportok, érdekszférák kisajátítsák. (Doherty és Ketchner
2005)
Vannak ugyanis olyan társadalmi csoportok, akiknek – rövid távon legalábbis –
nem érdeke az információs műveltség széles körű elterjedése. Ilyenek lehetnek például
orvosi és jogi szakmai társaságok, pénzügyi és gazdasági érdekcsoportok, stb., amelyek legszívesebben megfosztanák jövendő klienseiket az információs műveltségtől,
vagy nagy multinacionális cégek, politikusok és bürokraták, akik azt kedvelik, ha az
emberek keveset tudnak, mindent kritika nélkül elfogadnak, és sosem kérdeznek.
Egy valódi, és nem csak szimbolikus megnyilvánulásokban létező tudásalapú társadalom alapja az emberek széles körű információs műveltsége, amelynek társadalmi
szintű megvalósítása önmagában (még a megfelelő anyagi-erkölcsi támogatás mellett)
is hosszú és rögös utat jelent. Ezért is tartjuk rendkívül nagy jelentőségűnek azt, hogy
a témában elmélyülni szándékozó szakemberek tovább munkálkodjanak az információs műveltség fogalmának kidolgozása, közismertté tétele és jelentéstartalmának folyamatos gazdagítása terén.
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HORTOBÁGYI ILDIKÓ
”THE SKY IS THE LIMIT!” – ACQUIRING THE LEXIS OF MEDIALECTS
This paper aims to highlight current issues of contemporary communication and presents some techniques that may facilitate the acquisition of media literacy.

1. Media-bound varieties of language
In the global society communication via electronic networks constitutes a new reality.
Human communication gets mediatized as nowadays people have access to more information than ever before, a process which has entailed “a power-shift from the traditionally information-rich elite to the no longer so information-poor masses” (McNair
2006: 199). Due to the latest technological developments, interactivity is also guaranteed, as by their nature, the current media allow various opportunities for public participation in the form of talk shows, political debate programmes or digital means of
instantaneous commentaries. Consequently human communication has become highly
mediatized, therefore the present era of globalization may be rightly considered a new
epoch in linguistic history.
The unsparing critique emerging from the idea that we are witnessing an era of linguistic and cultural imperialism has often accused the media of being the vehicles of
Anglo-Saxon culture and of contributing to the Anglicization/Americanization of
global culture. Nevertheless the media are more than a neutral channel through which
Anglo-American culture spreads, as their institutional structure and the prevalence of
English-speaking protagonists in the software industry have allowed the dominance of
English over the other languages, at least in the heyday of their onset. At this point, in
his work Stig Hjarvard – to whom we owe the concept of medialect, as a media-bound
variety of language – is right to admit that there is interplay between English and medialects in that the specific varieties of language are strongly influenced by English.
But the linguistic effects of the media are not limited to spreading English, as the media themselves give rise to new uses of language.
In the endeavour to develop media awareness, parallels can be driven between different language varieties. In this respect we might resort to the traditional linguistic
taxonomy, namely that we distinguish dialects, which focus on linguistic characteristics related to the user’s geographical origin, sociolects, which relate to class or degree
of formal education, and idiolects, which display a person’s individual speech habits.
Medialects, as linguistic variants that arise from specific media, ignore the speaker’s
regional, social or individual characteristics, the focus remaining on the channel of
communication. From a sociolinguistic point of view, medialects are born as reactions
to situations in which cultural and social conflicts are articulated and often act to reinforce or change social and cultural distinctions and power relations within the society.
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As such, new linguistics varieties have emerged, which are characterised by a mixture
of formal and informal styles, and a new combination of spoken and written forms
specific to uses of the new media, such as chatrooms, text messages or e-mail.

2. Communication and text messages
The rapid development of the internet and the mobile technology have minimised
time and spatial distance in communication and made it much cheaper at the same
time. One of the most widely used means of digital communication is text message
communication. From a linguistic point of view, out of all means of digital communication, text messaging is a most interesting one as information transfer is limited in
quantity and quality due to several factors, one of the most determining ones being
the 160 character limit, which puts a very harsh restriction on the amount of information the text message writer is able to transmit in one short message. Uncomfortable text input is also something that makes sms-writing problematic. There are only
twelve buttons on an average mobile device, thus to access to the whole alphabet, and
to some additional special characters, each button has to be pressed sometimes up to
four times to get to the required letter. These characteristic features of sms-writing
influence the language form used in text message communication. In general, the
purpose of abbreviation is to save up space and consequently money. Abbreviation is
done in a way that the short forms would be still recognisable for the reader but as
short as possible or short enough for the whole text to fit, preferably, into the character limit. When analysing for instance a corpus of text messages, there is an extremely low correlation between the abbreviated words found in the on-line sms dictionaries and in the examined sms texts. In these text messages the way phrases are shortened – “regular irregularities” – suggests that the form and extent of abbreviation is
determined by the immediate circumstances, mainly by how much space has to be
economized in order to fit into the 160 character limit. At times, however, we can see
that text message writers use one abbreviated form more or less consistently. In principle there are two general approaches to the ways in which a text message may be
constructed. Concerning phonetic spelling or transcriptions, the writers intend on the
one hand to recreate their real-life verbal performance for various reasons, on the
other hand to economize on space. However, it is likely that certain sociolinguistic
factors, such as age, level of education, psychological features, insistence on being
the member of a certain group, may influence to what an extent one or the other principle is present in the messages. Some examples of teenage text messaging: “Jst
wlkin rnd with the bestest sophie in the world buyimg stuf its onli cold wen we wlk
out of the sun. Unbore yourself x; Tel me wot tht waz; OOPS! sorry. r ya watching
friends its channel 141 i luv friends its well funny! x x did ya watch the bill. x x; No!
this iz my last txt coz ive run out of credit but ill fone ya tomoz coz i got free txts and
call. go on msn plz. as dis iz my last txt bi luv ya. lol x.” Referring for instance to
foreign language education, it is also interesting to note that many new linguistic
forms resulting from sms phonetic transcriptions and abbreviations are mistakes
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(some of them even typical) likely to be committed by an EFL/ESL learner. Actually
in the process of language teaching sms language and digital communication as a
medialect is more likely to bring the English language and its use much closer to the
young generation since this topic is becoming more relevant to their fields of interest
and lifestyles. For this reason exclusion of digital communication from or its low
positioning on the educational syllabi cannot be maintained much longer.
Medialects also influence each other, and there are indications that linguistic features from one medialect have spread to other medialects as well as to traditional written and spoken communication. In specific situations individuals may utilize different
medialects consciously or unconsciously, depending on the media they are using and
according to what they consider appropriate. In this respect one and the same individual will be using a different style in text messages, emails, blogs or real-time comments to on the air programs or political debates (McNair 2006).

3. Developing media literacy
The media also serve as resource for new forms of communication; consequently they
foster linguistic innovation and creativity in language. Often the new language forms
display differences that are mainly due to the different cultural contexts in which the
new forms are born, nevertheless we can assert that there are also features common to
all medialects, which materialize in a new mixture of conventions of written and oral
forms. This does not necessarily mean that the media allows less formality; rather it
means that new styles of informal expressions are born. Even this being the case,
Netspeak is not threatening the already existing language varieties. Like dialects and
sociolects, medialects are assigned ranking in social and cultural hierarchies, therefore
mastery in a given medialect confers status in the act of communication (Hjarvard
2008). Medialects, which tend to emerge more often in the form of first-person journalism, are or at least should follow the rules of communication and employ “words
that work – language of everyday utility, language that generates practical results”
(Luntz 2007: 2).
In order to understand where and how the new media-bound language forms emerge, it
is worth mapping the 21st century media environment. In addition to the general traits
of the new “chaos paradigm” namely information surplus, leaky flow of information,
transparency, accessibility, heterogeneity, network, interaction and competition
(McNair 2006:199), this new environment is ideologically realigned, hyperadversarial, demand-driven and decentralised. In this light it is important to understand
how the media frame important issues and events, so comparative studies of the coverage of the same event by different national media might be very useful in understanding current societal and cultural processes. Exploring media representation of the
“Other” can raise awareness of how individuals may be susceptible to the manipulations of the media or popular discourse in their interpretation of the world.
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In order to avoid being manipulated, it is important that the media consumers be
media literate, (Lane 2007) namely they have to be equipped with basic information
and skills necessary to approach critically the messages that shape the new societal
and cultural values. Becoming media literate means to develop critical thinking skills
to analyse the extremely high number of messages an individual is targeted by in all
walks of life. Being media literate requires on the one hand acknowledging one’s personal media consumption habits and monitoring one’s “personal media diet”, on the
other hand besides experiencing and analysing the information, being able to actively
create media products.

3.1 Techniques of persuasion
Generally speaking, languages are not neutral, since our worldviews affect the systems
of symbolic representation. Within any language, descriptions are not neutral either, as
they are influenced by the background and the individual capacities of the speaker or
writer. In order to understand medialects we have to learn to recognize that all messages in all media forms are targeted messages, and that very often tricks of persuasion
are employed in order to manipulate language. Often this subjectivity has an impact on
our pursuit of knowledge, which is natural and acceptable as long as it does not turn
into bias. Among the most often utilised bias techniques we can list the following:
equivocation, charged words, jargon, repeated affirmation, innuendo, unidentified
sources and padding of high sentiment. As far as fallacies of argument are concerned
we can distinguish among others argument against the person, appeal to authority,
argument to the people or appeal to the gallery, wrapping oneself in the flag, appeal to
force, appeal to pity, special pleading or simply ignoring the question. (Dombrowski
2004)
In what follows an analysis of an e-article entitled Navajo Nation likely to lose Internet service (April 4, 2008) is provided, highlighting the above mentioned techniques:
– “It’s going to be a sad day,” said Ernest Franklin, director of the tribe’s Telecommunications Regulatory Commission. (appeal to pity, appeal to authority)
– A tribal audit last year revealed that Utah-based provider OnSat Network Communications Inc. may have double-billed the tribe, and it raised questions about how
the tribe requested bids for the Internet contract. (appeal to authority and innuendo)
– Jim Fitting, an attorney for OnSat, said the delay in payment means it can’t pay
subcontractor SES Americom for satellite time. …”With USAC taking this particular
position, it doesn’t look like we’re going to get paid in the foreseeable future,” Fitting
said. “We’re already $4 million in the hole, so why should we continue doing it?”
(special pleading and appeal to pity).
– Most evenings, when residents get off work, the reservation’s chapter houses are
closed, but their wireless signals remain live. So it’s common to see residents with
laptops sitting outside the chapter houses in cars, working away, a local official said.
(appeal to pity)
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– The USAC told Navajo President Joe Shirley Jr. in a March 28 letter that it is
withholding money for OnSat for 2006-07 because of the possible overbilling and
because the tribe didn’t comply with federal rules that require it to select the most
cost-effective service or equipment through a fair, open and competitive bidding process. (padding of high sentiment, charged words)
– OnSat won a preliminary injunction last July in Window Rock District Court barring the tribe’s auditor from further disseminating the audit, said Fitting, the OnSat
lawyer. (appeal to authority)
– “We don’t believe this audit is valid,” Fitting said. (argument against the person)
– The Navajo Nation has until May to respond to USAC’s letter, and the USAC can
release full or partial funding or continue to withhold funding, said spokeswoman
Laura Betancourt. (special pleading, appeal to force)
– Tribal regulator Franklin said he has given the USAC documents detailing how
OnSat was selected and has shown USAC personnel the service operating last year at
sites they randomly selected. (unidentified sources)
“We proved that we are delivering the bandwidth and that we went through the
proper procurement system,” he said. “We had to dig up all these documents.” (special pleading, appeal to pity)
– “It would be a very sad day for the children and people of the Navajo Nation if
the dark clouds descend, the lights go out, and access is denied to the chapter houses
on the reservation, in large part, because USAC has failed to timely fund our application,” Shirley said in a December letter to Mel Blackwell, vice president of USAC’s
Schools and Libraries Division. (argument to the people or appeal to the gallery, innuendo)
In another e-article, entitled Take back the language, journalist Keith M. Woods
fights against biased correspondents who try to manipulate their audience, and pleads
for journalistic independence, objectivity, neutrality, clarity, accuracy and preciseness,
especially in reports on war and military. The first part of the article is a list of tricks
journalists usually employ; the second part is an appeal in which the author explains
what a journalist should pay attention to in order to be clear and neutral. The author
refers to jargon as “obtuse, euphemistic jargon” to seduce readers. The article abounds
in military jargon such as: “collateral damage”, “bunker buster”, “smart bombs”,
“surgical strikes”. Masculine language is also often used, which he calls “testosteroneinfused terminology”, such as “recapture the language” or “chalk up another victim of
friendly fire.”
According to the author, sometimes journalists use equivocation and employ vague
and shifting definitions to confuse people. For example, the terms “campaign” instead
of “war” or “collateral damage” instead of “killing of innocent people” sound less
aggressive and violent. At the sight of “collateral damage” very few people would
think of casualties, as these words function as euphemisms. As far as unidentified
sources are concerned, the author mentions the problem of the proliferation of military
terms in the language of the media: “[…] the trouble comes when journalists adopt the
language, take it out of quotation marks, remove the modifiers that tell viewers and
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listeners that this is someone else’s language.” If we wish to decode the messages of
the media properly, “awareness of metaphorical patterns is essential” (Johnson-Ensslin
2007: 46), as we have to recognize metaphorical language and the conceptual domains
the employed concepts belong to, for instance that in the tabloid section of certain
media metaphors of physical aggression are extremely current these days.

4. Educational concerns
By the late 1990s many journalists had created websites to invite dialogue with readers. The internet, which has unlimited space for online dialogue, has also launched the
so-called “citizen’s journalism” (McNair 2006:123) allowing ordinary people to contribute with reports and information usually of local relevance. This way the media
makes it possible for the information of the public sphere to be accessible to all those
who rely upon it. Altogether media consumption is determined by two major factors,
namely availability of affordable media equipment and the employment of a language
that is understandable to the publics at whom the content is targeted. In turn the publics have to be media literate and properly equipped with skills required to fully exploit the medialects of the 21st century.
As far as educational issues are concerned, the digital media can be used for active
learning through hands-on experimentation. Communication in general and new media
literacy in particular are regularly missing from school curricula. As early as in their
teens, students should be introduced to the tools and manual skills required by today’s
society to enable them to communicate in person as well as through analogue and
digital media. Besides acquiring the skills to use new media technologies, the youth
should develop critical thinking skills (Good 2007), their research and analysis methods, as well as their own individual voice. Personal views and opinions, which are
actually the heart of democracy, can be developed only if an individual is capable of
questioning and analyzing issues. Civic engagement linked with media skills and personal voices create public voices (Rheingold 2006). In this respect new media literacies are a set of cultural competencies and social skills that can help today’s teenager
become active participants and contributors to safeguard the democracy of future societies.
In light with the above mentioned educational ends, in the aim to test the degree of
foreign language media literacy of my students, I conducted a short survey at the University of Pannonia (Veszprém) and the University of Pécs. The questionnaire was
given to students in the Faculties of Arts and Humanities and focused principally on
study skills related to the acquisition and management of the new vocabulary and discourse elements the different medialects are currently using.
The 48 students participating in the survey carried out in the spring semester of
2009 represented all three cycles of the higher education system, namely bachelor
(seminar in U.S. Media and Mass Communication), master (seminar in Translation
Techniques) and doctorate (Intercultural Communication).

226

The first question attempted to elicit the students’ inner drive for mastering properly
the language of the medialects they are using. The answers listed reasons ranging from
the desire to understand and convey messages properly, to translate breaking-in news
in a precise and enjoyable way, to keep pace with the world through the personal desire to gain more prestige and impress others, and ultimately up to strengthen self confidence.
The second question inquired about the resources students used to enlarge their lexical knowledge. In the first place the internet and web pages were mentioned, followed
by movies and their subtitles, music and lyrics of songs, advertisements, radio and
television – the printed media (newspapers and even books) listed as last.
The third question endeavoured to ascertain students’ comprehension of the unknown phrases. The findings revealed that most students deduced meaning from context, eventually reinforcing it from a monolingual dictionary. It is interesting to note
that there was a broad agreement between two groups, namely the undergraduates in
American Studies and the doctoral students in Language Sciences, about the usage of
online dictionaries and thesauri irrespective the age group they belonged to. The answers also elicit that the graduate students in Translation and Interpretation Studies
often consult first a monolingual, then a bilingual printed dictionary. All these students
have also developed a habit to check parallel texts both in the source and the target
language, in order to find the best context for a better embedding of the phrase in the
mental lexicon. Another finding worth mentioning is that often a third or a fourth foreign language is called for assistance, as a rule a Romance or a Germanic language.
The fourth question inquired about the students’ learning techniques. According to
the findings the students emphasized the importance of writing down the new phrases;
some students make wordlists and memorize them preferably in the most relevant
context. In order to reinforce the word, they would browse through their wordlists,
even recycle them at relatively regular intervals. In most cases students not majoring
in translation and interpreting equally check the L1 equivalent, in order to be updated
on the latest lexis both in the foreign language and in the mother tongue.
The survey’s short conclusion is that all students find it crucial both for their lives
and their studies to acquire the topical lexis of medialects, even if these are worn away
in a relatively short time. Some of the students already belong to the young generation
– often called digital natives or Netizens – who pick up media literacies simply by
living in the 21st century. They are the actors of the current digital revolution and
often turn their self-expression into a form of public participation.
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SZÉCSÉNYI ISTVÁN
A KAPCSOLATTARTÁS ÉS AZ UDVARIASSÁG NYELVI ESZKÖZEI
AZ EU NÉMET NYELVŰ LEVELEIBEN
1. Bevezetés
A nyelvi udvariasság kezdettől fogva kedvelt kutatási területnek számít a nyelvtudomány történetében. A nyelvészet fejlődésével, a felfogás változásával többek között
történeti, szociolingvisztikai, pragmatikai stb. megközelítésben tanulmányozták az
udvariasság és a tiszteletadás nyelvi elemeit a nemzetközi és a magyar szakirodalomban (Domonkosi 1999). Az utóbbi mintegy két évtizedben a téma vizsgálatában előtérbe kerülnek az egyes nyelvek és kultúrák sajátos jegyei az univerzális jellemzőkkel
szemben. Ehhez hozzájárul továbbá, hogy egyre több kontrasztív nyelvészeti és interkulturális kutatást, elemzést végeznek a nyelvek és kultúrák közti különbségek mélyebb feltárása céljából. A nyelvi udvariasságnak vannak univerzális jegyei, de számos
nyelv- és kultúrafüggő jeggyel is rendelkezik.
Az írott nyelvi kommunikáció fontos szerepet játszik az EU-s intézmények működésében és kapcsolattartásában. A tiszteletadás, a kapcsolatteremtés és -tartás során
használt nyelvi kifejezésformák döntően befolyásolják, hogy (kellően) udvarias vagy
éppen udvariatlan nyelvi viselkedésről van-e szó. Az udvariasság vagy az udvariatlanság nemcsak erkölcsi-etikai kérdés, hanem elvi szempontból elfogadást, szolidaritást
vagy tagadást, hatalmat is kifejez: szokásos helyzetben az udvariasság a kommunikáló
felek közötti elfogadó viszonyra, az udvariatlanság a köztük lévő elutasító viszonyra
utal. Az írásbeli kommunikáció, ezen belül a hivatalos levelezés jellege, hatékonysága
szintén függ a kapcsolattartás és az udvariasság nyelvi eszközeitől, melyeknek vizsgálatára az EU sokrétű, széles körű, számos témát érintő levelezési anyaga igen alkalmas.

2. Célkitűzés
Dolgozatomban áttekintést kívánok adni az EU német nyelvű levelezésének főbb jellemzőiről egy korpusz alapján. A 23 hivatalos levelet tartalmazó korpusz természetesen nem éri el a reprezentativitás szintjét, de lehetővé teszi, hogy bemutassam és elemezzem a hivatalos levelezés alapvető kapcsolatra utaló, udvariassági és egyéb nyelvi
elemeit. A tanulmányban a következő hipotézisből indulok ki: a német nyelvű hivatalos levelek felépítése, formulái általában igazodnak a szokásokhoz és előírásokhoz,
ugyanakkor egyes elemek esetében (pl. dátumozás, címzés) nagyfokú változatosság
jellemző.

3. A vizsgált korpusz
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A korpusz terjedelme pontosan 45 064 leütés, átlagosan mintegy 1 959 leütés jut egy
levélre. A korpusz egy ívet (40 000 n) meghaladó terjedelme már lehetővé teszi a német nyelvű EU-s levelezés tipikus jegyeinek feltárását. 12 levél hossza 750-2 000 n,
nyolc levélé 2-3 000 n, három levél hossza 3 000-4 250 leütés.
A kiválasztott levelek közvetlenül hozzáférhetőek az Európai Parlament dokumentumtárában a http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/advanced
Search.faces címen. A leveleket kizárólag a parlament elnökének írták, mégis jól jellemzik a német nyelvű EU-s levélírást és udvariassági elemeket. Ezt az alábbiak támasztják alá: (i) Az Európai Parlament az EU egyik legfontosabb szerve az Európai
Bizottság és az EU Tanácsa mellett. (ii) Az elnök legmagasabb szinten képviseli a
parlamentet, ami tükröződik az udvariassági formulákban.
A vizsgált dokumentumok különböző szerzőktől származnak, és 2008 augusztusában kerültek be az Európai Parlament nyilvántartásába. Minden dokumentum rendelkezik egy hivatkozási számmal (pl. EP-PE_LTA(2008)008301), amely rövidített formában (pl. 8301) mindig a dokumentum első oldalán található. A példák forrását dolgozatomban szintén rövidítve zárójelben tüntetem fel.
Az udvariasság és a kapcsolattartás írásbeli megjelenésével kapcsolatban meghatározó, hogy a szövegeket milyen célból és céllal írták. A fent megjelölt hónap hivatalos
leveleiből azokat választottam ki, amelyekben az udvariasság a szöveg tartalmából és
kommunikációs céljából adódóan nagyobb szerepet tölt be. Ilyen módon a levelek
meghívást, kérést, köszönetnyilvánítást és gratulációt foglalnak magukban. A dokumentumok ilyen jellegű besorolását segíti, hogy az Európai Parlament nyilvántartásában minden dokumentumhoz egy cím is tartozik, amely tömören összefoglalja az adott
szöveg (kommunikációs) célját, jellegét. Ez a cím a keresés nyelvétől függetlenül
mindig francia nyelvű, ami rámutat az EU hivatalos nyelveinek használati viszonyára
és eltérő szerepére. A cím egyúttal a dokumentum tartalmának lényegére, egyéb adatára (pl. időpont) is utal (pl. Demande de contribution dans le cadre de la célébration du
50ème anniversaire du Goethe-Institut en 2009).

4. Elemzési eljárás
Az elemzési eljárás első lépése a hivatalos levelek szerkezetének általános jellemzése
volt. A 23 dokumentum szerkezeti elemzése alapján a hivatalos levél három fő szerkezeti egységre bontható: fejrész, főrész és zárórész. A fő részek további alegységekből
állnak. (i) A fejrész elemei a fej- és lábléc, a feladó adatai, a címzett adatai és a hely és
a dátum megadása. (ii) A főrészhez tartozik a tárgy megjelölése, a megszólítás és a
levél szövege. (iii) A zárórész elemei a záróformula, az aláírás és a melléklet megadása. Az alegységeknek ez a sorrendje bizonyos esetekben módosulhat, például a feladó
adatait vagy a dátumot a fejlécben tüntetik fel, a tárgy megjelölése el is maradhat. A
kapcsolattartás és az udvariasság szempontjából releváns egységeket alapvetően a
címzett adatai, a megszólítás, a levél szövege, a záróformula és az aláírás alkotják.
A dokumentumok előzetes feldolgozása úgy történt, hogy a fő- és alegységek szerint felosztottam és hozzájuk rendeltem a levelek megfelelő részeit. Az így kapott
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adatok jelentették a további vizsgálat kiindulópontját. Az azonos funkciójú részek
egymással történő összehasonlítása során hasonlóságokat és különbségeket állapítottam meg. Utána nyelvészeti és statisztikai szempontból vizsgáltam és jellemeztem a
kapcsolattartási és udvariassági elemeket, azok használatát, illetve a korpuszt.

5. Az eredmények leírása
Az alábbiakban a német nyelvű levelek egyes egységeit mutatom be különös tekintettel az udvariassági elemekre. A korpuszból vett példákat az eredeti formázással, de
kissé módosított formában közlöm, a személyes adatokat ugyanis adatvédelmi okokból
kategóriák (pl. utónév, vezetéknév, utca stb.) helyettesítik. Egyúttal arra is törekedtem,
hogy a levelek elemeit minél általánosabb formulákkal írjam át.

5.1. Fej- és lábléc
A szerzők a leveleket nemcsak a saját nevükben küldik a címzettnek, hanem az általuk
képviselt intézmény/hivatal/cég nevében is. Különböző adatokra van tehát szükségünk, hogy pontosan azonosíthassuk a szerzőt és a hozzá tartozó intézményt. A fej- és
a lábléc minden lényeges információt tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az azonosítást és a feladó és címzett közötti kapcsolattartást. Fejlécet 22, láblécet 15 levélben
találunk. A fej- és láblécet 3 esetben további adatok egészítik ki a jobb oldali sávban,
egyszer itt tűnik fel a dátum is (8715).
A fejlécben elsősorban az intézmény logója és/vagy neve, hét esetben a feladó hivatali rangja, hétszer az intézmény címe jelenik meg. A láblécben adják meg az intézmény/feladó címét, a telefon- és faxszámot, az e-mail címet, a honlapot, esetleg a
számlaszámot és egyéb banki adatokat. A jobb oldali sávban ugyanolyan információk
szerepelnek, mint a fej- és láblécben.

5.2. Feladó adatai
A feladó adatait mindössze két levélben tüntetik fel a fej- és lábléc területén kívül, a
címzett adataival egy magasságban fent jobb oldalon (8588). A levélnek ehhez a részéhez tartozik a név, a hivatali rang, a cím, a telefon- és faxszám, az e-mail cím és a
honlap (1).
(1)
név
hivatali rang
cím
postacím
telefonszám
faxszám
e-mail cím

(8588)
Dr. utónév vezetéknév
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle
utca házszám, 10178 Berlin
11018 Berlin
telefonszám
faxszám
e-mail cím
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honlap

honlap

5.3. Címzett adatai
A hivatalos levélnek ez az egysége 21 esetben jelenik meg, 20 esetben mindig ugyanazon a helyen, a bal felső részen a fejléc alatt. A címzett adatai a nevet, a hivatali rangot
és a címet foglalják magukban. A nevet általában a címek (pl. Professor), a címzést az
intézmény neve, a postafiók és az ország neve egészítik ki. Az udvariasság szempontjából a név és a hivatali rang megjelölése releváns. A nemre vonatkozó szokásos udvariassági elem, a Herrn 19-szer fordul elő a név vagy a rang előtt. Az elnökkel szembeni különös tisztelet jeleként 14 levélben a név elé teszik – többnyire rövidített alakban
(Prof. Dr.) – a Professor és Doktor címeket.
A címzéstől eltekintve három fő típus létezik: a két leggyakoribb típus (2, 3, 8715)
négy-négy esetben fordul elő, a harmadik típus (4) háromszor. Az egyes esetek kissé
eltérhetnek egymástól, ha például a Prof. rövidítést kiírják (8301) vagy elhagyják
(8468).
(2)
Herrn Prof. Dr. utónév vezetéknév
Präsident
Europäisches Parlament

(8715)
Herrn
Prof. Dr. teljes név MdEP
Präsident
Europäisches Parlament

(3)
Herrn Prof. Dr. utónév vezetéknév
Präsident des Europäischen Parlaments

utca házszám
postafiók
1047 Brüssel
Belgien

(4)
Europäisches Parlament
Herrn Präsident Professor Dr. utónév vezetéknév

5.4. Hely és dátum megadása
A dátum a dokumentumok állandó részét képezi, és 18 alkalommal a címzett adatai
alatt jobb oldalon tüntetik fel. 11-szer a dátum előtt megadják a helyet is. Ilyen módon
kétféle formulát különböztethetünk meg: dátum hely nélkül és hely, dátum. A hónapot
az esetek többségében – 18 levélben – megnevezik (pl. 12. August 2008; Brüssel, den
19. August 2008), vagy a dátum minden elemét, a napot, hónapot és évet számmal
jelölik (pl. 13.08.2008).

5.5. Tárgy megjelölése
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Bal oldalon a hely- és dátum megadása alá kerül a tárgy megjelölése 15 levélben. A
tárgy kiemelésére 13 esetben félkövér betűt használnak. A sor elején csak két esetben
találunk utalószót (Betreff) Betr. és betrifft formában. A tárgy megjelölése egyértelműen utal a levél tartalmára, céljára és egyéb információkra (8646).
(8646)
Abendempfang am 9. September 2008 in der Bremer EU-Vertretung

5.6. Megszólítás
Minden levél állandó egysége a megszólítás, amellyel a feladó közvetlenül kapcsolatba lép a címzettel. A levélíró a megszólítással azt a viszonyt is jellemzi, amely őt a
címzetthez köti (Lüger 1993). Ez a viszony esetünkben semlegesnek vagy kismértékben bizalmasnak tekinthető, ennek ellenére a megszólítás tíz különböző változatát
fedezhetjük fel a korpuszban. A szerzők mindenekelőtt a Sehr geehrter Herr Präsident
formát részesítik előnyben, mivel 11 alkalommal jelenik meg. A semleges sehr
geehrter előtag 22 esetben fordul elő, a bizalmas lieber alak egyszer.
A megszólítás elemeiről a következők állapíthatók meg: (i) A Herr szó csak három
esetben marad el. (ii) A Herr után gyakran (56,5%) a hivatali rang (Präsident) kerül.
(iii) A címeket csak hat alkalommal írják ki: valószínűleg azért nem ismétlik meg
őket, mert a címzett adatai között már szerepelnek. (iv) Az utolsó elem 47,8%-ban az
elnök vezetékneve.

5.7. Levél szövege
A levelek szövegében előforduló udvariassági elemek vonatkozásában tanulmányomban csak egy szemponttal foglalkozok. Azt vizsgáltam, hogy a fent meghatározott kommunikációs célokat, vagyis a meghívás (11 levél), a kérés (5 levél), a
köszönetnyilvánítás (5 eset) és a gratuláció (2 eset) tényét nyelvileg hogyan fejezik
ki a dokumentumokban.
Megállapítható, hogy a meghívást, kérést stb. alapvetően direkt módon, körülírás
nélkül fogalmazzák meg (70%), mintegy 30%-ban azonban indirekt módon, körülírással. A direkt forma az alábbiakat jelenti: a meghívásnál az einladen, a kérésnél a
bitten, a köszönetnyilvánításnál a danken és sich bedanken és a gratulációnál (8301) a
gratulieren igét használják.
Az indirekt megfogalmazás hosszabb és összetettebb, gyakran tartalmaz körülírást
(8837). Az indirekt formák természetesen ugyanolyan udvariasak, mint a direktek, sőt
udvariasabban is hathatnak.
Az udvariasságot egyrészt a (sehr/ganz) herzlich vagy herzlichst határozószavak jelölik (8301). Másrészt az udvariasságot tovább növeli a können, dürfen, möchte segédigék (Weinrich 2003) és a feltételes mód használata (8837).
(8301)
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zur Auszeichnung mit dem „Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della
Repubblica Italiana“ durch den italienischen Staatspräsidenten utónév vezetéknév
möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren.
(8837)
Es wäre mir eine besondere Freude, wenn Sie den Termin der diesjährigen
Preisverleihung am
5. November 2008 um 15.00 Uhr in der Frankfurter Paulskirche
in Ihrem Terminkalender reservieren könnten.

5.8. Záróformula
Egy üdvözlő formula vagy egy üdvözlő mondat alkotja a záróformulát, amely 21 esetben a levél szövege alatt bal oldalon, két esetben középen található. A záróformulával
a levélíró tulajdonképpen megszakítja, lezárja a kapcsolatot a címzettel. A szokásos
semleges üdvözlő formula, a Mit freundlichen Grüßen a leggyakoribb alak: tízszer
önállóan, kétszer az üdvözlő mondat utolsó elemeként (8588). A többi alak vagy (kissé) bizalmas (pl. Herzliche Grüße, Mit allen guten Wünschen), vagy még udvariasabb
(pl. Mit vorzüglicher Hochachtung).
(8588)
Ich freue mich auf ein Wiedersehen und verbleibe einstweilen
mit freundlichen Grüßen

5.9. Aláírás
Az aláírás 17 esetben bal oldalon, hatszor középen szerepel a záróformula alatt. Általában egy kézzel írt és egy nyomtatott részből áll, előbbi kétszer, utóbbi hatszor hiányzik. Az aláírás is szolgálhat a levelező felek közti kapcsolat jellemzésére: az utónév
vezetéknév forma semleges, hivatalos, ugyanakkor a név előtt álló magázó Ihr(e) névmás (6 eset), illetve a tegező Dein névmás (1 eset) csökkenti a távolságot a felek között és bizalmasabb viszonyt jelöl. A név 15 levélben jelenik meg – udvariasságból –
nyomtatott formában is az aláírás alatt, ami mindig lehetővé teszi az aláíró azonosítását. Az aláírás alatt néhány esetben feltüntetik a hivatali rangot, az intézmény nevét és
a mellékletet.

6. Összefoglalás
Dolgozatomban a célkitűzésnek megfelelően az EU német nyelvű hivatalos levelezésének alapvető kapcsolatra utaló, udvariassági és egyéb nyelvi elemeit mutattam be.
Az empirikus vizsgálatot egy korpuszon végeztem el, amely az Európai Parlament
dokumentumtárából származó levelekből áll. A szövegek minden egységét elemeztem
az udvariasság és a kapcsolattartás szempontjából. A hipotézis, hogy a levelek formuláinak általában számos változata létezik, igaznak bizonyult.
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