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ELŐSZÓ 

 

 

A Pszicholingvisztikai Tanulmányok második kötetét ajánljuk az olvasó figyelmébe. 

Kötetünk írásai megőrzik a korábbi kötet tematikus, szerkezeti elemeit: az első fejezet 

az egynyelvű magyar beszéd létrehozásának, értésének kérdéseivel, a II. fejezet a két-

nyelvűséggel, a III. fejezet a második nyelv tanulásával/elsajátításával foglalkozó 

tanulmányoknak ad helyet. A IV. (záró) fejezet az írott nyelvet – mind az anyanyelv, 

mind a második/idegen nyelv tekintetében – górcső alá vevő tanulmányoké. 

A tematikus és szerkezeti egység nem pusztán a folytonosságot kívánja demonstrál-

ni. A kötetben helyet kapó, jobbára alap- és alkalmazott kutatásokat összegző (olykor 

ennek igényét felvető) tanulmányok a mai magyar társadalom számára sürgető megvá-

laszolást igénylő kérdések, témák elemezését vállalják fel hol közvetlen, hol közvetett 

módon. 

A társadalmi, gazdasági, politikai és más fontos szférák megváltoztatásáért tett erő-

feszítéseknek támogatást kell találniuk a számukra infrastrukturális tényezőnek számí-

tó kommunikációban, nyelvben is, mivel számtalan kapcsolódási pontjuk van. A vilá-

gosan megfogalmazott (társadalmi, gazdasági stb.) célok átlátható, értelmes nyelvi 

megfogalmazást kívánnak, ezáltal nyernek mozgósító erőt. A (szándékolt vagy vélet-

len) homály nem csak az adott pontot teszi átláthatatlanná, értelmezhetetlenné. Tova-

terjed(het), újabb területeket fog beárnyékolni. Ezért meghatározó az anyanyelvi 

(hangzó és írott) kommunikáció, melynek legátfogóbb kerete a pszicho- és szocioling-

visztika, de megkíván egyéb lingvisztikai inter- vagy transzdiszciplínákat is (szak-

nyelv, nyelvtervezés, a társadalmi diskurzus korrektsége stb.). A társadalmi megújho-

dást szolgáló nyelvi/kommunikációs infrastruktúra legyen érthető, értelmezhető mind 

az „adó”, mind a „vevő” szempontjából, maga az információáramlás pedig interaktív. 

A politikai, gazdasági és kulturális nemzeten belüli kommunikációt a magyarság ese-

tében – ismert történelmi okok miatt – nemzetállami határok is nehezítik, ezek oldásá-

ban nem kevés feladata van a különféle nyelvészeti diszciplínáknak. Sorozatunk több 

szerkezeti egysége e feladatok alkalmazott s alaptudományi kutatására vállalkozik. 

A 20. század végén, a 21. század elején a magyarok számára nem adatott meg (va-

lószínűleg nem is kívánatos) a gazdasági, társadalmi és az ezzel járó nyelvi, kommu-

nikációs izoláció. Ez hol kétnyelvűséget, hol az idegennyelv(ek), hol a környezetnyelv 

tanulását, elsajátítását igényli. Kötetünk néhány szerkezeti paneljének (kétnyelvűség, 

második nyelv tanulása/elsajátítása) tanulmányai e kérdések megoldását kívánják 

előmozdítani. 

Olvasótáborunknak – kollégáinknak, alap- és mesterszakos hallgatóinknak – meg-

jegyzéseit, észrevételeit igényeljük, várjuk. 

 

Veszprém, 2011. február 2. 
A szerkesztők 

  



7 

 

I. BESZÉDPRODUKCIÓ ÉS 

BESZÉDPERCEPCIÓ 
  



8 

 

LENGYEL ZSOLT 
 

A MENTÁLIS LEXIKON METAMORFÓZISAI 

 

 

0. Problémafelvetés 
 

0.1. A mentális lexikon, hasonlóan más nyelvi – pl. a grammatikai – képességekhez, 

azzal a sajátossággal rendelkezik, hogy a beszélőközösség egészének tulajdona, a 

beszédközösség egészének sajátja. A közösség egészére jellemző sajátosságokat az 

egyén csak részben birtokolja. A kollektív és az egyéni nyelvi tudás különbségei a 

grammatikában kitapinthatók és természetesen rendszer jellegűek, de inkább „határ-

esetekben” (pl. szerzőség kérdésének megállapításában, szépirodalmi alkotások tekin-

tetében stb.) képezik vizsgálat tárgyát. Szűkebb keresztmetszetben van értelme olyan 

vizsgálatnak, amely pl. egy beszédközösségen belül a tárgyas szerkezet használatának 

egyéni és csoportos különbségeit veszi górcső alá. Ilyen szempontok fakadhatnak 

pszicholingvisztikai vagy szociolingvisztikai megfontolásokból (pl. életkor vagy nyel-

vi kontaktusok). A grammatikai kompetencia efféle viszonylagos oszthatatlansága a 

beszédközösségen belüli kommunikációs könnyedséget biztosítja. 

 

0.2. Más a helyzet a mentális lexikonnal (az agyi szótárral), amely – úgy tűnik – na-

gyobb szabadságfokkal rendelkezik. A beszédközösség nagyobb egyéni és/vagy cso-

portos különbségeket mutat fel a szókincs, mint a grammatikai szerkezetek tekintetében 

(az egyéni szókincs és az egyéni mentális lexikon összefüggése világos, még ha nem is 

feltárt e kapcsolat minden részlete). E különbségek forrásai nem lingvisztikai jellegű 

tényezők: az életkort, a biológiai nemet és a szakterületi műveltséget szokták vízválasz-

tóknak tekinteni. Az egyéni szókincs leginkább az említett tényezők mentén mutat fel 

különbségeket. 

 

0.3. A fentiek nyilván összefüggésben vannak azzal a jól ismert nyelvtörténeti ténnyel, 

hogy a lexikai szint változásai rendszerint átfogóbbak, állandóan jelenlevők, nagyob-

bak, gyorsabbak, ebből adódóan jellegükben mások, mint egyéb nyelvi szinteké. 

 

0.4. Jelen tanulmány a mentális lexikon életkortól függő változásait kívánja – vázlato-

san – szemügyre venni. 

 

1. A mentális lexikon ontogenezise: elméleti keretek 

 

Napjainkban a nyelvi ontogenezis leírására, értelmezésére nincs egységesen elfogadott 

elméleti keret. Ugyanis a gyermeki nyelvelsajátítás egyes mozzanataira inkább az 

egyik, más mozzanataira más elméletek adnak kielégítő (vagy kielégítőbb) magyaráza-

tot. A szóban forgó elméletek három típus (innáta, behaviorista, konstrukcionista) köré 

szerveződnek (természetesen az egyes típusokon belül fontos altípusok különböztethe-
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tők meg). Az egyes elméletek elsősorban abban különböznek egymástól, hogy a fejlő-

désben mekkora „hajtóerőt” tulajdonít a környezetnek, a genetikusan kódoltnak. A 

szóba hozott elméletek leginkább a fonetikai/fonológiai, a grammatikai és a lexikai 

szemantikai fejlődés számára szolgálnak/szolgáltak értelmezési keretül. A mentális 

lexikon fentebbi elméleti keretekbe ágyazott vizsgálata mintha nem tartott volna lépést 

a többi nyelvi szint vizsgálatának tempójával és mértékével. Az persze tagadhatatlan, 

hogy elismerésre méltó kutatások folytak/folynak a gyermeki szókinccsel, ezen belül 

az első szavak feltűnésével, a szókincs gyarapodásával, ennek szenzitív periódusaival 

és más itt nem említett témákkal kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy a gyermeki szó-

kincsre irányuló kutatások nem találtak még kellő kapcsolatot a felnőtti mentális lexi-

konnal. Ez azért tűnik ellentmondásosnak, mert a gyermek fonetikai/fonológiai, 

grammatikai, szemantikai/pragmatikai fejlődésének vizsgálata rendszerint a felnőtt-

nyelvi minta – közelebbi-távolabbi – látótávolságában folyik/folyt, míg a gyermeki 

szókincs vizsgálata ettől eltért, mint szóba került: sem közelebbről, sem távolabbról 

nem kapcsolódott a „felnőtti” mentális lexikonhoz. Ez a különbség – ez is szóba került 

– valószínűleg azzal magyarázható, hogy a felnőtti fonetikai/fonológiai, grammatikai 

rendszer koherensebb, mint a mentális lexikonként címkézett rendszer. 

 

1.1. Az innáta és a maturációs elméletek szelleméből az következik a mentális lexi-

konra nézve, hogy számára van egy előre elrendelt hely és tartomány a nyelvi képes-

ségek rendszerében. Csak „idő” kérdése, hogy ez a fenntartott hely megteljen adatok-

kal, lexikai elemekkel, csak „idő” kérdése, hogy az adatok egymással kapcsolatba 

lépjenek, ugyancsak „idő” kérdése, hogy a lexikai folyamatok működésbe lépjenek. 

Ezen elmélet szelleméből az is fakad, hogy a felnőtti és a gyermeki mentális lexikon 

között nincs minőségi, csak mennyiségi különbség, amit majd a „spontán növekedés” 

megszüntet. Ez a közelítésmód a mentális lexikon ontogenezisének számtalan kérdésé-

re nem ad választ (ezekre később visszatérünk). 

 

1.2. A behaviorista közelítések – fentebbivel szöges ellentétben – a környezeti hatá-

soknak tulajdonítják a „gyújtóhatást”, a környezeti hatások jelentik a fejlődés motorját. 

 

1.3. A konstrukcionista keret – mint ismert – a belső (mentális) rendszer és a környe-

zeti hatások dinamikus egyensúlyára való törekvést helyezi a központba. A asszimilá-

ció és az akkomodáció a két fő magyarázó elv. A mentális lexikon alakulása, fejlődése 

szempontjából a szóban forgó magyarázat fontos mozzanattal járul hozzá azzal, hogy 

központi szerepet tulajdonít a rendszer átalakításának, átalakulásának, illetve a gyer-

meki rendszer-átépítési képességnek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a konstrukcionista 

keret eleve feltételezi a gyermeki és felnőtti mentális lexikon különbségét, hiszen 

egyébként nem lenne szükség az átépítésre, illetve erre a gyermeki képességre. (Mint 

később látni fogjuk, a mentális lexikon átépítési képessége – szemben más nyelvi szin-

teken működő képességekkel – egész életünkön keresztül tart). 

 

2. Kétéves kor előtt 
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A gyermeknyelvi szakirodalomból jól ismert egytagú megnyilatkozások (szómonda-

tok) uralják e kor nyelvi rendszerét a nem fonetikai/fonológiai síkon. Egy-egy hangsor 

sokkal inkább egy helyzet ritualizált felidézése, mintsem nem lexikai jelentéssel ren-

delkező nyelvi entitás. E szómondatok – mint ugyancsak köztudott – a gyermek szá-

mára fontos és jól ismert helyzetekhez tapadnak (étkezés, személyekkel való kapcso-

lat, öltöztetés, saját akarat kifejezése stb.). E szómondatok, egytagú megnyilatkozások 

egymáshoz nem kapcsolódnak, ezért nem alkotnak valamiféle nyelvi rendszert, egy-

mástól függetlenül kapcsolódnak – mint fentebb szóba került – a gyermek mindennapi 

életében fontos szerepet játszó helyzetekhez, szituációkhoz, eseményekhez. Ennek 

következménye, hogy ekkor még nem beszélhetünk gyermeknyelvi mentális lexikon-

ról, hiszen a használt nyelvi entitások nélkülözik a szinteződést, hálózatjelleget és 

számos olyan vonást, amely a felnőtti mentális lexikont jellemzi. Bőséges számú ma-

gyar példával illusztrálható e korszak és ez a nyelvi helyzet, mégis Vigotszkij mára 

már klasszikus példáját idézzük ide: a kwa: hangsor jelentheti a (i) vízben úszó kacsát; 

(ii) egy pohár tejet; (iii) a pénzérme sast ábrázoló oldalát; (iv) a játékmaci szemét. 

Vigotszkij nyomán a gyermeknyelvi szakirodalom a lánckomplexum kifejezéssel illeti 

a szóban forgó jelenséget. 

Mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalom számot ad arról, hogy kezdetben a 

gyerek több szót ért, mint amennyit produkálni képes. E jelenséget a mentális lexi-kon 

épülésének szempontjából még nem sikerült megnyugtató módon értelmezni, magya-

rázni. 

 

3. Kétéves kor után 

 

3.1. Az e korú gyermekek nyelvi rendszerének egyik legfontosabb újdonsága a meg-

előző állapottal szemben, hogy megjelenik a lingvisztikai grammatika ennek akár a 

konfiguratív, akár a nem konfiguratív formája. A korai grammatika elrendeződése 

kezdetben a két-, később a többtagú. A kétéves gyermek érzékennyé válik a nyelvi 

elemek közötti sorrendre (konfiguratív nyelvek), illetve a toldalékolásra (nem 

konfiguratív nyelvek). A nem konfiguratív nyelvek között az agglutináló magyarban 

ekkor jelennek meg az első főnévi, igei toldalékok (a toldalékok megjelenése meghatá-

rozott sorrendet követ, de ezt itt nem részletezzük). 

 

3.2. Az a tény, hogy a magyar gyermeknyelvi szakirodalom nem adatolt olyan jelen-

séget, nem figyeltek meg olyan eseteket, hogy a magyar gyermek főnévi toldalékot 

illesztett volna igéhez (vagy fordítva) annak elfogadására kényszerít, hogy a gyerek 

már megkülönböztet igék, illetve főnevek osztályát (Gósy 2005, Lengyel 1981, Pléh 

2006). Megjelenik tehát a mentális lexikon egyik elengedhetetlen feltétele a nyelvi 

entitások rendszerezése. Elkülönül egymástól (minimumként) az igék és a főnevek 

osztálya. A gyermeki mentális lexikon úgy gyarapodik, hogy az újabb ige az igék, az 

újabb főnév a főnevek osztályához csatlakozik (figyelmen kívül hagyjuk egyfelől a 

más szóosztályokat, másfelől azt, hogy a lexikai elemek között nem csak grammatikai 

kapcsolat létezik). A szóosztályok szerinti tárolás a szintezés, rendszerezés műveletek 

elvégezni tudásáról vall. A szintezés, rendszerezés azáltal is erősödik, hogy még a 
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grammatikai fejlődés erőteljesebb beindulása előtt (de már a kéttagú mondatok korá-

ban) egy olyan szakasz figyelhető meg, melyben a szókincs viharosan növekszik. 

 

3.3. Mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalom tárgy, illetve személyorientált 

gyerekeket különít el, ám e különbség hazai fejlődés-pszicholingvisztikai fel- és ki-

dolgozása még várat magára, így a gyermeki mentális lexikon szempontjából sem 

tudjuk e helyzetet értelmezni. 

 

4. 3–5 éves kori fejlődés 
 

4.1. Az életkor előrehaladtával nemcsak a gyermeki grammatika bonyolódik, hanem – 

mint fentebb szóba került – a szókincs jelentős mennyiségi növekedése is megfigyel-

hető (néhány tucatról több ezerre). Bár a részletek még feltárásra várnak, de feltételez-

nünk kell a mentális lexikonnak egy olyan „telítettségi” állapotát, amikor a lexikai 

elemek tárolása már a régi módon nem történhet. A tároláshoz szorosan kapcsolódó 

egyéb lexikai műveletek (elérés, azonosítás lehívás) a megszokott, régi sémák, rész-

műveletek szerint egyre nehezebben végezhetők. Felmerül tehát az átrendezés szüksé-

gessége, igénye. 

 

4.2. A grammatikai rendszer bonyolódása, a szókincs mennyiségi növekedése egyaránt 

ahhoz vezet, hogy a lexikai elemek között minőségileg új kapcsolatok alakulnak, rög-

zülnek. Ezek az új kapcsolatok a lexikai elemek kezelésében újabb képességet alakíta-

nak, illetve előfeltételeznek: a hálózatépítést. Ez a képesség mutatkozik meg pl. a ro-
han, fut, megy, ballag, sétál stb. szavak adekvát használatában. Valamennyi ige hasz-

nálható egy bizonyos mozgás megnevezésére. A köztük lévő intenzitásbeli különbsé-

get a 3–5 éves korosztály rendszerint érzi, a használat során pedig érvényesíti. Ennek 

megfelelően az e korú gyerekek a Pista gyorsan átrohant az úton mondatot értik, 

használják. Azonban a Pista lassan átrohant az úton mondatot vagy nem, vagy csak 

igen szűk kontextusban értik, használják. Ennek egyik későbbi következménye az lesz, 

hogy a rohan, átrohan szavak egyválaszos szóasszociációs vizsgálatokban gyakrabban 

hívják elő a gyorsan, mint a lassan válaszszót. Ez tehát annak a jele, hogy a rohan ige 

alkotta hálózatban a gyorsan „erőteljesebb” csomópontot képez, mint a lassan. Az ily 

módon folytatott hálózatépítés lassú folyamat, mert feltételezi hogy az adott szó értése, 

produkálása változatos és többféle kontextusban is sikeres, ugyanakkor szükséges a 

dekontextualizálás is, a „tiszta” jelentés kinyerése céljából. 

 

4.3. A hálózatépítés természetesen más lexikai kapcsolatokban is zajlik. A fehér szó 

gyakran megjelenhet a ház, hó, kutya, cica, autó stb. főnevek mellett, de nem (vagy 

csak igen ritkán) az ablak, lépcső, öröm stb. közvetlen környezetében. E jelenségre 

részben a rohan szónál írottak érvényesek. De itt kell megjegyezni, hogy a gyermek 

nemcsak azt tanulja meg, hogy egy adott lexikai elem milyen más elemmel lép kap-
csolatba, hanem azt is, hogy mellyel nem. (Ami a valóságban gyakran nem poláris, 

hanem probabilisztikus.) 
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4.4. A szintezés (mint csoport-, osztályképző elv és művelet) finomodik, a korábbi 

grammatikai elv mellett megjelenik, erősödik a szemantiko-pragmatikai elv is. A 

(grammatikai elveken alapuló) osztályozáson belül (főnév főnévhez, ige igéhez) kie-

gészül azzal, hogy kutya, macska, ló, majom szűkebb csoportként elkülönül. Ez az 

elkülönülés nem egyszerű folyamat. Kezdetben a kutya szemantikai jegykészletéből 

csak bizonyos jegyek fontosak a gyerek számára, az adott esetben pl. a „négylábúság”, 

ezért átmenetileg a kutya jelölheti a tehén, bárány, zebra „négylábúakat” is. 2–3 éve-

sek körében gyakori az ad-kap „keverése” is. Mindkét ige jegykészlete tartalmazza a 

„megszerzést, a jövendőbeli birtoklást” azonban eltérnek az ágens, páciens szerepkö-

rök kifejezte jegyekben, de az utóbbiak még nem részei a gyermeki kompetenciának. 

Ezt a jelenséget túláltalánosításként ismeri a gyermeknyelvi szakirodalom, de az is 

hozzátartozik, hogy a túláltalánosítás a gyermeki szókincsnek csak egy kisebb részét 

érinti. 

 

4.5. A fejlődés során a további jegyek is egyre meghatározóbb szerephez jutnak (pl. 

„ugat”, ami kizárja a bárány, tehén, zebra szavakat; „aránylag kicsi”, ami elkülöníti a 

tehén, zebra szavakat). (Aránylag könnyen felfedezhető a fenti folyamatban a prototí-

pus problémája.) Az egyszerre több jegy együttes figyelembevétele fokozatos szűkítést 

jelent, megszűnik a korábbi túláltalánosítás (mely szerint minden négylábú kutya nevet 

kap). A szűkítés egyúttal mélyítést is jelent, azaz a kutya úgy válik el a tehén-től, hogy 

egyre több csak a kutyá-ra jellemző szemantikai jegyet sajátít el és érvényesít a gye-

rek. Az említett csoportképzési készség természetesen más lexikai területen is megje-

lenik (pl. közel kerül egymáshoz az asztal, szék, ágy stb.). 

 

4.6. A fentebbi folyamatok további nyeresége, hogy megjelenik a konstrukció szintje, 

esetünkben az állat, bútor szavak, melyek lexikai jelentése nem rendelkezik közvetlen 

megfigyelésen vagy tapasztalaton alapuló bizonyítékokkal. A konstrukciós művelet 

„visszafele” is működik. Ha valami malac, akkor miként lehet egyúttal állat is? 

 

4.7. A szintezés, hálózatépítés, konstrukciók építése természetesen nem csak az igék 

és a főnevek körében zajlik, más szófajoknál is megfigyelhető, példaként álljanak itt a 

melléknevek. A gyermek számára ismert kutya vagy cica szóhoz könnyedén társulnak 

a fehér, fekete, kicsi, nagy stb. melléknevek, köszönhetően annak, hogy a példákban 

szereplő melléknevek kifejezte jelentéseknek erős perceptuális támogatottsága van. 

Innen kétfelé ágazik az út. Egyfelől a fehér szó társulási képességét kell nyomon kö-

vetni, másfelől azt, hogy a kutya, illetve cica milyen további mellékneveket vehet 

maga mellé. Mindkét esetben sokat számít a perceptuális támogatottság. A fehér mel-

léknév könnyedén megjelenik pl. a hó és más olyan szó mellett, melynek inherens 

jegye a „fehérség”, de pl. a papírlap „fehérsége” nem olyan nyilvánvaló, tehát a fehér 
lap nem lesz az elsők között. A fehér asztal – mint frazeológiai – kifejezés pedig majd 

csak a kamaszkor táján jelenik meg. Közismert, hogy a kicsi-nagy külön-külön és 

antonim párként is kezdetben diffúz módon a fiatal-öreg (ugyancsak egyenként és 

párban is) melléknevek szemantikai tartományának bizonyos szegmenseit magukra 

vállalják. 
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Nem kevés hajtóerővel rendelkezik az a tény is, hogy ebben az életkorban a kutya a 

legkülönbözőbb mellékneveket veheti fel maga mellé (fehér, fekete, kicsi, nagy stb.): 

attól még kutya marad. 

 

5. Lenyomatok 
 

Ma még nem ismerjük a mentális lexikon ontogenezisének valamennyi fontos részle-

tét, de az lenne a meglepő, ha az ontogenezis első stádiumainak egyes meghatározó 

részletei nem hagynának kitörölhetetlen nyomokat maguk után. 

 

5.1. Mint volt róla szó, az észlelhetőség szerepet játszik a szókincs (a mentális lexi-

kon) alakulásában: a jó perceptuálhatóság húzóerőt jelent. Nemcsak azt jelenti, hogy 

ezek a lexikai elemek könnyebben sajátíthatók el, hanem a rendszerépítésben is vezető 

szerepet játszanak. Az inherens jegyeket megjelenítő melléknevek (színnevek, méretre 

utaló melléknevek stb.) nemcsak megjelenési elsőbbséget élveznek, hanem könnyítik a 

főnév és melléknév összekapcsolhatóságát is (fehér hó, kék ég, zöld fű, kis cica stb.). E 

tény tükröződik a szóasszociációs vizsgálatok bizonyos részleteiben. 

 

5.2. 10–14 évesek körében végzett szóasszociációs vizsgálatok finom rétegzettséget 

mutatnak. Az ÉDES és a KESERŰ hívószavakra adott válaszszavakat idézzük ide 

illusztrációként (Lengyel 2008; csak az első öt leggyakoribb válaszszót szerepeltetjük; 

az 1. és a 3. oszlop a válaszadók számát tünteti fel, a 2., illetve 4. oszlop az ÉDES, 

illetve KESERŰ hívószavakra adott válaszszavakat; mivel csak az első öt leggyako-

ribb válasz szerepel, az N = 1039, illetve N = 1078 számszerűen nem jön ki). 

 

10–14 évesek ÉDES (N = 1039)    KESERŰ (N = 1078) 

195 

 
cukor 

 
305 

 
édes 

 
176 

 
keserű 

 
134 

 
savanyú 

 
143 

 
savanyú 

 
82 

 
citrom 

 
106 

 
csoki 

 
72 

 
rossz 

 
60 

 
méz 

 
63 

 
gyógyszer 

 
25 

 
finom 

 
59 

 
X 

 
21 

 
sütemény 

 
33 

 
méz 

 
21 

 
X 

 
32 

 
cukor 

 
18 

 
sós 

 
23 

 
íz 

 
16 

 
eper 

 
17 

 
étel 

 
16 

 
gyümölcs 

 
13 

 
grapefruit 
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14 

 
aranyos 

 
12 

 
tonik 

 
11 

 
torta 

 
11 

 
szomorú 

 
9 

 
alma 

 
10 

 
sós 

 
9 

 
íz 

 
10 

 
étcsoki 

 
8 

 
kedves 

 
9 

 
élet 

 
7 

 
anya 

 
8 

 
kávé 

 
6 

 
édesség 

 
8 

 
uborka 

 
6 

 
élet 

 
8 

 
rossz ízű 

 
6 

 
fagyi 

 
7 

 
meggy 

 
6 

 
édeskés 

 
7 

 
só 

 
5 

 
kettes 

 
7 

 
szőlő 

 
5 

 
csók 

 
6 

 
finom 

 
5 

 
keksz 

 
6 

 
gyümölcs 

 
5 

 
lány 

 
5 

 
nyelv 

 
5 

 
krémes 

 
4 

 
ízetlen 

  

A válaszok gyakorisági rangját úgy tekintjük, hogy az aktiválás könnyedségét fejezi 

ki. Az ÉDES a cukor szót provokálja első helyen (gyakorisági rang), tehát az ÉDES 

mellett a cukor aktiválódik a legkönnyebben, kapcsolatuk igen szoros, a cukornak 

ugyanis inherens jegye az édes. Mindez evidenciának tűnik. Nem annyira az, ha tekin-

tetbe veszünk két mozzanatot. 

 

5.2.1. Egyfelől mind az ÉDES, mind a KESERŰ hívószavakra adott válaszok gyakori-

sági rang szerinti elrendeződése a következő sémát mutatja. Elsőbbséget élveznek a 

perceptuális evidencián alapuló válaszszavak (ÉDES: cukor, csoki, méz, eper stb.; 

KESERŰ: citrom, gyógyszer stb.), ezek teszik ki a válaszok nagyobb részét (százalé-

kos arányban). Ezt követik gyakoriság és százalékos arány szerint azok a válaszsza-

vak, melyek lexikai jelentése komoly mértékben általánosítást tükröz (ld. a 4.6. al-

pontban a konstrukció szintjéről írottakat). Az ÉDES hívószó kapcsán a sütemény, 

gyümölcs, torta íz stb., a KESERŰ hívószó kapcsán a rossz, íz, étel stb. tartoznak ide. 

Végül a társadalmi megegyezést (konszenzust), szociokulturális sajátosságot kifejező 

válaszszavak következnek. Az ÉDES esetében az aranyos, kedves, anya, élet, csók, 

kettes stb., a KESERŰ esetében a szomorú, ember stb. tartozik ide. (Az utóbbi csoport 

– a szociokulturális sajátosságot tükröző válaszszavak többsége idegen nyelvi fordítá-

sa nem alapulhat lexikai ekvivalencián: ÉDES – anya, csók, kettes stb.) 
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5.2.2. Fentebbi táblázatunkból az is kiderül, hogy nincs kölcsönös, reverzibilis kapcso-

lat az édes és a keserű szavak között. Látható, hogy az ÉDES-re 176 gyerek adja a 

keserű választ, míg a KESERŰ szóra 305 gyerek válaszol az édes szóval. Ez – bár 

további vizsgálódás szükséges – arra int, hogy a perceptuális elv és a (nyelvi) rendszer 

között nincs feltétlenül harmónia. Ha az antonim elvet tekintjük, akkor az édes és a 

keserű „egyenrangú” tagjai egy poláris elrendeződésnek, ennek a válaszszavak gyako-

risági rangsorában is tükröződnie kellene. De nem tükröződik. A keserű jobban vállal-

ja az édessel való kapcsolatát, mint az édes a keserűvel, amiben a valóság olyasféle 

tükröződését kell látnunk, hogy az édes íz fontosabb, meghatározóbb (az ember szá-

mára), mint a keserű. 

 

6. (Rész)Összegzés 
 

6.1. Munkahipotézisként a gyermeki mentális lexikont a gyermeki szókincs probléma-

körébe soroljuk. A közös sajátosságok közül az „előzménynélküliséget” emeljük ki. 

Mind a gyermeki fonetika/fonológia, mind a gyermeki grammatika egy olyan előzetes 

állapotból fejlődik, mely a szóban forgó síkokat szinte semmilyen formában nem tar-

talmazza. A fonetika/fonológia vonatkozásában – a fiziológiai terminusokban értel-

mezhető – szupraszegmentális elemek játszanak kezdetben nyelvi szerepet, mégis nem 

ez, hanem a szegmentális fonetika/fonológia indul fejlődésnek, ami gyakorlatilag alig 

rendelkezik „előzményekkel”. A grammatika (bármilyen formát is vegyen később), 

grammatika nélküli előzményekből fejlődik. Ezek jól ismert kérdései a gyermeknyelvi 

kutatásoknak. Egyelőre annyi biztos, hogy a rendszer képes ezekre az átalakulásokra, 

és valószínűleg ez a gyermeki átalakítási képesség a motorja minden fejlődésnek. 

6.2. A fonetika/fonológia és a grammatika további (tehát a felnőtti rendszer felé veze-

tő) történetében az átalakulás és az átalakítás jelentősen veszít intenzitásából. De nem 

vonatkozik ez a mentális lexikonra. Átalakulásának legfontosabb tényezői: a nem, a 

szakmai műveltség és az életkor. Igen fontos tehát, hogy mentális lexikonunk életünk 

végéig megőrzi flexibilitását, ami nem, illetve jóval szerényebb mértékben jellemez 

más nyelvi szinteket. (A mentális lexikon flexibilitásának elvesztése nagy valószínű-

séggel komoly tünet más terület mínuszáról.) 

 

6.3. Valószínűnek tűnik, hogy a fejlődés vonala életünk végéig követi a „perceptuáli-

san jól észlelhető – általánosítás – társadalmi konszenzus, szociokulturális sajátosság” 

kijelölte útvonalat. 
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BÓNA JUDIT 
 

ÖNKORREKCIÓS FOLYAMATOK A SPONTÁN BESZÉDBEN 

– AZ ÉLETKOR ÉS A BESZÉDTÍPUS FÜGGVÉNYÉBEN 

 

 

1. Bevezetés 
 

A beszédtervezés és a beszédkivitelezés összehangolatlanságából beszédünk során 

számos megakadásjelenség származik. Ezek a megakadások a beszédprodukciós fo-

lyamat bármely szintjén létrejöhetnek, azaz a fogalmi tervezés, a nyelvi átalakítás, a 

lexikális hozzáférés, a fonológiai és a fonetikai tervezés, illetve az artikulációs kivite-

lezés során is. A megakadásjelenségeket két nagy típusba sorolhatjuk: vannak a bi-

zonytalanságból adódóak és a téves kivitelezések (hibák) (Gósy 2005). A bizonytalan-

ságból származó megakadások (pl. a hezitálások, az ismétlések, az újraindítások) nem 

korrigálhatók, míg a hiba típusúak javíthatók. A megakadások a beszéd mintegy egy-

harmadát teszik ki (ideértve a nem tagolási vagy lélegzetvételi funkcióban megjelenő 

néma szüneteket is), egy részükről a beszélőnek nincs is tudomása (Dell 1986; Gósy 

2008b). 

A beszélő a beszéd során folyamatosan ellenőrzi a beszédprodukcióját. Az önmoni-

torozás lehet rejtett vagy felszíni: az első esetben a beszédtervezési folyamatban, még 

a kiejtés előtt végbemegy az önellenőrzés; míg a második esetben a beszélő a saját 

beszédészlelésének és beszédmegértésének során azonosítja a hibát (vö. Gósy 2008b). 

Az angol nyelvre vonatkozóan azt feltételezik, hogy a kétféle önmonitorozási folyamat 

„határa” 200 ms, vagyis a 200 ms-nál rövidebb hibadetektálások és javítások a rejtett 

önellenőrzési folyamatok révén, a 200 ms-nál hosszabbak a felszíni önmonitorozás 

során jönnek létre (Nooteboom 2005). 

A felszínen megjelenő hiba és javítása három részből áll: 1. a megvalósult hiba; 2. a 

szerkesztési szakasz, azaz a hibajavítás megtervezése; 3. maga a javítás (Levelt 1989). 

A javítás nem minden esetben következik be, a hibák egy része javítatlan marad. A 

hibák egy részét a beszélő észreveszi, és korrigálja, avagy nem korrigálja (mert nem 

tartja a hibát a megértést zavarónak, nem akarja megszakítani a gondolatmenetét stb.). 

A hibák másik részét a beszélő nem veszi észre, és nem korrigálja, avagy tudat alatt 

javítja azt (vö. Gósy 2005). 

A magyar anyanyelvű felnőtt beszélők önkorrekcióira vonatkozóan többféle adatot 

találunk a szakirodalomban. Gósy (2008) eredményei szerint a felnőttek a hibák 47,5%-

át javítják. Gyarmathy (2010) józan és alkoholos állapotban vizsgálta ugyanazon sze-

mélyek önkorrekcióit. Azt találta, hogy az adatközlők a hibák 65,5%-át javítják józan 

állapotban, míg 57,4%-át alkoholos befolyásoltság alatt. 

Más kutatások különböző életkorokban elemezték az önkorrekciókat. Hatéves, tipi-

kus fejlődésű óvodások és 20–31 év közötti felnőttek önjavítási stratégiáit vetette ösz-

sze Gósy Mária (2009). Megállapította, hogy a gyermekek spontán beszédében már 

hatéves korban tapasztalhatók a rejtett javítások, illetve a nyelvi átalakításhoz szüksé-
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ges időnyerésre utaló jelenségek, amelyek ebben az életkorban főként az ismétlések-

ben jelentkeznek. Több az újraindítás is a hatéveseknél, mint a felnőtteknél. A hibaja-

vítási mechanizmusok hatéves korban kevésbé hatékonyan működnek, mint a felnőt-

teknél: a gyermekek 21,9%-ban javították hibáikat, míg a vizsgált felnőttek 46,2%-

ban. 

Neuberger (2010) óvodás és iskolás gyermekek korrekciós folyamatainak elemzé-

sekor azt találta, hogy az óvodások a hibák 44%-át, a kisiskolások az 58%-át javítot-

ták. Megállapította, hogy az egyes hibatípusok javításának aránya eltérő a gyermekek 

beszédében a felnőttekéhez képest: a téves szavakat nagymértékben, a grammatikai 

hibákat és az egyszerű nyelvbotlásokat kismértékben javítják. Nagy különbség van az 

óvodások és a kisiskolások önkorrekcióiban a grammatikai hibák esetén: a 9–10 éve-

sek beszédében kevesebb grammatikai hiba és azok nagyobb mértékű korrekciója 

található, mint a 6–7 éveseknél. Ez a nagyobb fokú grammatikai tudatosságra utal. A 

szerző továbbá megállapította, hogy a gyermekeknek több időre van szükségük a kor-

rekciós folyamatokhoz, vagyis náluk hosszabbak a szerkesztési szakaszok, mint a 

felnőtteknél. 

Hasonló eredményeket kaptunk egy korábbi kutatásban, amelyben azt vizsgáltuk, 

hogy a különböző életkorú hallgatók hogyan javítják a hallott megakadásokat (Bóna et 

al. 2007). A kísérletben 9 éves iskolások, 22–30 éves fiatalok és 66–76 éves idősek 

vettek részt. Az adatközlők feladata az volt, hogy egy-egy megakadás elhangzása után 

amilyen gyorsan csak tudják, javítsák a hallott közlést. A javításban a fiatal felnőttek 

voltak a legsikeresebbek, átlagosan 85,6%-ban adtak helyes választ. Az idősek telje-

sítménye némileg elmaradt a fiatalokétól, ők 71,9%-ot értek el; míg a legkevesebb jó 

választ a gyermekek produkálták (61,9%-ban). A reakcióértékek a helyes válaszok 

arányához hasonlóan alakultak: a legrövidebb reakcióidőket a fiataloknál mértük, kissé 

hosszabb reakcióidőket produkáltak az idősek, míg a leghosszabbakat a gyermekeknél 

adatoltuk. A megakadások típusa is befolyásolta a helyes válaszokat és a reakcióidő-

ket: minél magasabb beszédtervezési szinten jött létre a hiba, annál kisebb sikerrel és 

hosszabb reakcióidővel történt a javítása. 

Nincsenek adataink azonban arról, hogy hogyan javítják az idősek a saját spontán 

beszédükben előforduló hibákat. Feltételezzük, hogy az életkor előrehaladtával az 

önmonitorozási folyamatok is változnak, hiszen a pszichológiai és kognitív változá-

sok, a gondolkodás sebességének lassulása, az emlékezeti terjedelem csökkenése, a 

figyelmi folyamatok megváltozása (vö. Czigler 2000; Rajna–Tariska 2000), illetve az 

időskori beszédfeldolgozás nehezítettsége (pl. Menyhárt 2001) mind hatással vannak a 

beszédprodukcióra. Az idősek és a fiatalok bizonytalansági megakadásait elemezve 

korábban azt találtuk, hogy az önmonitorzásra leginkább utaló ismétlések és újraindí-

tások időzítési sajátosságaiban különbség van a két életkori csoport között: az idősek 

szerkesztési szakaszai rövidebbek, mint a fiatalokéi. Ez a rövidebb időtartam azonban 

nem elég a monitorozásra, illetve a korrekcióra, ezért kétszer olyan gyakori az idősek-

nél, hogy a megismételt elem időtartama a második ejtéskor hosszabb; illetve hogy 

többször megismétlik az adott elemet (Bóna 2010b). 

A jelen kutatásunkban az idősek hibajavítási stratégiáit vizsgáljuk. Hipotéziseink 

szerint az időskori kognitív változások kétféleképpen befolyásolhatják az önmonitoro-
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zási folyamatokat: 1. a lassult és csökkent kognitív működések miatt az idősek beszé-

dében kevesebb az önkorrekció; vagy 2. a lassabb tempóértékek (vö. Bóna 2010a) 

miatt az idősek önmonitorozása jobb, beszédükben több az önkorrekció, mivel több 

idő van az önjavítási mechanizmusokra. Feltételezzük továbbá, hogy az idősek lassab-

ban képesek javítani a hibákat, mint a fiatalok. Korábbi kutatásunkban azt találtuk, 

hogy jelentősen változik mindkét életkori csoport beszédteljesítménye, ha mentálisan 

nehezített beszédfeladatot kap. Mindkét életkori csoportban lassult a beszéd- és artiku-

lációs tempó, és nőtt a megakadások száma (Bóna 2010a). További hipotézisünk tehát 

az, hogy a mentálisan nehezített feladatban kevesebb önkorrekciót találunk mindkét 

életkori csoportban, és a hibajavítások ezekben a beszédprodukciókban hosszabb időt 

vesznek igénybe, mint a könnyebb beszédfeladatban. 

 

2. Anyag, módszer, kísérleti személyek 
 

Vizsgálatunkhoz a BEA adatbázisból (BEszélt nyelvi Adatbázis, vö. Gósy 2008a) 

véletlenszerűen választottuk ki tíz fiatal (20–32 év közötti) és tíz idős (70–85 éves) nő 

beszédprodukcióját. Az adatközlők magyar anyanyelvűek és ép hallásúak voltak, be-

szédhibájuk és mentális betegségük nem volt; a kiválasztásnál illesztettük a két kor-

csoport iskolai végzettségét (három-három felsőfokú és hét-hét középfokú végzettségű 

volt). 

A kutatáshoz minden beszélő hangfelvételéből két beszédtípust választottunk ki: a 

spontán narratívákból mintegy 3–3 percet, illetve két hallott szöveg tartalomösszegzé-

sét. A spontán narratíva során az adatközlők olyan témákról beszéltek, amelyeken nem 

kellett gondolkozniuk, míg a másik két beszédrészlet egy rövid ismeretterjesztő szö-

veg és egy történelmi anekdota hallás utáni tartalomösszegzése volt. Bár a két meg-

hallgatott szöveg műfajánál fogva különböző volt, és ezért feltehetően más stratégiákat 

kívánt meg a felidézésük, a jelen kutatásban együttesen elemeztük mindkét tartalom-

összegzés adatait. A hallott szövegek felidézése és visszamondása mentálisan nehezí-

tett feladatot jelentett mind a fiatal, mind az idős beszélőknek, hiszen a beszélők nem 

szabadon előhívott gondolatokat hangosítottak meg, a beszédprodukció kimenete 

nagyban függött a szövegértéstől, illetőleg az emlékezeti működésektől (vö. Gósy 

2010). Összesen mintegy 122 perc hosszúságú hangfelvételt elemeztünk. 

Mindegyik beszédprodukcióban adatoltuk a hiba típusú megakadásjelenségeket, 

majd megvizsgáltuk, hogy mely megakadástípusokat és milyen arányban javították a 

beszélők. A Praat 5.0 szoftverrel (Boersma–Weenink 1998) megmértük a hibajavítás 

szerkesztési szakaszára vonatkozó időtartamokat is. Szerkesztési szakasznak tekintjük 

az artikuláció megszakításától, illetve a hiba megjelenésétől és felismerésétől a hibaja-

vításig eltelt időt. Előfordulhat, hogy a szerkesztési szakasz hiányzik, ekkor 0 ms-nak 

tekintjük. Összevetettük a két életkori csoportban kapott adatokat; majd elemeztük, 

hogy a beszélőknek a beszédtervezés mely szintjén voltak a legnagyobb nehézségeik 

(vö. Levelt 1989). 
 

3. Eredmények 
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A négyféle beszédprodukcióban összesen 2228 db megakadást adatoltunk, ebből 191 

db volt hiba típusú. A megakadások megoszlása életkoronként és beszédmódonként az 

1. ábrán olvasható. Az idősek narratívájában 406 db, a szövegfelidézésükben 733 db; a 

fiatalok narratívájában 449 db, a szövegfelidézésükben 640 db megakadásjelenség 

szerepelt. Az ábrán megfigyelhető, hogy az időseknél mindkét beszédtípusban na-

gyobb arányban fordult elő hiba, mint a fiataloknál. Az idősek narratíváiban 96,5 sza-

vanként, szövegfelidézéseiben 39,7 szavanként; a fiatalok narratíváiban 123,6 szavan-

ként, szövegfelidézéseiben 97,1 szavanként adatoltunk hibát. 

 

 

 

1. ábra. A megakadások megoszlása életkoronként és típusonként 

 

Az egyes beszédtervezési szintekhez köthető hibák gyakorisága életkoronként és be-

szédtípusonként változott (2. ábra, vö. Bóna 2010a). Az idősek narratíváiban a legy-

gyakrabban előforduló hibák a nyelvi tervezés szintjéhez kötődtek (grammatikai hi-

bák), míg a fiatalok narratíváiban az artikulációs kivitelezés szintjén adatoltunk több 

hibát (sorrendiségi hibák és egyszerű nyelvbotlások). A szövegfelidézéskor mindkét 

életkori csoportban megnövekedtek a lexikális előhívás problémái (téves kezdés és 

téves szó). 
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2. ábra. A hibatípusok megoszlása életkoronként és beszédtípusonként 

 

 

 

3. ábra. A javítások aránya az életkorok és a beszédtípusok függvényében 
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Az idősek a beszédtípustól függetlenül kevesebbszer javították a hibákat, mint a 

fiatalok. Az időseknél összességében 37%-ban, a fiataloknál 47,5%-ban fordult elő 

az önkorrekció. A beszédtípust is figyelembe véve a különbség a két életkori cso-

port között a narratívák esetén 6 százalékpont, míg a szövegfelidézésben 15 száza-

lékpont volt (3. ábra). Váratlan adat, hogy a fiatalok a mentálisan nehezebb beszéd-

feladatban többször javították a hibákat. Ennek többféle oka lehet. Egyrészt ebben a 

beszédtípusban az artikulációs és beszédtempójuk lelassult (vö. Bóna 2010a), más-

részt mivel a szöveg minél pontosabb felidézésére törekedtek, tudatosabban ellenő-

rizték a beszédprodukciójukat mind tartalmilag, mind a kivitelezést tekintve. Har-

madrészt nem elhanyagolható az a tény sem, hogy ebben a beszédtípusban jóval 

több téves kezdést produkáltak, mint a könnyebb beszédfeladatban; amelyben fő-

ként a megértést kevésbé zavaró sorrendiségi hibák és egyszerű nyelvbotlások for-

dultak elő. A téves kezdések gyakoribb előfordulásának az okai a bonyolultabb 

tervezési folyamatok és a stilisztikai válogatás lehettek. 

Megvizsgáltuk, hogy a beszédtípustól függetlenül a két életkori csoport milyen 

arányban javította a különböző típusú hibákat (4. és 5. ábra). Mindkét életkori cso-

port a legnagyobb arányban a lexikális hozzáférés problémáihoz köthető hibákat 

javította, hiszen ezek a hibák nehezítik meg leginkább a hallgató szövegértését. 

Megfigyelhető azonban, hogy az idősek jóval kisebb mértékben javították a téves 

kezdéseket, mint a fiatalok. Az idősek stratégiája gyakran az volt, hogy ha nem talá l-

ták a megfelelő szót (és tévesen indították), akkor javítás helyett megváltoztatták, 

átfogalmazták a mondatot, például: ő kinnrekedt a városból 684 né egy pár katoná-

jával a többiek meg benn tovább harcoltak. 

 

 

 

5. ábra. A fiatalok javításainak aránya a hibatípustól függően 

 
Elemeztük a szerkesztési szakaszok időtartamát is. Az időtartamok mindkét életkori 

csoportban és beszédtípusban széles tartományban szóródtak (1. táblázat). Adatoltunk 

olyan önkorrekciókat, amikor hiányzott a szerkesztési szakasz (0 ms volt), és olyat is, 
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amikor 2250 ms volt. A szerkesztési szakaszok között volt, amely csak néma szünet-

ből állt, de olyan is volt, amelyben hezitálás, töltelékszó vagy a közlés folytatása sze-

repelt. A következő példában a beszélő feltehetőleg a viszonyban szót aktiválta a ro-
konságban helyett, ám az első szótag kiejtésekor észrevette a hibát. A szerkesztési 

szakasz hossza 1578 ms, szerepel benne hezitálás, néma szünet és töltelékszó is: ame-
lyek 96 közelebb 232 vi ööm (579) 335 tát (’tehát’) közelebbi rokonságba voltak egy-

mással. Egy másik példában a közlés folytatása közben észleli az idős beszélő a hibát, 

és egy rövid néma szünet, majd hezitálás után javítja azt (a szerkesztési szakasz hossza 

1541 ms): és így 969 ennek a védőnői felad 88 öö (388) ezáltal a védőnői feladatra 

készültem fel. Előfordult olyan is, hogy szünet nem szerepelt a szerkesztési szakasz-

ban, ugyanakkor a téves szó előhívását egy hosszú hezitálás jelezte előre: egy fogorvos 

ööh (633) lakott ott a vagy dolgozott ahol mi laktunk (a szerkesztési szakasz időtarta-

ma: 588 ms). 

A beszédtípusoktól függetlenül, csak az életkorok szerint összevetve az idősek és a 

fiatalok szerkesztési szakaszai között szignifikáns különbséget találtunk [az egyténye-

zős varianciaanalízis szerint: F(1, 75) = 5,159; p = 0,026]. A beszédtípusokat is figye-

lembe véve nincs szignifikáns különbség a négy adatcsoport között, ennek főként a 

narratívákban szereplő hibák kis elemszáma lehet az oka. Ugyanakkor megfigyelhető, 

hogy míg az időseknél jelentősen nő a nehezebb beszédfeladatban a szerkesztési sza-

kaszok átlaga a narratívához képest, addig a fiataloknál a nehezebb feladatban rövidül 

a hibajavításhoz szükséges idő átlagos tartama. 

 

 Átlag Szórás Átlagos eltérés 

Idősek narratívái 471 ms 0–1541 ms 491 ms 

Idősek felidézése 710 ms 0–2252 ms 630 ms 

Fiatalok narratívái 424 ms 0–1217 ms 386 ms 

Fiatalok felidézése 311 ms 0–1010 ms 326 ms 

Idősek összesen 646 ms 0–2252 ms 601 ms 

Fiatalok összesen 364 ms 0–1217 ms 353 ms 

 

1. táblázat. A szerkesztési szakaszok átlaga és szóródása 

 

A leghosszabb időre átlagosan a grammatikai hibák javításához volt szükség (az idő-

seknél 915 ms, a fiataloknál 637 ms volt a szerkesztési szakaszok átlaga), a legrövi-

debb átlagos szerkesztési szakaszokat pedig az egyszerű nyelvbotlásnál adatoltuk (az 

időseknél 154 ms, a fiataloknál 23 ms). Ha az angolra jellemző 200 ms-os határral 

(Nooteboom 2005) összevetjük az adatainkat, akkor megállapíthatjuk, hogy az idősek 
önkorrekcióinak 29%-áról, a fiatalok önkorrekciójának pedig 43%-áról jelenthető ki 

biztosan, hogy a rejtett önmonitorozás következtében jött létre a hiba javítása. Azaz a 

fiatalok esetében jóval nagyobb azoknak az önkorrekcióknak az aránya, amikor már a 
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kimondás előtt, a beszédtervezés közben megtörténik a javítás. Ugyanakkor mivel a 

magyarban ennél hosszabb idő feltételezhető a rejtett és a felszíni önellenőrzési fo-

lyamatok határaként (vö. Gyarmathy et al. 2009), valószínűleg az említettnél maga-

sabb arányban fordultak elő mindkét életkorban a rejtett monitorozásnak köszönhető 

hibajavítások. 

 

4. Összegzés, következtetések 
 

Kutatásunk elején kétféle, egymásnak ellentmondó hipotézist fogalmaztunk meg. Az 

egyik a figyelmi és kognitív folyamatok szerepét hangsúlyozta az önkorrekciós műkö-

désekben, a másik az időzítést (beszéd- és artikulációs tempót) tekintette fő befolyáso-

ló tényezőnek. Az eredményeink alapján az első hipotézis igazolódott be: az időseknél 

a (főként a bonyolultabb feladatnál) lelassult kognitív működések miatt kevésbé haté-

konyan és lassabban működnek az önkorrekciós folyamatok, mint a fiataloknál. 

A mentálisan nehezített feladat ellentétesen hatott a két életkori csoport önkorrekci-

ós folyamataira: az idősek számára nehezebbé tette a hibajavítást (ezt a hosszabb szer-

kesztési szakaszok jelzik), míg a fiatalok rövidebb idő alatt, és több hibát javítottak 

ebben a beszédfeladatban – ebben valószínűleg nagy szerepe volt a mondanivalójuk 

tudatosabb kontrollálásának. Természetesen a hibák típusa is befolyásoló tényező 

lehetett az önkorrekció során – ennek a hatásnak az igazolására további kutatások 

szükségesek. 
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A SPONTÁN BESZÉD FONETIKAI MINTÁZATA 

HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKNÉL 

 

 

1. Bevezetés 
 

A hallás során hallószervünk a hangingereket érzékeli, felerősíti és továbbítja az agyi 

hallókéregbe, ahol a végső feldolgozás megtörténik. A hangképző szervek által keltett 

hang a levegőben rezgésként továbbítódik, amely a fület elérve a hallójáraton át a 

dobhártyán, majd a hallócsontokon keresztül a belsőfülbe jut. Itt a Corti-szerv szőrsejt-

jei a mechanikus rezgést elektromos impulzusokká alakítják át, amit a hallóideg a 

kérgi központba vezet (Fent 2007). A szőrsejtektől a hallókéreg felé induló idegrostok 

többszöri átkapcsolódás és kereszteződés után jutnak az elsődleges kérgi hallómezőbe 

(ún. felszálló hallópálya), ahol az ingerületvezetés mellett megkezdődik a hangingerek 

feldolgozása is. A felszálló hallópálya mellett az agykéregből, illetőleg bizonyos agy-

törzsi magvakból a szőrsejtek felé a leszálló hallópálya szállít ingerületet; ez visszahat 

a fül működésére. 

Nagyothallásról akkor beszélünk, ha a hallásteljesítmény rosszabb az adott életkor-

ban elvárt szintnél (Kiefer 1998). A halláskárosodások típusai osztályozhatók egyrészt 

aszerint, hogy veleszületett vagy szerzett zavarról van szó, illetőleg hogy hol található 

a hallászavarral járó sérülés helye. A vezetéses halláscsökkenés oka a hallójárat, a 

közép- és belsőfül területén jelentkezik (például fülzsírdugó, zajártalom); az idegi 

károsodás kiváltó oka lehet például jóindulatú daganat vagy a központi idegrendszer 

károsodásai (Kiefer 1998). A két típus együttesen is előfordulhat. 

A klinikai hallásvizsgálatot úgy végzik, hogy különböző frekvenciájú 

szinuszhangokat juttatnak fülhallgatón keresztül felváltva a két fülbe. A vizsgált sze-

mélynek jeleznie kell, amikor leghalkabban érzékeli a hangot. Így határozható meg a 

hallásküszöb, vagyis az, hogy az egyes frekvenciákon a beteg milyen minimális erős-

ségű hang meghallására képes. Ép hallás esetén a légvezetéses küszöb 250 és 8000 Hz 

közötti tartományban 0 és 10 dB között található. A nagyothallásnak különböző foko-

zatai vannak (a 30 dB-t meghaladó küszöbgörbe esetén már hallászavarról, illetve 

nagyothallásról beszélünk). 

41 és 55 dB között húzódó küszöbgörbe esetén enyhe veszteségről van szó, közelről 

még érthető a társalgó beszéd, de szükség van a szájról olvasásra; a szókincs beszű-

külhet, felléphetnek beszédhibák. Az 56 és 70 dB közötti küszöbgörbe közepes veszte-

séget jelent, ekkor csak a hangos társalgás érthető, a csoportos beszélgetés nehezített. 

A beszédérthetőség gyengébb, valószínű mind az expresszív, mind pedig a receptív 

beszédzavar, valamint a korlátozott szókincs. A 71–90 dB közötti görbe súlyos veszte-

séget jelez. A környezeti zajok felismerése még lehetséges, azonban a beszédhangok-

nak már csak egy része differenciálható, a beszéd és nyelv valószínűleg torzul. 91 dB-

től már siketségről beszélünk (Csányi 2005). 
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A halláscsökkenés nemcsak a beszédfeldolgozás folyamataiban okoz nehézségeket, 

hanem befolyásolja a beszéd kivitelezését is. Hallásveszteség esetén akusztikai vissza-

csatolás hiányában a beszédprodukció indulása nehezített, mert a csecsemő a környe-

zete beszédhangjait nem képes megfelelően feldolgozni. Az utánzás a beszédproduk-

ció kialakulásának egyik legfontosabb eleme, ennek hiányában késik a hangadás fejlő-

dése (Oller–Eilers 1988, Koopmans-van Beinum et al. 2001). Az akusztikai kontroll 

hiánya miatt sorozatos mássalhangzó-tévesztések jellemzik a beszédet, ez a jelenség 

az otogén diszlália (Kiefer 1998). A prozódia szintén jellegzetes eltérést mutat az ép 

beszédre jellemző prozódiától. 

A hosszú időn keresztül fennálló beszédzavar – amely egyaránt érinti a beszéd 

szegmentális és szupraszegmentális szerkezetét – nyelvi zavart eredményezhet. 

A jelen kutatás célja a nagyothallók spontán beszédének akusztikai vizsgálata. Arra 

a kérdésre kerestük a választ, hogy a különböző mértékű halláscsökkenés milyen jel-

legzetes eltéréseket okoz a beszédben. 

 

2. Kísérleti személyek, anyag és módszer 
 

A kutatáshoz 12 nagyothalló iskolás és 12 ép halló, korban illesztett gyermek beszédét 

rögzítettük. A hallássérült gyermekek 7–8. osztályosok, egynyelvűek, középsúlyos, illetve 

súlyos nagyothallók, hallókészüléket viselnek; szegregált oktatásban részesülnek. A gyer-

mekek életkoruk és nem a halláskor (a hallássérülés diagnosztizálása és a hallókészülék-

viselés megkezdése óta eltelt időszak, vö. Bombolya 2007) szerint vannak besorolva, mert 

több mint tíz éve kaptak készüléket és szurdopedagógiai ellátást. A kontrollcsoport tagjai 

szintén egynyelvű iskolások. Interjúkat készítettünk az adatközlőkkel a családjukkal, sza-

badidejükkel, nyári terveikkel kapcsolatban. A felvételek tanteremben, digitális hangrögzí-

tővel történtek (Zoom H4n flash memóriás felvevő, beépített mikrofonnal). Az annotálást 

követő akusztikai mérések a Praat 5.3 és a MATLAB 5.0 szoftverrel történtek. A beszéd-

jelből automatikusan kimértük a beszédszakaszok, illetve a néma és a kitöltött szünetek 

időtartamát; az alaphangmagasságot (100 ms-os intervallumokban egy átlag- és egy szó-

rásértéket adatoltunk). A statisztikai elemzéseket az SPSS 13.0 szoftverrel végeztük. A 

hallássérültek és az ép halló gyermekek alaphangmagasságának lehetséges elkülönítésére 

automatikus osztályozó algoritmust alkalmaztunk. Az algoritmusok közül a C.4. bináris 

fából továbbfejlesztett döntési fa j48-at használtuk (1. ábra). 
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1. ábra. A döntési fa sematikus rajza 

 

A döntési fa alapötlete az, hogy az összetett összefüggések egyszerű döntések soroza-

tára vezethetők vissza. Az algoritmus képes felismerni, hogy mely paraméterek jelen-

tősek a csoportosításban. Az algoritmus tanításához és teszteléséhez akusztikai para-

méterként az alaphangeloszlásból számított statisztikai jellemzőket alkalmaztuk (átlag, 

szórás, ferdeség, csúcsosság). 

 

3. Eredmények 
 

A beszédszakaszok időtartamában statisztikailag szignifikáns különbség van a hallássé-

rült és az ép halló iskolások között [F(1, 1243) = 115,128; p < 0,001, vö. 2. ábra]. A 

hallássérülteknél mért átlagos időtartam 1171 ms, a kontrollcsoportban 1756 ms. A hal-

lássérült iskolások – feltehetően az artikulációs nehézségeik miatt – rövidebb közlésegy-

ségeket hoznak létre, mint az ép halló gyerekek. A rövid szakaszokban való tervezés 

valószínűsíthetően leegyszerűsíti nemcsak a közlés megvalósítását, de tervezését is. 
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2. ábra. A beszédszakaszok időtartama 

 

A néma szünetek aránya az ép halló iskolások korpuszában 20,9% (a beszédé 79,1%). 

A hallássérült iskolások több néma szünetet tartanak, a korpuszukban a jelkimaradá-

sok aránya 38,6%, ez majdnem kétszer annyi, mint a kontrollcsoportban adatolt arány. 

A hallássérült gyermekek feltehetően a tervezés átalakítási folyamatainak nehézségei 

és az artikulációs problémák miatt tartanak több néma szünetet. 

A hallássérült gyermekek beszédében nemcsak nagyobb a néma szünetek aránya, 

ezek időtartama is szignifikánsan hosszabb, mint a kontrollcsoportban [F(1, 678) = 

17,487; p < 0,001, vö. 3. ábra]. 

Az ép halló iskolások néma szüneteinek átlagos időtartama 635 ms, a hallássérülteké 

átlagosan majdnem 200 ms-mal hosszabb (826 ms). A hallássérülés következtében fellé-

pő artikulációs nehézségek miatt a gyermekeknek több és hosszabb néma szünetre van 

szükségük a beszéd artikulációs tervezéséhez és kivitelezéséhez. A kontrollcsoportban 

adatolt legrövidebb néma szünet időtartama 47 ms, a leghosszabb pedig 3124 ms. 
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3. ábra. A néma szünetek időtartama a két korpuszban 

 

A hallássérült gyermekek korpuszában a legrövidebb szünet időtartama 22 ms, a 

leghosszabbé pedig 5143 ms, vagyis az adatok szóródása is jóval nagyobb, mint az ép 

halló gyermekek esetében. 

A kitöltött szünet – vagy más néven hezitálás – is számos funkciót tölt be a beszéd-

ben. Egyrészt időt biztosít a tervezési, önellenőrzési és korrekciós folyamatokhoz, de 

fontos szerepe van a társalgásban is (vö. Mahl 1956, Maclay–Osgood 1959, Beattie–

Butterworth 1979, Levelt 1989, Fox Tree 2002). A hallássérült gyermekek korpuszá-

ban összesen 74 db előfordulást adatoltunk, ez azt jelenti, hogy 3,7 hezitálás fordult 

elő percenként a korpuszban. A kontrollcsoport tagjai összesen 105 darab kitöltött 

szünetet produkáltak, 4,3 hezitálást percenként. 

Elemeztük, hogy a kitöltött szünetek milyen formában realizálódnak (4. ábra). Az 

ép halló iskolások hezitálásainak döntő többsége semleges magánhangzóként valósul 

meg, a felnőtt adatközlőkhöz hasonló arányban. A hallássérülteknél is a svá jelenik 

meg a legnagyobb arányban, de nem dominál olyan nagy mértékben, aránya a hezitá-

lásoknak csupán felét teszi ki. 
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4. ábra. A kitöltött szünetek realizációi 

 

A hallássérült iskolásoknál jóval nagyobb arányban volt adatolható az öm hezitálás, 

mint a kontrollcsoportban, ami arra utal, hogy a két csoport beszélői eltérő hezitációs 

stratégiákat preferálnak a beszédben. 

A svá-hezitálás átlagos időtartama a hallássérült gyermekek korpuszában 229 ms. 

Az ép halló gyermekeknél kétszer olyan gyakran fordul elő a svá, és átlagosan majd-

nem 100 ms-mal hosszabb időtartamban ejtik, a különbség statisztikailag szignifikáns 

[F (1,118) = 9,221 p = 0,003, vö. 5. ábra]. 

 

 

 

5. ábra. A svá-hezitálás időtartama 

 

A hallássérültek beszédében az öm nagyobb arányban fordul elő, mint a kontroll-

csoportban, és átlagosan hosszabb időtartamban is valósul meg. A hallássérült gyer-
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mekek átlagosan 475 ms időtartamban ejtették ezt a hezitációs hangkapcsolatot, a 

kontrollcsoport tagjai rövidebben, átlagosan 409 ms időtartamban. A különbség nem 

szignifikáns – feltehetően a kontrollcsoportban adatolt kis elemszám miatt –, de a 

tendencia kirajzolódik (6. ábra). 

 

 

 

6. ábra. Az öm időtartama 

 

A hezitálásokban tehát eltéréseket találtunk a hallássérült gyermekek és a kontroll-

csoport között: más stratégiákat preferálnak a kitöltött szünetek realizációját illetően. 

A svá jóval nagyobb arányban dominál az ép hallók beszédében és hosszabb időtar-

tamban is valósul meg, míg a hallássérülteknél az öm aránya megközelíti a sváét, és 

hosszabb időtartamban is ejtik, mint az ép hallók. 

Az alaphangmagasság tekintetében jellegzetes különbségeket adatoltunk a két cso-

port között. A hallássérült fiúk esetében az átlagos alaphangmagasság magasabb érté-

ken realizálódik, mint az ép hallóknál [egytényezős varianciaanalízis, Tukey post-hoc 

teszt: F(3, 1553); p < 0,001, vö. 1. táblázat]. A lányoknál nincs különbség az alaphang 

alakulásában. Az alaphangmagasság értékeinek szórása nagyobb a hallássérült gyer-

mekek beszédében, mind a lányok, mind a fiúk esetében (1. táblázat). 

 

 Alaphangmagasság (Hz) 

Átlag Szórás 

Ép halló fiúk 141,47 29,00 

Hallássérült fiúk 170,44 56,28 
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Ép halló lányok 194,36 26,92 

Hallássérült lányok 190,39 38,35 

 

1. táblázat. Az alaphangmagasság átlaga és szórása a hallássérült és ép halló fiú- és lánygyermekek 

beszédében 

 

A nagyothalló gyermekek a monotonitás elkerülése miatt sokszor nagyobb és gyor-

sabb ingadozással valósítják meg a beszéddallamot (7. ábra). 

 

 

 

7. ábra. Egy-egy hangsor hangszínképe egy hallássérült gyermek (balra) és egy ép halló gyermek 

(jobbra) ejtésében 

 

Az alaphangmagasság értékét befolyásolja a halláscsökkenés mértéke is. Az 

audiogram alapján középsúlyosnak minősített gyermekek kivétel nélkül fiúk. A súlyo-

san nagyothalló gyermekek között voltak fiúk és lányok is (a különbség tehát nem a 

fiúk és lányok közötti alaphangkülönbségből adódik). A súlyosan nagyothalló gyer-

mekek átlagos alaphangértéke 156 Hz, míg a középsúlyosan nagyothalló gyermekeké 

184 Hz [F(1, 425) = 299,264; p < 0,001, vö. 8. ábra]. 
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8. ábra. Az alaphangmagasság értéke a halláscsökkenés szerint 

 

A különbség azzal magyarázható, hogy a súlyosan nagyothalló gyermekek kevésbé 

tudják elsajátítani a prozódiai mintázatokat. 

A jelen tanulmányban arra is kerestük a választ, hogy az alaphangmagasság eloszlá-

sából származó statisztikai jellemzők által milyen eredménnyel lehet osztályozni a 

hallássérült és az ép halló beszédéből származó beszédszakaszokat. Az osztályozáshoz 

használt döntési fát az adatok kétharmadával tanítottuk, és egyharmadával teszteltük. 

Az eredmények azt mutatják, hogy az algoritmus az ép halló gyermekek beszédszaka-

szainak mintegy háromnegyedét osztályozza helyesen az F0-érték alapján, a hallássé-

rültekét ehhez megközelítően azonos arányban (2. táblázat). 

 

 
Kézi címkézés 

ép halló hallássérült 

Gépi címkézés 
ép halló 73 27 

hallássérült 31 69 

 

2. táblázat. Az osztályozás eredménye 

 

4. Következtetések 
 

A jelen tanulmányban hallássérült és ép halló iskolás gyermekek spontán beszédét 

hasonlítottuk össze néhány akusztikai jellemző mentén. Az eredmények azt mutatták, 

hogy a hallássérült gyermekek nemcsak az anyanyelv-elsajátítás kezdetén hoznak létre 

rövidebb beszédszakaszokat, mint ép halló kortársaik (vö. Dikkenberg-Pot–

Koopmans-van Beinum 1997), hanem iskoláskorban is; ez valószínűsíthetően az arti-
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kulációs nehézségekkel magyarázható (pl. Kiefer 1998, Csányi 2005, Bombolya 

2007). A beszéd kivitelezésének nehezítettsége hatással van a közlések hosszára és 

összetettségére egyéb nyelvi- és beszédzavarok esetén is (Horváth 2006, Horváth–

Imre 2009). A beszéd szegmentális szerkezetének eltérései mellett (Beke 2010) szup-

raszegmentális paraméterekben is vannak különbségek a két csoport beszéde között, 

így például a néma szünetek arányában és időtartamában. Az akusztikai visszacsatolás 

hiányában az artikulációs nehézségek, a kevesebb beszédtapasztalat, valamint a nyelvi 

átalakítás lassabb volta miatt (vö. Gósy 2008) a hallássérült gyermekeknek több és 

hosszabb néma szünetre van szükségük a beszéd artikulációs tervezéséhez és kivitele-

zéséhez. A kitöltött szünetek elemzése azt mutatta, hogy a hallássérült gyermekek 

eltérő hezitációs stratégiákat használnak a spontán beszéd során – a felszíni jelenségek 

arra utalnak, hogy a beszédzavar érintheti a magasabb tervezési folyamatokat is, ezt a 

megakadások mintázatának további kutatásával lehet majd igazolni. 

Az alaphangmagasság értékét befolyásolja a beszélő neme és a halláscsökkenés 

mértéke is. A fiúknál igazolódott, hogy a hallássérültek alaphangmagassága magasabb 

frekvenciaértéken realizálódik, mint az ép hallóké (a lányoknál nem volt ilyen különb-

ség). A súlyosan nagyothallóknál – nemtől függetlenül – átlagosan majdnem 30 Hz-cel 

alacsonyabb F0 volt adatolható. 
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GÓSY MÁRIA – GYARMATHY DOROTTYA 
 

A BESZÉDTERVEZÉS ATIPIKUS KONTROLLJA 

 

 

1. Bevezetés 
 

A beszéd motoros kivitelezésének nehézségére utalnak a szegmentumok ismétlései, 

valamint a szavak többszöri vagy gyakori újraindításai. Mindezek a spontán beszédnek 

is jól ismert velejárói (Howell et al. 1997). Beszédzavarnak tekintendők azonban ak-

kor, ha az előfordulásuk feltűnő mértékben megnövekszik (Postma–Kolk 1993). Ez 

utóbbi esetben felmerülhet a beszédfolyamat zavara; egyes megakadástípusok nagyfo-

kú előfordulása esetén pedig dadogásról beszélünk. Ilyen jelenségek az újraindítások, 

bizonyos ismétlések, valamint az egyes beszédhangok nehezített artikulációja, főként 

szókezdő helyzetben (Lajos 2009). A szakirodalom ma sem egységes a dadogás pon-

tos diagnosztikáját, kritériumait, sőt az okát tekintve sem. Vannak, akik a 

neuromechanizmus diszfunkciójának tekintik, felmerül a pszichés eredet mint oki 

tényező; újabb magyarázatok szerint pedig a dadogás a beszédkontroll hibája. Fontos 

tényező e beszédzavar megítélésében, hogy a beszélő dadogónak tartja-e önmagát 

vagy nem. 

A beszédprodukció diszharmóniájából adódó megakadásjelenségek egy részét álta-

lában nem is veszik észre a hallgatók, más részük jobban feltűnik. Ez utóbbiak közé 

tartoznak a dadogásra különösen jellemző nehezített hangindítások, amelyek az átla-

gos spontán beszédben igen ritkák (Curlee 2004, Burger–Wijnen 1999, Howell 2007) 

vagy a gyakori újraindítások. A beszélő gyakran kerül abba a helyzetbe, hogy több 

időre van szüksége a gondolatainak rendezéséhez, avagy valamelyik nyelvi átalakítási 

művelet elvégzéséhez. A legkevésbé feltűnő megakadásjelenségek ilyenkor a töltelék-

szavak, amelyeket sokan stratégiaként is alkalmaznak a problémák feloldására. A 20. 

század negyvenes-ötvenes éveiben a beszélőknél ez jelentkezett leggyakrabban 

(Gósy–Gyarmathy 2008) szemben a napjainkban meglehetősen gyakori hezitálással 

(Horváth 2010). A hát és az aszonygya (’azt mondja’) hangsorokat felváltotta az 

„özés”, vagyis a kitöltött szünet. Hosszú időn át az egyik legszembetűnőbb 

„kitöltőelem” az izé hangsor volt a spontán közlésekben, amely sokféleképpen tolda-

lékolható, így számos szót tud kiváltani átmeneti beszédtervezési nehézség esetén 

(Fabulya 2007). Már a 19. században szó-tározták, definíciója szerint egyértelműen 

töltelékszó, eredete azonban ismeretlen (Czuczor–Fogarasi 1865: 161). A spontán 

beszéd kutatásai számos, gyakran használt töltelékszót, illetve diskurzusjelölőt azono-

sítottak (Dér 2006) hasonló funkciókban. Ezek egy-egy beszélőre, de akár egy egész 

generációra is jellemzőek lehetnek. A fonetikai elemzések két kötőszó, a tehát és az 

ilyen esetében azt igazolták, hogy töltelékszóként más kiejtésben valósulnak meg, mint 

amikor eredeti szófaji funkciójukban használják őket a beszélők (Gósy–Horváth 

2009). Megállapítható tehát az a tendencia, hogy a beszélő igyekszik a hallgató számá-

ra legkevésbé feltűnő módon ellenőrizni és javítani a beszédtervezési diszharmóniáját. 
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A beszédtervezés tipikus nehézségeihez a dadogóknál a beszédfélelem, a beszédgát-

lás is társul (vö. már Roboz 1894). Fokozott mértékben jelentkezik ez, ha egy olyan 

beszédhanggal kezdődő szót kell kimondaniuk, amelynek az ejtése rendszerint prob-

lémát okoz számukra. Ilyenkor görcsösen szaggatott lesz az artikulációs folyamat 

(Kanizsai 1961), s dadogónként más-más beszédhang idézheti elő az ejtési nehézséget. 

Különösen nagy a frusztráció az ún. tónusos görcs esetében, amikor a dadogó nem 

vagy csak nehezen tudja elkezdeni az artikulációt, illetve görcsösen elnyújtja a kezdő 

hangot. A beszédprodukciós nehézségek oldására a dadogók sajátos stratégiákat alakí-

tanak ki. Megpróbálják elkerülni az adott szót, szinonimát mondanak helyette, átszer-

kesztik a közlést, légzéssel vagy gesztussal ellensúlyozzák a görcsöt. Úgy tűnik, sok-

kal tudatosabbak a verbális kommunikációban, mint a tipikus beszélők. Vannak olyan 

elméletek, amelyek a dadogást éppen a túlzott önmonitorozással hozzák kapcsolatba. 

Ez azt jelenti, hogy a dadogó már azt megelőzően készen áll a hibajavításra, mielőtt a 

hiba valóban bekövetkezett volna (Kolk–Postma 1997). Lajos Péter (2009) szerint a 

dadogó elsősorban azért produkál töltelékszavakat (mint na, szóval, mondjuk, hát, izé, 

tudod), hogy időt nyerjen a görcs lefutásához, illetve hogy a nehezen kiejthető szavak 

helyett másokat találjon. Ha e feltevéseket elfogadjuk, akkor ez azt jelenti, hogy a 

töltelékszó használata jó stratégiának bizonyul a görcs feloldására és időnyerésre. 

Mindezek alapján felmerül a kérdés, hogy a beszédfolyamat zavara valóban 

együttjár-e a megakadásjelenségek növekedésével a spontán megnyilatkozásokban. 

Egyes vélemények szerint a dadogó és a nem dadogó beszéd elkülöníthető a 

megakadásjelenségek gyakorisága alapján (pl. Postma–Kolk 1993), mások szerint ez a 

megközelítés önmagában nem elegendő (pl. Parry 2009). Noha a dadogás mint be-

szédzavar általában könnyen felismerhető, a tudományos igényű azonosítást nehezíti 

az a tény, hogy a dadogók beszédének vannak egészen folyamatos részei, ugyanakkor 

a tipikus beszélőknél is előfordulnak erősen szaggatott közlések. 

Egy önmagát gyógyult dadogónak tartó felnőtt férfi esettanulmányával igyekszünk 

a kérdésre választ adni, akinek a spontán beszéde ma már alig mutat a gyermekkori 

problémára utaló jellemzőket. Adatközlőnk beszédében kismértékben fellelhetők 

ugyan a korai dadogás egyes jelenségei, a spontán beszédére általánosan jellemző 

megakadásjelenségei azonban ugyanazok, amelyek az átlagos beszélőknél is tapasz-

talhatók. Egyetlen kivételt találtunk, egy olyan töltelékelem használatát, amely hang-

zását és funkcióját tekintve egyedi megakadásjelenség. Hipotézisünk szerint ez a sajá-

tos töltelékelem a dadogás kompenzálására régebben kialakított stratégia továbbélése. 

A beszélő ezen a módon az önkontroll egy különös megjelenési formáját működteti a 

spontán beszédében. Kutatásunk célja az önmonitorozás és az önkorrekció egy sajátos 

mintázatának bemutatása tipikus beszélők kompenzációs stratégiáival összevetve. 

 

2. Kísérleti személy, anyag, módszer 
 

Adatközlőnk (a továbbiakban B.) 70 éves férfi. Egynyelvű, életkorának megfelelően 
ép halló, egyetemet végzett. Gyermekkorában tono-klónusos dadogó volt (pszichés 

eredettel), de mára már sem ő saját magát, sem környezete nem tartja őt beszédhibás-

nak. Beszédfelvétele a BEA-adatbázis fejlesztése keretében történt a protokollnak 
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megfelelően (Gósy 2008). A felvétel teljes hossza 35 perc 24 másodperc volt, amely-

nek 19 perc 34 másodperces spontánbeszédanyagát elemeztük. A rögzített beszédtípu-

sok: interjú, vélemény kifejtése egy adott témáról, két rövid történet visszamondása 

(az elhangzásukat követően) és egy háromfős társalgás. A rögzített anyagban meghatá-

roztuk a bizonytalanságra utaló és a hiba típusú megakadásjelenségeket (Gósy 2005), 

továbbá megmértük az ismételt szavak, az újraindított szegmentumok és a szerkesztési 

szakaszok időtartamát a Praat szoftver használatával (Boersma–Weenink 2005). Sta-

tisztikai elemzéseket (varianciaanalízis) végeztünk (95%-os megbízhatósági szinten) 

az SPSS 13.0 szoftver alkalmazásával. 

 

3. Eredmények 
 

Univerzális tény, hogy az emberek spontán megnyilatkozásaiban különféle megakadá-

sok fordulnak elő, amelyek a beszédtervezési folyamat pillanatnyi diszharmóniájából 

adódnak. A megakadásjelenségek típusai és gyakorisága különböző a beszélők és a 

kommunikációs helyzetek függvényében (Howell et al. 1997, Bortfeld et al. 2001, Gósy 

2003). Bizonyos esetekben egyéni stratégiák is kialakulnak. 

Elemeztük adatközlőnk (B.) spontán beszédének temporális sajátosságait, valamint 

a megakadásjelenségek típusait és előfordulásukat. Artikulációs tempója a rögzített 

spontánbeszéd-anyagban átlagosan 12,6 hang/s, az egyes beszédtípusok között nincs 

feltűnően nagy eltérés. Leggyorsabb a kiejtése a vélemény kifejtésekor, 13,9 hang 

másodpercenként, leglassabb pedig az elhangzott szövegek tartalmának összegzésekor 

(11,7 hang/s, ill. 11,5 hang/s). A beszédtempója átlagosan 10,1 hang/s; leglassabb – 

csakúgy, mint az artikulációs tempó – a két tartalomösszegzés esetében (8,4 és 8,8 

hang/s), leggyorsabb pedig a vélemény megfogalmazásakor és a társalgásban (11,4 

hang/s és 11,5 hang/s). 

Noha adatközlőnk beszéde mára már nem tipikusan dadogó, azonban a gyermekkori 

beszédhiba még mindig fennálló egyes megjelenési formái egyértelműen fellelhetők a 

közléseiben. Ritkán, de tapasztalható beszédében a görcsszerű artikuláció a szavak 

elején, továbbá relatíve nagy arányban jelennek meg a különféle megakadások. Be-

szédtervezési diszharmóniájának egy sajátos megjelenési formája egy olyan töltelék-

elemként használt hangsor, amelynek nincs jelentése. A magyarban szokásos töltelék-

szavak mellett ez a hangsor nem valamilyen létező szó funkcióváltásban, hanem egy 

logatom. Hirschberg (1969) említi a sztereotíp kisegítő szavak (azaz töltelékszavak) 

használatán túl az embolofráziát (ill. embololáliát), ami értelmetlen hangsoroknak a 

közlésbe iktatása spontán beszéd közben (a szó eredete: embolos = bedobott tárgy, 

phrasis = szólás). Adatközlőnk sajátosan alkalmazza az embolofráziát: egyetlen hang-

sort variál, a variá-ciók az „ivek” – mint leggyakrabban megjelenő – logatom módosu-

lásai. Ez a hangsor fonetikailag nem stabil, számos realizációja hallható B. megnyilat-

kozásaiban. Úgy tűnik, hogy használata adatközlőnknél egy sajátos problémamegoldó 

stratégia, amely hozzájárulhatott a dadogásának nagymértékű javulásához. 
A rögzített spontánbeszéd-anyagban összesen 110 darab „ivek”-féle hangjelenséget 

adatoltunk. B. a különböző típusú spontán megnyilatkozásaiban percenként átlagosan 

7,4-szer ejtette az „ivek” valamilyen formáját. A hangsorok időtartama különböző, 
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eltérnek szótagszámban és kismértékben váltakozó magán- és mássalhangzókkal je-

lennek meg a beszédanyagban. Például: ib, hib, pév, hüb, hiv, vek, ivek, iveg, hévek, 

hifja, hive, illetve több szótagú formákban, mint ifinyek, hébévek, nyivhéveg. A legna-

gyobb arányban két szótagúként fordultak elő (59,09%); az esetek 23,6%-ában egy 

szótagosak voltak; 17,31%-ban pedig több szótagban realizálódott a kiinduló hangsor. 

A leghosszabb 7 szótagból állt: ivekvivivitivek. A legrövidebb ivekrealizáció időtarta-

ma 140 ms, a leghosszabbé 2650 ms volt; az összes előfordulást tekintetbe véve, az 

átlag 420 ms-nak adódott. Az értékek nagy szórása mutatja, hogy a kiejtési időtartamot 

tekintve ezek a hangsorok hezitálásnak éppúgy megfelelnek, mint töltelékszavaknak. 

Az „ivek” realizációinak előfordulása nem volt független az adott beszédtípustól. 

Elfogadva azt a feltételezést, hogy a beszélő nyilvánvalóan akkor alkalmazza az 

embolofráziát, amikor valamiféle problémája akad a közlésben, megállapíthatjuk, 

hogy az önálló vélemény megfogalmazása jelentette számára a legkevesebb beszéd-

tervezési gondot, míg a legtöbb nehézséget az interjú és a tartalomösszegzés okozta. 

Az interjút a felvétel elején rögzítettük, így az „ivek” nagymértékű előfordulásának 

egyik lehetséges magyarázata a felvételi helyzet okozta kezdeti szorongás (is) lehetett 

(1. ábra). 

 

 

 

1. ábra. Az „ivek” hangsor megjelenése a különböző beszédrészekben 

 

Az „ivek”-előfordulások közvetlen kontextusának tartalmi és fonetikai elemzése alap-

ján három olyan beszédtervezési hibatípust tudtunk elkülöníteni, amelyek következté-

ben adatközlőnk beszédében az elemzett hangsor megjelent. Ezek: a gondolati váloga-

tás, illetve a grammatikai tervezés bizonytalan volta, a mentális lexikon aktiválásának 

pillanatnyi nehézsége és az artikulációs probléma feloldása. A szemantikai, grammati-

kai és szupraszegmentális tényezőket (hangsúly, dallam, szünet) is tekintetbe vevő 

elemzések nagy biztonsággal lehetővé tették a kategorizálást. Az esetek egy kis részé-

ben azonban a felszíni adatok alapján mégsem volt teljesen egyértelmű a besorolás. 

Egyfelől a gondolati szelekció és a lexikális aktiválás problémájának elkülönítése, 

másfelől (ritkábban) a lexikális aktiválás és az artikulációs kivitelezés nehézsége oko-

zott osztályozási bizonytalanságot. (Ezekben az esetekben a szerzők egy harmadik 
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szakember bevonásával jutottak konszenzusos döntésre.) A leggyakoribb ok (az összes 

ivekrealizációt 100%-nak tekintve) 46,28%-ban az artikulációs nehézség volt, majd a 

gondolkodási probléma (28,09%-ban), végül a szótalálási nehézség (25,61%-ban). Az 

ejtéskönnyítő ivek előfordulása – a teljes anyagot tekintve – 4,94 hangsor percenként, 

a gondolkodási diszharmónia feloldásának funkciójában 2,47 előfordulás percenként, 

míg a lexikális előhívási nehézség felszíni jelzőjeként 2,32 percenként. 

a) A gondolkodási probléma kategóriája azt jelenti, hogy a beszélő még válogat a 

szándéka szerinti közlés tartalmát, esetleg grammatikai formáját (vagy mindkettőt) 

illetően. Az ekkor kiejtett ivek hangsorokra nagyfokú fonetikai eltérések jellemzők, 

mind a szótagszámot, mind az alkotó beszédhangokat tekintve. Gyakran szünet vagy 

töltelékszó előzi meg és követi őket, avagy hezitálás. Például: de hát megvédik a  a 

 hát a várost  a  hát hivet ööö veka nagy Szulejmán jött a  hát a seregével 

vagy a polgárok is hát a védők mellé álltak  iveksokáig  hogy ööö hogy 

hoippeogy megvédjék hát a városokat (a négyzetek a néma szünetet jelölik). Az első 

példában a tartalmi váltás miatti tervezési problémát a hosszas, különböző formájú 

hezitálások előzik meg, illetve követik; a két rész között (a ’város megvédése’ és ’Szu-

lejmán nagy serege’) nincs grammatikai kapcsolat. A második példában a hogy kötő-

szó ismétlései és a néma és kitöltött szünetek egyaránt a folytatás tartalmi diszharmó-

niájáról tanúskodnak. Itt a virtuális mondat összetettsége megőrződött, amit a kötőszó 

is alátámaszt. 

b) A szótalálási nehézséget egyértelműen jelzi az, hogy a grammatikai szerkezeten 

belül jelennek meg a különféle bizonytalanságra utaló jelek, beleértve az ivek vala-

mely formáját. Ez a hangsor a lexikális keresés jelzése esetén fonetikailag kevésbé 

változatos, és gyakrabban tapad a keresett és megtalált szóhoz. Például: hát a táp-
anyagot és hát a folyadékot a földből  akkor nagyobb rügyeket  iviiveknöveszt hogy 

 hát ő  előnyösebb helyzetbe kerüljön. Itt az ige előhívása okozta a gondot a be-

szélő számára csakúgy, mint a következő példában: az i igazi nagy védelmet hát a 

Varkos Györgynek és a  és a és és és hát a vitézei ivivivekjelentették. Nemegyszer az 

adatközlő maga utal a szótalálási problémára, például: nem emlékszem pontosan hogy 

melyik növényt valamilyen h h hévcápa nem tudom milyen  iveknövényt. 

c) A kiejtés artikulációs tervezése és kivitelezése közötti nehézséget oldja fel leg-

többször az ivek hangsor, amely ilyenkor őrzi meg a legnagyobb mértékben az „erede-

ti” formáját. Jellemzően ekkor tapadnak a leggyakrabban ennek a hangsornak a reali-

zációi az adott szóhoz. Például: hát azt nehéz megítélni hogy mitől van ilyen  

ivekfiatalabb koromban ööö ööö  több ivekmunka kapcsán ööö ööö elég sokszor 

jártam (vö. 2. ábra). 
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2. ábra. Az ivekváros hangsor ejtésének akusztikai lenyomata (rezgéskép és hangszínkép): az artiku-

lációs nehézséget oldja a szót megelőző, tapadó ivek hangsor 

 

A dadogók különböznek abban, hogy mely beszédhangok, mely mássalhangzók kiej-

tése okoz számukra nehézséget (Lajos 2009); jellemzőnek tekinthető azonban a felpat-

tanó zárhangok, a nazálisok és a labiodentális réshangok artikulációjának problémája. 

Adatközlőnk spontánbeszéd-anyagában legnagyobb mértékben a zöngés labiodentális 

mássalhangzó (23,2%) előtt hallható az ejtéskönnyítő hangsor. Előfordulási gyakori-

ságban ezt a zöngétlen párja követi (17,8%), majd a zöngétlen alveoláris felpattanó 

zárhang és a pergőhang (arányuk 12,5%). A bilabiális nazális előtti ivekrealizáció 

előfordulása alig haladja meg a 10%-ot, a zöngétlen veláris felpattanó zárhang előttiek 

aránya 8,9%. Az ivek típusú hangsorok megjelennek még a zöngés és zöngétlen bila-

biális felpattanó zárhangok előtt (7,1%). Valamennyi felsorolt mássalhangzó előfordu-

lásakor szókezdő helyzetben adatolható a dadogásra jellemző görcsös újraindítás. 

Például: egyszer mmm t t teljesen, k k két, f f felmérő, v voltak, p p pe p p persze, r ööö 

rö ööö rendkívül. Tény azonban, hogy B. számos esetben látszólag problémamentesen 

ejti ki a fenti mássalhangzókat szókezdő helyzetben is. 

A multifunkcionálisan használt ivek hangsor realizációi ugyanazon virtuális mon-

datban akár mindhárom funkcióban is adatolhatók. Például: i ivekVarkos György  

nek a legendájáról szól a át hát a történet  ööö aaa  ugyh ivvakSzékesfehérvárt 

pívek  ivekmocsaras ingovány üüü vette körül. A példában az első előfordulás (i 

ivek) a labiodentális résmássalhangzó feloldására szolgál, a második (ivvak) gondol-

kodási bizonytalanság felszíni jele. A történet szót követő kitöltött szünetek és az 

ivekrealizáció is azt jelzi, hogy a beszélő tűnődik a folytatáson. A harmadik (pívek) 

hangsor a lexikális előhívásnak – jelen esetben a mocsaras szó – pillanatnyi nehézsé-

gére utal, míg a negyedik (ivek) a szókezdő nazális mássalhangzó kiejtését segíti. A 

lexikális előhívás nehézségét okozhatja az adott szó ejtésétől való félelem is, ha az 

olyan mássalhangzóval kezdődik, ami tapasztalatból gondot okoz a beszélőnek. 
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Az ivekrealizációk jellegzetesen különböznek abban, hogy tapadnak-e az őket kö-

vető szóhoz vagy nem. A tapadás az artikulációs gesztusok folyamatosságát jelenti 

az ivek valamely formája és a követő szó között (vö. 2. ábra). Az ejtési nehézséget 

könnyítő ivekrealizációk kivétel nélkül tapadnak, vagyis az adatközlő ennek a hang-

sornak az artikulációs gesztussorozatán keresztül mintegy felkészíti, illetve biztosítja 

az artikulációsan már megtervezett szó kivitelezését. A lexikális előhívás problémája 

51,6%-ban mutat tapadást, míg 48,4%-ban néma szünet jelenik meg a kiejtendő szó 

előtt. Feltételezzük, hogy a tapadó ivek hangsorok ilyenkor a sikeresebb és (valószí-

nűsíthetően) gyorsabb hozzáférést szolgálják. A szünet jelenléte arra utal, hogy az 

adatközlőnek az adott esetben a szokásosnál több időre volt szüksége az aktiválás-

hoz. A gondolat tartalmi (és/vagy) grammatikai tervezési problémáját, bizonytalan-

ságát jelző ivekrealizációk 85,3%-a nem tapad (a 14,7%-nyi tapadóval szemben). Ez 

azt mutatja, hogy a gondolati nehézséget a legnehezebb megoldani, illetve ekkor van 

a beszélőnek a legtöbb időre szüksége. 

A kontextuselemzéssel elkülönítettük a tapadó és a nem tapadó „ivek” hangsorokat. 

Az összes előfordulást tekintetbe véve a beszélő 55,4%-ban szünettartás nélkül kap-

csolta a töltelékelemet a követő lexémához. A nem dadogók spontán beszédében gya-

kori időnyerő stratégiaként alkalmazott kitöltött szünetek (hezitálások) csak mintegy 

20%-ban tapadnak a követő szóhoz (Horváth 2010). A tapadó ivek típusú hangsorok 

átlagos időtartama 398 ms (150–1530 ms), a nem tapadóké pedig 507 ms (140–2650 

ms) volt; a különbség a nagy szórástartomány miatt statisztikailag nem szignifikáns. A 

tendencia és az átlagok azonban azt mutatják, hogy a tapadó hangsorok rövidebb idő-

tartamban realizálódnak. 

Tekintettel adatközlőnk gyakori embolofráziájára, valamint a dadogásra jellemző 

görcsszerű artikulációs kezdetekre, feltételeztük, hogy beszédében a többi 

megakadásjelenségek arányai is másképpen alakulnak, mint a tipikus beszélőknél. 

Megállapíthattuk, hogy B. megnyilatkozásait is a bizonytalansági megakadások túlsú-

lya jellemzi; ezek a jelenségek azonban sokkal gyakrabban adatolhatók nála, mint a 

tipikus beszélőknél. Ennek következtében beszéde meglehetősen szaggatottnak, össze-

rendezetlennek hat (3. ábra). Az „ivek” realizációinak aránya a töltelékszók (hát, ugye, 

így stb.) és a hezitálás után a leggyakoribb. 
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3. ábra. A bizonytalansági megakadásjelenségek gyakorisága adatközlőnknél és tipikus beszélőknél 

 

A tipikus spontán beszédben (a szakirodalomban közölt adatok alapján) percenként 

átlagosan 3,7 bizonytalanságra utaló megakadásjelenség fordul elő. B. esetében ugya-

nezeknek a gyakorisága 8,53 percenként (az ivekrealizációkkal együtt). Viszonylag 

kicsi a különbség a hezitálások előfordulásában adatközlőnk és a tipikus beszélők 

megnyilatkozásaiban. Feltűnő azonban B. beszédében a hezitálások gyakori egymás-

utánisága, az öö mellett az éé, az öm vagy a mm formák is. Az ismétlés és az újraindí-

tás kóros elszaporodása a beszédben egyértelműen jelzi a dadogás egyfajta fennmara-

dását, még ha a görcsösség nem is jellemzi már annyira a beszélőt. A tipikus spontán 

beszédben mind az ismétlés, mind az újraindítás tervezési bizonytalanságot jelez, és 

feltehetőleg azonos folyamatok eredményeképpen jön létre. Különbség vélhetően csak 

az elbizonytalanodás időpontjában van közöttük. A már aktivált célszó az artikulációs 

tárban várakozik a kiejtésre, amikor a beszélő a folyamatos önmonitorozás eredmé-

nyeképpen elbizonytalanodik a tervezett vagy a már elhangzott nyelvi elem megfelelő-

ségében. Az újraindításoknál az elbizonytalanodás a célszó kiejtése közben következik 

be. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a beszélő nem biztos abban, hogy a közlési 

szándékának megfelelő szót aktiválta. Ekkor ez a lexikális előhívás problémájára utal. 

A másik ok az lehet, hogy a folyamatosan működő önellenőrző mechanizmus valahol 

hibát észlel, és mintegy leállítja a folyamatos artikulációt. Mindezek miatt a kiejtés 

megszakad, majd a zavar elhárultával megtörténik a teljes szó kimondása. Az ismétlé-

sek esetében – az újraindításokkal ellentétben – még a célszó artikulációjának meg-

kezdése előtt következik be az elbizonytalanodás. A beszélőnek időre van szüksége, 

hogy a produkciós folyamat valamely szintjén bekövetkezett hibát kijavítsa. A terve-

zési problémát a felszínen úgy próbálja megoldani, hogy az utoljára kiejtett szó meg-

ismétlésével időt nyer. 
Adatközlőnk beszédében mind az újraindítások, mind az ismétlések jóval gyak-

rabban fordultak elő, mint a kontrollként elemzett beszélők megnyilatkozásaiban. B. 

közléseit hatszor több újraindítás és közel háromszor több ismétlés jellemezte. 
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Szembetűnő különbség továbbá, hogy míg a nem dadogók spontán beszédében közel 

4,5-ször nagyobb az ismétlések előfordulása az újraindításokhoz képest (Gyarmathy 

2009), addig adatközlőnknél a két jelenség hasonló előfordulási gyakoriságot mutat 

(3,17, ill. 3,32 percenként). A kétféle bizonytalanságra utaló megakadás ilyen mér-

tékű megnövekedése egyértelműen jelzi a beszéd folyamatosságának kórossá foko-

zódott zavarát (4. ábra). 

 

 

 

4. ábra. A hiba típusú megakadásjelenségek gyakorisága adatközlőnknél és tipikus beszélőknél 

 

Az ismétlések és az újraindítások megegyeznek abban, hogy mindkettőben azonos 

szegmentumok, illetve szegmentumsorok hangzanak el kétszer egymás után. Elemez-

tük az első és a második kimondások időtartamát, választ keresvén arra, hogy melyik 

igényel nagyobb időráfordítást a beszélő részéről. Az eredmények alapján megállapít-

ható, hogy B. ismétléseiben a második kimondás szignifikánsan rövidebb időtartam-

ban realizá-lódik, mint az első [egytényezős ANOVA: F(106, 2) = 9,968; p = 0,002]. 

Az adatokat összehasonlítottuk 16 tipikus beszélőtől rögzített spontán beszédanyagban 

elemzett időértékekkel (Gyarmathy 2009). A csoport beszélőinek ismétlései az első 

elhangzáskor átlagosan 289 ms-ban realizálódtak, míg a második elhangzáskor átlago-

san 261 ms-ban. Adatközlőnk ismétléseiben az időtartamátlagok között jóval nagyobb 

különbség figyelhető meg. Az első kimondás átlagos időtartama 361 ms, a második 

kimondásé azonban már csak átlagosan 290 ms (5. ábra). A tipikus beszélők 28 ms-os 

különbségéhez képest adatközlőnk ismétléseiben az eltérés átlagosan 71 ms. Ez arra 

utal, hogy B. nagymértékben igyekszik ellensúlyozni a számára vélhetőleg zavaró 

ismétléseket azzal, hogy a második szót jelentősen rövidebben ejti ki. 
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5. ábra. Az újraindítás és az ismétlés adatözlőnknél és tipikus beszélőknél 

 

A két kimondás között eltelt idő, azaz a szerkesztési szakasz hosszából következtethe-

tünk az önmonitorozási folyamatok működési mechanizmusaira. Adatközlőnk ismétlé-

seinek szerkesztési szakaszai átlagosan 223 ms hosszúságúak voltak (szórás: 0–

1601 ms), míg a kontrollcsoport esetében átlagosan 277 ms-ban realizálódtak (szórás: 

0–2909 ms). B. ismétléseinek szerkesztési szakaszai rövidebbek, és az adatok is kisebb 

szórást mutatnak (bár az elemszám is kisebb). Ebből arra következtethetünk, hogy 

adatközlőnk esetében az ismétlések nem vagy nem kizárólag bizonytalansági megaka-

dások, hanem a tudatos önmonitorozás eredményei. A tudatos önmonitorozás és kor-

rekció gyökerei pedig nyilvánvalóan a gyermekkori dadogásra vezethetők vissza. 

Az újraindítások esetében a szó kiejtése először csak részleges, majd rövid szünet 

után végbemegy a teljes szó artikulációja. Az időviszonyokat elemezve az előzőekhez 

hasonló eredményeket kaptunk. Adatközlőnk újraindításainak második kimondása 

(átlag: 187 ms) rövidebb időtartammal valósul meg, mint az első (átlag: 215 ms). A 

tipikus beszélők másodszorra szintén rövidebben ejtették az újraindításban részt vevő 

szórészletet. Az első kimondás időtartamátlaga náluk 260 ms, míg a másodiké 200 ms 

volt. Az újraindításoknál a második ejtés időtartama rövidebb mind adatközlőnknél, 

mind a tipikus beszélőknél. A különbség azonban másképpen alakul, mint az ismétlé-

sek esetében. B. újraindításainál a két kimondás időtartam-különbsége 28 ms, míg a 

tipikus beszélőknél ez 60 ms (6. ábra). Adatközlőnk igen nagy mértékben csökkenti az 

artikuláció időtartamát az ismétlések esetében, és jóval kisebb mértékben az újraindí-

tásoknál. A tipikus beszélőkre ennek az ellenkezője a jellemző: az ismétlések ejtési 

ideje között kicsi a különbség, az újraindítások megfelelő szegmentumai között vi-

szont relatíve nagy. A magyarázat az lehet, hogy adatközlőnk a szavak ismétlésekor 

igyekszik „helyreállítani” az időveszteséget, ezért gyorsabban ejti ki a szót másodjára. 

Az újraindításoknál azonban – úgy tűnik – továbbra is fennáll a bizonytalanság, ezért 

az ismételt szegmentum vagy szegmentumsor időviszonyai nem módosulnak jelentő-

sen. 
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6. ábra. Az ismétlések első és második kimondásának időtartamai 

adatközlőnknél és tipikus beszélőknél 

 

Az újraindítások szerkesztési szakaszai adatközlőnknél átlagosan 92 ms hosszúsá-

gúak voltak (szórás: 0–532 ms); a tipikus beszélőknél ez az időtartam lényegesen 

hosszabb, 152 ms és a szórás is nagyobb (0–1155 ms). Valószínűsíthető, hogy az újra-

indítások során adatközlőnk az artikulációs tervezést és kivitelezést igyekszik össze-

hangolni. B. szerkesztési szakaszainak időtartamai az újraindításokkor arra engednek 

következtetni, hogy itt nem a hagyományos értelemben vett bizonytalansági megaka-

dás felszíni jelenségét látjuk, hanem a korai dadogás egy visszamaradt formáját. 

A hiba típusú jelenségek B. beszédében jóval gyakoribbak, mint a tipikus beszélők-

nél (7. ábra). Valamennyi ilyen megakadást tekintve, B. 0,68 db jelenséget produkál 

percenként (átlagosan), míg a tipikus spontán beszédben ugyanez az érték 0,28, vagyis 

kevesebb, mint a fele. A téves kezdés és a téves szótalálás megnövekedett előfordulása 

jelzi a lexikális előhívás zavarát. A mentális lexikon aktiválásának problémáját a tapa-

dó és nem tapadó „ivek” hangsorok is igazolták. A sorrendiségi hibák közül a 

perszeveráció B. esetében közel négyszer annyiszor fordult elő, mint a tipikus beszé-

lőknél, például mérget tartalmazza a kismagák a a kismamák. Egy adott szegmens 

vagy szegmenssorozat aktiválásának fennmaradása arra utal, hogy az időzítési tervezés 

nem jól működik. A perszeverált szegmens(ek) újraejtése egy későbbi időpillanatban a 

beszélőre magára is negatívan hat vissza. 
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7. ábra. Az Az újraindítások első és második kimondásának időtartamai 

adatközlőnknél és tipikus beszélőknél 

 

A grammatikai hibák feltehetően abból adódnak, hogy adatközlőnk a gondolatok 

nyelvi átalakítása mellett a tipikusnál nagyobb mértékben kontrollálja az artikulációt, 

ezért a grammatikai transzformációk sérülékenyebbek. A tervezési folyamat 

előrehaladtára utaló anticipációs megakadásjelenségek B. megnyilatkozásaiban vala-

mivel kevesebbszer fordultak elő, mint a tipikus beszélők spontán közléseiben (Gósy 

et al. 2008, Gyarmathy 2010). Noha ez a sorrendiségi hiba nem nagyon jellemző adat-

közlőnkre, ezt mégsem tekinthetjük egyértelműen pozitív ténynek. Az anticipációk 

ugyanis az ún. „jó” hibák, hiszen a tipikus beszédtervezés folyamatának sajátosságai; a 

tervezés és a kivitelezés szükséges időbeli eltéréseire utalnak. Relatíve ritkább előfor-

dulásuk adatközlőnknél – a saját többi megakadásjelenségéhez képest is – azt valószí-

nűsíti, hogy az előre tervezés nála kevésbé sikeres. Ez egyúttal magyarázza a gramma-

tikai hibák arányát is: a kisebb mértékű előre tervezés nehezíti a hosszabb és összetet-

tebb szerkezetek hibátlan megformálását. A szünet a szóban jelenség több mint ötszö-

röse adatközlőnknél a nem dadogó beszédhez hasonlítva; jelzi a nyelvi megformálás, 

illetve a lexikális aktiválás nehézségét. 

 

4. Következtetések 
 

Kutatásunkban egyetlen beszélő spontán közléseit elemeztük a beszédtervezés önkont-

rolljának, illetve javítási stratégiáinak szempontjából. A feltételezésünk az volt, hogy 

egy olyan beszélő esetében, akinek a folyamatos beszéd gyermekkorában problémát 

okozott (dadogás), az önmonitorozási folyamatok másképpen működnek, mint a tipi-

kus beszélők esetében. Noha adatközlőnk felnőttként már nem tekinthető dadogónak, 

spontán beszédében az önkontroll sajátos mechanizmusának érvényesülését tapasztal-

tuk. A beszédtervezési önmonitorozása atipikusnak tekinthető, mivel (i) az átlagosnál 
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jóval gyakrabban fordulnak elő spontán megnyilatkozásaiban a különböző 

megakadásjelenségek, (ii) egyes megakadások gyakorisága összefüggést mutat a 

gyermekkori dadogással és (iii) embolofráziája fonetikai és funkcionális különbözősé-

get mutat. 

A tipikus beszélők spontán beszédében átlagosan 3,9 nem szándékolt megakadás 

adatolható percenként; adatközlőnknél ennek mintegy a négyszerese, átlagosan 16,6 

különféle megakadás percenként. Az „ivek” hangsor realizációi a rejtett beszédterve-

zési folyamatok problémáját tükrözik. A kontextuselemzés alapján három típusba 

sorolhatók: a gondolat nyelvi formába öntésének, a mentális lexikon aktiválásának és 

egyes beszédhangok artikulációs nehézségének felszíni jelzéseként. 

Kutatásunk kezdetétől az elemzések során hosszú ideig nem tudtunk választ adni ar-

ra a kérdésre, hogy miért éppen az ivek az a hangsor (és fonetikai variációi), amelyet 

adatközlőnk több funkcióban is használ beszédtervezési és kivitelezési nehézségeinek 

csökkentésére. Az artikulációs sajátosságok vizsgálata alapján a következő megállapí-

tásokat tettük: (i) B. esetében leggyakrabban a szókezdő v mássalhangzó ejtése nehezí-

tett, (ii) gyakran adatolható a k felpattanó zárhang artikulációs problémája is szókezdő 

helyzetben, (iii) a magánhangzók közül igen gyakori az i görcsös ismétlése, többszöri 

újraindítása, (iv) az e magánhangzó ejtése gyakorlatilag nem jelent problémát. Az ivek 

tehát három – adatközlőnk számára – nehezen ejthető, valamint egy könnyen képezhe-

tő beszédhangot tartalmaz. Kitöltött szünetként a magyar beszélők általában könnyen 

ejthető hangot vagy hangcsoportot használnak, pl. ööö vagy mm, amelyek nem igé-

nyelnek bonyolult képzési konfigurációt. Ennek teljesen ellentmond az ivek artikuláci-

ós gesztussorozata (és számos realizációjáé is). 

A magyarázat az lehet, hogy adatközlőnk tudatos stratégiaként alkalmazza ezt a 

számára nehéz artikulációs mozgássorozatot. Ennek a kiejtése az évek során jól be-

gyakorolttá vált, minden helyzetben (relatíve) könnyen előhívható, e hangsor(ok) ejté-

sével szemben szinte megszűnt a beszédfélelem. Ezért egyfajta megnyugvást is jelent 

a beszélőnek, biztosítékot arra, hogy a következő beszédhangot, hangkapcsolatot kü-

lönösebb nehézség nélkül ki fogja tudni mondani. Nem véletlen tehát, hogy a nehéz-

nek ítélt szavakat megelőzően megjelennek az „ivek” típusú hangsorok. Az egyes 

szavakhoz szünet nélkül illesztett (tapadó) ivekrealizációk ezt a magyarázatot alátá-

masztják. 

Kutatási eredményeink újabb adalékkal szolgálnak az önmonitorozás folyamatának 

jobb megismeréséhez, továbbá fontos információkat nyújtanak a stratégiák működésé-

ről és sajátosságairól. 
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MARKÓ ALEXANDRA – DÉR CSILLA ILONA 
 

DISKURZUSJELÖLŐK HASZNÁLATÁNAK ÉLETKORI SAJÁTOSSÁ-

GAI 

 

 

1. Bevezetés 
 

A diskurzusjelölők (további, a magyar szakirodalomban használatos elnevezések: kon-

nektorok, pragmatikai kötőszók, társalgásszervező és -jelölő elemek, bevezető szók és 
kifejezések stb.; angol elnevezések: discourse markers, discourse deictics, discourse 

connectors, discourse particles, discourse operators, cue phrases stb., erről bővebben 

l. Fraser 1999: 932–937; Schourup 1999: 227–265) terminus alatt jellemzően olyan 

nyelvi-pragmatikai elemeket szokás érteni, amelyek átmeneti pontokat jelölnek a dis-

kurzusban, a diskurzus szegmentálásáról és működtetéséről szolgáltatnak információ-

kat, a diskurzusstruktúrát jelzik; illetve – kognitív megközelítésben – olyan kohézív 

elemek, amelyek segítenek abban, hogy a beszédpartnerek koherens mentális repre-

zentációt alakítsanak ki az egymással közölt információkról (Fraser 1999: 931, 

Louwerse–Mitchell 2003: 199). Például kifejezhetik új téma vagy melléktéma beveze-

tését: Tényleg, hogy sikerült a vizsgád? Mellesleg a baleset mikor történt? 
A diskurzusjelölőket a szakirodalomban funkcionális csoportként tartják számon, 

amelynek tagjai eredetüket tekintve igen heterogének: különböző szófajokból (határo-

zószó, kötőszó, ige stb.) és eltérő nyelvi szintű egységekből származhatnak (lexémák, 

különféle szintagmák, mondatrészletek stb.), emellett nonverbális diskurzusjelölők is 

léteznek (Schiffrin 1987; a magyar szakirodalomban az ilyen szerepben használatos 

hümmögések alaptípusainak akusztikai és percepciós vizsgálatát lásd Markó 2005 és 

2006). Diskurzusjelölők nagyobb számban a hangzó nyelvben fordulnak elő, de egyes 

írott műfajokban is megtalálhatók (vö. Schiffrin 2001, Dér 2006). Louwerse és Mitchell 

2003-as vizsgálatában körülbelül tízszer annyi diskurzusjelölőt talált a beszélt diskurzu-

sokban, mint az írottakban. 

A legtöbb kutatás arra fókuszál, hogy a felnőttek hogyan használják a diskurzusje-

lölőket a mindennapi társalgásokban. Az a néhány vizsgálat, amely arra irányul, hogy 

a gyermekek hogyan tanulják meg jelölni a különböző diskurzusszinteket, arra utal, 

hogy a diskurzusjelölők használata változik az életkor előrehaladtával. A gyermeki 

nyelvfejlődésben tehát a diskurzusjelölők elsajátítása a pragmatikai tudat(osság) kiala-

kulásának részeként, egyik fontos jelzéseként értelmezhető. 

Montes (1999) egy spanyol kisgyermek beszédében vizsgálta az ah, oh, uh, ay, oy, 

uy, eh, aha, mhm diskurzusjelölők előfordulásait 1;7 és 3;0 éves kora között, az édes-

anyával folytatott 13 társalgásban. Eredményei azt igazolják, hogy a diskurzusjelölők 

már az anyanyelv-elsajátítás igen korai szakaszában megjelennek. Escalera (2009) 3–5 

éves amerikai angol gyermekek beszédében elemezte a diskurzusjelölőket, elsősorban 

a nemek közötti különbségek szempontjából. Eredményei szerint a diskurzusjelölők 
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használatát nagyobb mértékben határozza meg a szituációba ágyazottság, a kontextuá-

lis igények, mint a nemek közötti különbségek. 

Pak és munkatársai (1996) többek között az and, okay, because, so diskurzusjelölők 

használatát vizsgálták 1 és 9 éves kor között. Azt találták, hogy a gyermekek nyelv-

használatában a diskurzusjelölők először interakciós vonatkozásokat (az okay például 

egyetértést) jelölnek, majd később általánosabb jelentésben is megjelennek (például: 

Are you okay? – ’Oké vagy?’, azaz: ’Jól vagy?’) mintegy 4 éves kortól. Ezzel együtt 

értelemszerűen a használati kontextusok is kibővülnek az életkor előrehaladtával. 

Kyratzis és Ervin-Tripp (1999) 4 és 7 éves amerikai angol gyerekek beszédét rögzítet-

ték 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. Andersen és 

munkatársai (1999) az ún. kontrollált improvizáció módszerével 18-18 angol, francia és 

spanyol anyanyelvű, 4–7 éves gyermek beszédprodukcióját vizsgálták abból a szem-

pontból, hogy a diskurzusjelölők használata milyen mértékben jellemzi a különböző 

regisztereket. 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 jóval korábban megjelen-

nek a kommunikációjukban, mint hogy a regisztereknek megfelelő módon tudnák értel-

mezni őket. 

Az eddig említett kutatások kizárólag a gyermekek nyelvhasználatára vonatkoztak. 

Furman és Özyürek (2007) 3, 5 és 9 éves gyermekek és felnőttek szóbeli narratíváiban 

hasonlította össze három török verbális diskurzusjelölő használatát és pragmatikai funk-

cióit. A hezitációs szerepű şey a törökben verbális marker, míg a magyarban vagy az 

angolban nonverbális (svával vagy más hanggal kitöltött szünet, vö. magyar „özés”, 

angol uhhh). Ezt a diskurzusjelölőt ugyanolyan gyakran használták minden korosztály-

ban. Az ’úgy értem [I mean]’ jelentésű yani és a ’tudod [y’know]’-nak megfelelő işte a 9 

évesek és a felnőttek beszédében gyakrabban jelent meg, mint a 3 és 5 éveseknél. A 

szerzők szerint ez arra utal, hogy bizonyos diskurzusjelölők elsajátítása nehezebb, mint 

másoké, és ez összefügg az utóbb említett kifejezések többfunkciós (szintaktikai vs. 

interakciós) voltával. 

Egy korábbi magyar kutatásban (Markó et al. 2010) három típusú, az egyetértést, az 

egyet nem értést kifejező és a kérdő funkciójú hümmögés produkcióját és percepcióját 

vizsgáltuk óvodásoknál, felső tagozatos általános iskolásoknál és felnőtteknél. Az 

eredmények azt mutatták, hogy az egyetértést és az egyet nem értést jelző hümmögé-

sek már 5–7 éves korban kétséget kizáróan részét képezik a gyermekek kommunikáci-

ós repertoárjának. Az egyetértő hümmögés figyelemjelző funkciója az óvodásoknál 

általában még nem tudatosodik, az iskolásoknál azonban már igen. 12–13 éves korra a 

kérdő hümmögést is felismerik már, feltehetően használják is a mindennapi interakci-

ókban, bár (a produkciós kísérlet 50%-os eredménye alapján) ez még nem feltétlenül 

tudatos. 

A különböző kutatások tehát mind abba az irányba mutatnak, hogy a gyermeki 

nyelvhasználatban a diskurzusjelölők egyre bővülő kontextusokban jelennek meg. 

Megfigyelhető az is, hogy az interakciós, közvetlenül a társalgásra vonatkozó jelentés-
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ből általánosabb, globálisabb síkra tevődnek át (az interakciós funkció megmaradása 

mellett). 

A jelen kutatásban három magyar diskurzusjelölő, a hát, az így és az ilyen használa-

tát vizsgáltuk gyermek- és felnőttkorban: óvodásoknál, iskolásoknál és felnőtteknél. 

Kiválasztásukat gyakoriságuk motiválta: több korpuszalapú kutatás eredményei szerint 

ezek a legtöbbször felbukkanó diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben (vö. 

Dér–Markó 2007, Gósy–Horváth 2009). 

A hát a 16. században határozószóból kötőszóvá alakult, majd a középmagyar korban 

diskurzusjelölővé (Schirm 2009). A hát partikula három fő használati körét különíti el a 

szakirodalom: lehet általános válaszjelölő, kérdés bevezetésére szolgálhat, illetve a magya-

rázkodás vagy önjavítás eszközeként is megjelenhet (Kiefer 1988, Németh T. 1998). A hát 

„diskurzusjelölőként jellemzően a hozzá kapcsolható diskurzusszegmens legelején foglal 

helyet” (Dér 2010: 162), azaz tipikus „bevezető szó” (Keszler 1998). Árnyaltabban fogal-

mazva: a hát válaszjelölőként mindig a beszédlépés (turn) élén áll, előtte beszélőváltás 

történik (Schiffrin 1987). Kérdés bevezetőjeként lehet a beszédlépés elején és belsejében is 

– mivel gyakran retorikai kérdéseket indít (vö. Schirm 2009). A magyarázkodás vagy 

önjavítás eszközeként a hát általában beszédlépés belsejében bukkan fel (vö. Németh T. 

1996). 

Eredeti szófaját tekintve az így határozószói, az ilyen melléknévi mutató névmás. 

Az így ebben a funkciójában jellemzően mód- és állapot-, esetleg fokhatározóként 

jelenik meg a nyelvhasználatban, másik fő funkcióköre pedig a kötőszói (’tehát, ennél-

fogva, eszerint’). Az ilyen szokványos funkciói a jelzői (ilyen kabát) és az állítmányi 

(Feri ilyen), de ugyancsak gyakori ’nagymértékben, ennyire’ jelentésben fokhatározó-

ként (ilyen bizonytalan), és a mondatból kihagyott névszó helyett állva annak szerepeit 

ugyancsak felveheti (megesik az ilyen). Mindkét névmás – a fokhatározói funkciót 

leszámítva – ana- vagy kataforikus szerepű, valamely kontextusbeli elemre utal (ez 

lehet elhagyott, de egyértelműen azonosítható hasonlítói mellékmondat is). Ettől elté-

rően a diskurzusjelölői funkcióban az elem szokványos névmási szerepeinek megfele-

lő korreferencia nem figyelhető meg, így korreferens pár nem azonosítható sem a szű-

kebb, sem a tágabb szövegkörnyezetben (vö. Laczkó 2003: 323–324). A diskurzusje-

lölői így és ilyen is olyan elemek előtt jelenik meg nagy számban, amelyek velük azo-

nos mondatrészi szerepet töltenek be, elsődleges funkciójuk tehát az, hogy valamilyen 

szempontból a követő egységre irányítsák a figyelmet (Dér 2010). 

Kutatásunk hipotézise az volt, hogy az életkor előrehaladtával ezek a diskurzusjelö-

lők gyakrabban és egyre több kontextusban jelennek meg. Ennek igazolására meg-

vizsgáltuk az előfordulások gyakoriságát, valamint a beszédlépésen és a megnyilatko-

záson belüli pozíciójukat, közvetlen kontextusukat. 

 

2. Kísérleti személyek, anyag, módszer 
 

A kutatásban 15 óvodás, 15 középiskolás és 15 felnőtt vett részt. Az óvodások 6–7 
évesek, 7 lány és 8 fiú. Mindannyiuk hallása ép, nem beszédhibások, tipikus fejlődé-

sűek, egynyelvűek. A megszokott óvodai környezetükben, beépített mikrofonos mag-

netofonnal készített velük interjút az óvónőjük. A beszélgetés témája az volt, hogy hol 
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és mivel töltötték a nyarat, mivel szoktak játszani, melyik a kedvenc meséjük stb. 

(Horváth 2006). Összesen mintegy 45 percnyi hangfelvétel készült velük. A kísérleti 

személyek másik csoportjába 9 lány és 6 fiú tartozott, ők 15-16 évesek. Mindannyian 

második osztályos gimnazisták, ép hallók, egynyelvűek. Velük a megszokott iskolai 

környezetükben számukra ismeretlen kísérletvezetők készítettek interjút, amelyet 

minidisc-felvevővel rögzítettek (Horváth–Imre 2009). A téma az iskola, a család, a 

nyári tervek és a továbbtanulás volt. Összesen több mint egy órányi hanganyagot dol-

goztunk fel. A 15 felnőtt hanganyaga ugyancsak interjúkat tartalmaz összesen több 

mint másfél órányi időtartamban – ezeket a BEA magyar beszélt nyelvi adatbázisból 

válogattuk ki (az adatbázisra vonatkozóan lásd Gósy 2008). Az interjúk témája a be-

szélők munkája, hobbija, családja. A felvételek stúdiókörülmények között készültek. 

A beszélők, 7 nő és 8 férfi, 20–57 évesek, átlagéletkoruk 38,9 év. 

A felvételekre vonatkozó további adatokat az 1. táblázat foglalja össze. Az idősebb 

korosztályoknál nemcsak a beszédidő nőtt meg a fiatalabbakéhoz képest, hanem – 

természetesen – az elhangzott szavak száma is mintegy kétszeresére nő az egyes kor-

csoportok között. Ugyanakkor a beszédlépések számát tekintve megfordul ez a ten-

dencia, aminek az az oka, hogy a felnőttek gördülékenyen és hosszan beszéltek az 

adott témáról, alig volt szükség az interjúkészítő segítő kérdéseire, míg a gyerekekre 

és a fiatalokra jellemzőbb volt, hogy egy-egy kérdésre csak rövid válaszokat adtak, így 

a felvételvezetőnek/óvónőnek újabb kérdést kellett feltennie. 

 

 Időtartam Szószám (db) Beszédlépésszám (db) 

 összes szóródás összes szóródás összes szóródás (átlag) 

Óvodások 44′39″ 1′15″–6′14″ 2961 52–465 181 4–28 (12,1) 

Középiskolások 67′28″ 2′19″–9′32″ 6383 192–1196 294 8–31 (19,6) 

Felnőttek 97′24″ 2′57″–17′41″ 11374 292–2182 75 1–12 (5,0) 

 

1. táblázat. A feldolgozott hanganyag mennyiségi mutatói 

 

A vizsgált három elem diskurzusjelölői funkciójú előfordulásait manuálisan válogattuk 

ki a lejegyzett interjúkból, az írott szöveg és a hangfelvétel együttes figyelembevételé-

vel. Egy-egy esetben fordult csak elő, hogy a szövegkörnyezet és a prozódia nem adott 

elegendő támpontot az eredeti szófajú és a diskurzusjelölői használat elkülönítésére, 

ezeket a példányokat nem vettük be a vizsgálati anyagba. (A szintaktikai és a pragma-

tikai funkció különválasztásának módszertanára lásd Dér–Markó 2010a.) 

Megvizsgáltuk az egyes diskurzusjelölői előfordulások számát az összes szószámra 

vetítve, beszélőnként és korcsoportonként. Statisztikai módszerekkel (leíró statisztika, 

egytényezős varianciaanalízis, korrelációelemzés – SPSS for Windows 16.0) jellemez-
tük az egyes korcsoportok diskurzusjelölő-használatát. Végül elemeztük a diskurzusje-

lölők megjelenésének helyét és a szövegkörnyezetet. 
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3. Eredmények 
 

Az anyagban összesen 344 hát, 94 így és 123 ilyen diskurzusjelölőt adatoltunk – a 2. 

táblázat korcsoportonkénti bontásban mutatja az adatokat. 

 

 hát így ilyen 

Óvodások 27 25 30 

Középiskolások 189 50 46 

Felnőttek 128 19 47 

 

2. táblázat. A vizsgált diskurzusjelölők száma korcsoportonként 

 

Megvizsgáltuk, hogy az elemzett diskurzusjelölők használata mennyire jellemző az 

egyes korcsoportba tartozó adatközlők beszédére (3. táblázat). Minden életkori cso-

portban a hát használata volt a leggyakoribb, minden fiatal és felnőtt interjújában elő-

fordult legalább egyszer, és az óvodások kétharmada ugyancsak használta. Az ilyen 

esetében ugyancsak megfigyelhető az életkor előrehaladtával a gyakoribb használat: 

az óvodások 40%-a élt vele, a gimnazisták és a felnőttek közül pedig mintegy kétszer 

ennyien. Ugyanakkor ez a tendencia az így esetében megfordul: az óvodások és a fel-

nőttek kevesebb mint felénél fordult elő, míg a tizenévesek 80%-ánál. Ez az adat bizo-

nyos mértékig rímel arra a korábbi kutatási eredményre, amely egyértelműen igazolta 

az így használatának a beszélő életkorával való összefüggését: 20 és 70 év közötti 

felnőttek beszédprodukcióját elemezve azt kaptuk, hogy minél fiatalabb volt a beszélő, 

annál gyakrabban használt így-et diskurzusjelölői funkcióban (Dér–Markó 2010b). 

 

 hát így ilyen 

Óvodások 10 (67%) 7 (47%) 6 (40%) 

Középiskolások 15 (100%) 12 (80%) 12 (80%) 

Felnőttek 15 (100%) 6 (40%) 11 (73%) 

 

3. táblázat. A vizsgált diskurzusjelölők előfordulása a beszélők számának függvényében, korcsopor-

tonként 

 

Feltettük azt a kérdést is, hogy a használt diskurzusjelölők megjelenése összefüggést 

mutat-e a beszédprodukció hosszával. Az 1. a)–c) ábra a diskurzusjelölők előfordulá-

sát ábrázolja a szószám függvényében korcsoportonként. Az óvodások esetében igazo-

lást nyert az az összefüggés, hogy minél több szót ejtett az adatközlő, annál több vizs-

gált diskurzusjelölő-típus jelent meg a beszédében: a Pearson-próba szignifikáns, erős 

korrelációt mutatott ki (r = 0,729, p = 0,002). A középiskolások és a felnőttek esetében 
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nem szignifikáns, közepes összefüggést mutatott a statisztikai elemzés (gimnazisták: r 

= 0,472, p = 0,076; felnőttek: r = 0,470, p = 0,077). (A pontokra illesztett trendvonalak 

alapján a különbség jól látható.) Az ábrákból az is kivehető, hogy míg az óvodások 

között nagyjából azonos arányban voltak olyan beszélők, akik egy, két vagy három 

diskurzusjelölőt, illetve akik egyet sem használtak, addig az idősebb korosztályokban 

(egy kivétellel) mindenkinél legalább kétféle diskurzusjelölő jelent meg. 

 

 

 

 

1. ábra. A diskurzusjelölő-típusok előfordulása a szószám függvényében, korcsoportonként: 

a) 6–7 évesek, b) 15–16 évesek, c) felnőttek 

 

Elemeztük, hogy az egyes korcsoportokba tartozó beszélők produkcióiban milyen 

gyakran fordulnak elő a vizsgált diskurzusjelölők. Az előfordulási gyakoriságot a szó-

számra vonatkoztatva állapítottuk meg. Ezeknek a korosztályonkénti átlagértékét ösz-

szegzi a 4. táblázat. A diskurzusjelölők gyakorisági sorrendjét a hát vezeti; a kisgyere-

keknél és a felnőtteknél az ilyen, a gimnazistáknál az így került a második helyre. 

Mindhárom diskurzusjelölő a tizenévesek beszédében jelent meg átlagosan a leggyak-

rabban, a hát gyakorisága azonban kiugró – mintegy háromszor gyakrabban fordul elő 

náluk, mint a két másik korcsoportban. Az ilyen esetében az óvodások adata megköze-

líti a középiskolásoknál kapott értéket, míg a felnőttek átlaga ennek alig a fele. Az így 
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mint diskurzusjelölő az óvodások nyelvhasználatában gyakoribbnak látszik, mint a 

felnőttekében, a hát előfordulási gyakorisága viszont azonos ebben a két korcsoport-

ban. 

 

 hát/szószám így/szószám ilyen/szószám 

Óvodások 0,0116 0,0058 0,0071 

Középiskolások 0,0356 0,0089 0,0072 

Felnőttek 0,0121 0,0012 0,0032 

 

4. táblázat. Az egyes diskurzusjelölők átlagos előfordulási gyakorisága a szószámra vetítve, korcso-

portonként 

 

A 2. ábrán a szószámra vetített előfordulási gyakoriság szóródását látjuk az egyes 

diskurzusjelölők esetében, korosztályonként. A hát kiugró gyakoriságát a középiskolás 

korcsoportban a dobozdiagram is megerősíti. Érdekes ugyanakkor, hogy voltak olyan 

óvodás adatközlők, akik relatíve gyakrabban használták az ilyen elemet diskurzusjelö-

lőként, mint az idősebbek közül bárki. 

 

 

 

2. ábra. Az egyes diskurzusjelölők (DJ) előfordulási gyakorisága 

a szószámra vetítve: az adatok szóródása korcsoportonként 

 

Egytényezős varianciaanalízissel megvizsgáltuk, hogy kimutatható-e statisztikai kü-

lönbség az egyes korosztályok nyelvhasználatában az elemzett diskurzusjelölőket 

tekintve. A hát esetében a statisztikai próba szignifikáns eredményt adott [p < 0,001, 

F(2, 42) = 10,443], és a Tukey-féle post hoc teszt szerint bármely két korcsoport ösz-

szehasonlításában is szignifikáns az eltérés (p = 0,001 mindenhol). Az így-nél ugyan-

csak igazolódott a csoportok közötti variancia [p = 0,016, F(2, 42) = 4,537], de a post 
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hoc teszt csak a kö-zépiskolások és a felnőttek között adott szignifikáns eredményt (p 

= 0,013). Az ilyen tekintetében a csoportok között nincs statisztikai eltérés. 

A mennyiségi mellett minőségi elemzést is végeztünk, ahol vizsgáltuk az elemek 

előfordulási helyét és ezzel összefüggésben a szövegben betöltött szerepüket. 

Az elemzett hát-előfordulások a korpuszunkban mindig megnyilatkozásegység 

elején (grammatikai megközelítéssel: tagmondatkezdő helyzetben) jelentek meg. 

Ezen belül korcsoportonként rendkívül változatos képet mutat az előfordulások és a 

beszédlépések viszonya. Beszédlépéskezdő helyzetben a hát-ot a leggyakrabban a 

felnőttek használták, azaz az ő beszédlépéseiknek 46,7%-a kezdődött hát-tal, ez az 

arány a tizenéveseknél 39,5%, az óvodásoknál 11,6% (3. ábra). Ugyanakkor ha a 

korcsoportonkénti összes hát-előfordulást tekintjük 100%-nak, a tendencia ellenke-

ző irányú: az óvodások az összes, a beszédükben előforduló hát 91,7%-át 

beszédlépéskezdő helyzetben alkalmazták, míg a gimnazisták hát-említéseinek 

73,0%-a, a felnőttekének pedig 26,6%-a jelent meg a beszédlépés elején. Ez össze-

függ azzal, hogy az életkor előrehaladtával a beszédlépések száma a korpuszban 

egyre csökkent (a beszédlépések számát lásd az 1. táblázatban). 

 

 

 

3. ábra. A beszédlépés elején megjelenő hát-előfordulások aránya a beszédlépések számához 

és az összes hát-előfordulás számához viszonyítva, korcsoportonként 

 

A szakirodalomban általános válaszjelölőnek (a magyarra l. pl. Németh T. 1998; az 

angol well elemzésére l. pl. Schiffrin 1987: marker of response) nevezett szerepben 

jelent meg ez a diskurzusjelölő a relatíve leggyakrabban, mindhárom korcsoportban. 

Példa a korpuszból (a példák mögött zárójelben a beszélő életkora): 

 

(1) Interjúkészítő: és mi az ami különös vagy mi tetszik benne? 

Adatközlő: hát szerintem a gyerekekkel való fog [foglalkozás] tehát hogy gyere-

kekkel foglalkozhatom (31) 

 

Mindhárom korcsoport anyagában többször előfordul, hogy a beszélő azután indítja 
hát-tal a választ, hogy részben vagy egészben megismételte a kérdést, például: 
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(2) Interjúkészítő: mit tervezel a nyárra? 

Adatközlő: a nyárra? hát azt terveztem hogy biztosan meglátogatom a nagyszü-

leimet (15) 

 

Gyakori, hogy a hát nem abszolút beszédlépéskezdő, hanem más elemet követ 

(ezeket is – akárcsak a kérdés megismétlését követő előfordulásokat – a beszédlépés-

indítók közé soroltuk). Ilyen helyzetben megjelent hezitálást követően, az interjúkészí-

tő felszólítására adott beleegyezés (aha; igen; oké; jó; jó, rendben; ühüm) után, illetve 

annak jelzését követően, hogy a válasz nem annyira egyszerű, át kell gondolni (pl. fú, 

ú, hú, hm, ó, na). 

Az óvodásoknál minden, beszédlépést indító hát válaszjelölő volt. A gimnazistáknál 

és a felnőtteknél kérdésindító hát is jelent meg beszédlépés kezdetén egy-egy esetben. 

A (3) példában éppen az interjúkészítő kérdését ismétli meg az adatközlő hát-tal indít-

va (majd a válasz elején is szerepel ez a diskurzusjelölő): 

 

(3) Interjúkészítő: és mit csinálsz szabadidődben? 
Adatközlő: hát szabadidőmben? hát ööö mostanság leginkább tanulok vagy ta-

lálkozok a barátaimmal… 

 

Ezektől eltérő szerepben a hát mindig beszédlépés belsejében jelent meg. A szak-

irodalom elsősorban a magyarázkodás és önjavítás szerepét társítja még a hát-hoz, az 

anyagunk (erről bővebben lásd Markó–Dér 2010) és más, újabb elemzések (vö. pl. 

Schirm 2009) alapján azonban más funkciói is lehetnek. A felnőttek anyagában megje-

lenő összes hát-előfordulás 21,9%-a utal arra, hogy a hát a tervezési diszharmónia 

feloldására, időnyerésre szolgál, ez az arány a gyerekeknél 11,1%, a fiataloknál pedig 

3,7%. Ezek mind beszédlépés belsejében jelentek meg. Például: 

 

(4) pont azt kell használni ami hat [szünet] ja és hát fee hát ez ez ez hát ma nincs 

más ni ne nem nem lehet bocsánat hogy bele belezörejedek ööö hatni kell (20) 

(5) hát Káposztásmegyerer [Káposztásmegyeren] lakunk anyával anyu [szünet] 

ööö hát hogy mondjam projekt menedzsment tanácsadó (15) 

(6) az ilyen ilyen hát úgy így ilye fe- fölül így fö- hátra lehetett húzni (6) 

 

Az életkor előrehaladtával az így funkciója nem változik meg jelentősen, hiszen 

minden korcsoport beszédében az a szerepe, hogy a rákövetkező nyelvi egységre irá-

nyítsa a figyelmet. Amiben változást, illetőleg bővülést tapasztalunk, az a követő szó 

szófaja (4. ábra). Míg az óvodásoknál az esetek 64,0%-ában igét előz meg az így, a 

középiskolásoknál ez már csak 30,0%, a felnőtteknél pedig 5,3%. Példák: 

 

(7) van olyan hogy rádé- bekapcsoljuk a rádiót azt közbe így táncolook (6) 

(8) igazából márr szaknyelvet is tanulok és akkor így gondolom használni fogom 

(16) 
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4. ábra. Az így előfordulásainak megoszlása a vizsgált korcsoportokban 

 

Vagyis: az életkor előrehaladtával az így diskurzusjelölői használata egyre nagyobb 

mértékben távolodik az eredeti szintaktikai, határozói minőségétől. Eközben a gimna-

zistáknál és a felnőtteknél 26,0 és 31,6%-ban találunk főnevet vagy főnévi csoportot 

kiemelő így diskurzusjelölőt (9), míg az óvodásoknál nem volt erre példa. Ezek jel-

lemzően határozói mondatrészi szerepet betöltő főnévi alakulatok, amelyek tehát már 

az így elemmel azonos funkciójúak: 

 

(9) ez az aktív pihenés az amit előtérbe helyezünk így a családon belül is (31) 

 

Hasonló elemszám-növekedést látunk a határozószók esetében (óvodások: 8,0%, fi-

atalok: 10,0%, felnőttek: 26,3%) is, ahol ugyancsak két azonos (határozói) szerepű 

elem követi egymást. A (10) példában a két határozó típusa is azonos: az így és a gya-
korlatilag tekintet-módhatározók. 

 

(10) de egyébként meg tehát ööö így gyakorlatilag alánk volt adva a a a kész 

programtervezet 

 

A többi szófaj tekintetében nincs jelentősebb változás az életkor növekedésével 

párhuzamosan, ugyanakkor feltűnő, hogy – akárcsak a hát esetében – megnő a beszéd-

tervezéssel kapcsolatba hozható így-előfordulások aránya. A gyerekeknél 4,0% [az 

egyetlen ilyen realizáció olvasható fent a (6)-ban], a fiataloknál 8,0%, a felnőtteknél 

21,1% – például: 

 

(11) tehát hogy így [szünet] hogy tényleg így hogy a világban két lábbal járó és 

és ööö [szünet] két szemmel néző [szünet] értelmiségi em embereknek is nehéz 
néha (33) 

 

Az ilyen esetében ugyancsak azt találtuk, hogy a kontextust/pozíciót tekintve nincs 

jelentős eltérés a tizenévesek és a felnőttek nyelvi viselkedése között (5. ábra), náluk a 

melléknevet megelőző ilyen a leggyakoribb (58,7% és 57,4%), például: 
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(12) Budapesten lakunk a nyolcadik kerületbe de szerencsére ilyen normálisabb 

részen (15) 

 

 

 

5. ábra. Az ilyen előfordulásainak megoszlása a vizsgált korcsoportokban 

 

Megjegyezzük, hogy bár az ilyen eredeti (szintaktikai) szerepeinek egyike, hogy fok-

határozóként állhat melléknév előtt, az itt látható diskurzusjelölői használatban nincs 

szó határozói funkcióról, pusztán a jelző erősítéséről. Ezt sok esetben a prozódia 

egyértelműsíti, hiszen az ilyen fokhatározóként lehet hangsúlyos, diskurzusjelölőként 

azonban nem (az így szintaktikai és pragmatikai funkciója között ugyanilyen különb-

ség van, vö. Dér–Markó 2010a). Támpontot adhat az is, hogy a diskurzusjelölői ilyen 

középfokú melléknév előtt is szerepelhet [l. pl. a (12)-ben], amíg fokhatározóként 

agrammatikus alakulatot eredményezne. 

Ezzel szemben a korai nyelvhasználatban az a legdominánsabb típus, amikor az 

ilyen beszédtervezési probléma áthidalására, időnyerésre szolgál: 48,3%. Ennek a 

típusnak az aránya a felnőtteknél 14,9%, a gimnazistáknál 4,3%. A legfiatalabb adat-

közlőktől lásd fent a (6), valamint alább a (13) példát: 

 

(13) meg [szünet] a legmélyebb víz szélén van egy ilyen mi is? egy ilyen vi- víz ami 

így lejtős és on- onnan beleugrátam 

(14) van egy hús ami nem is magyar hanem román és nem jut eszembe a neve hogy 

hogy hívják de ilyen kis ilyen hurkaszerű kis hús (16) 

 

Nagyjából azonos gyakoriságú a különböző korcsoportokban az az eset, amikor a 

következő főnév kiemelése az ilyen pragmatikai funkciója: az óvodásoknál 20,7%, a 

középiskolásoknál 30,4%, a felnőtteknél pedig 25,6%-ban jelentek meg ezek. Például: 

 

(15) tehát kicsit a gyerekek szájából ilyen csalódottságot éreztem (50) 
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Az ilyen esetében tehát – az így-nél látottakkal ellentétben – a beszédtervezéssel 

összefüggő szerep visszaszorul az életkor előrehaladtával, ugyanakkor – az így-hez 

hasonló módon – az egyértelműen pragmatikai kiemelő funkció megerősödik. 

 

4. Következtetések 
 

Kutatásunkban három gyakori magyar diskurzusjelölő előfordulásait vizsgáltuk kis-

gyermekek, tizenévesek és felnőttek interjúiban kvalitatív és kvantitatív módszerekkel. 

A számadatok ellentmondanak annak a hipotézisnek, hogy az életkor előrehaladtával 

gyakrabban jelennének meg a vizsgált elemek az egyes beszélők interjúiban, mindhá-

rom diskurzusjelölővel a tizenévesek éltek átlagosan a legtöbbször, a felnőttek beszé-

dében kevesebb jelent meg belőlük (vö. 4. táblázat). 

A hát esetében egyértelműen teljesült ugyanakkor az a hipotézisünk, mely szerint 

az életkor előrehaladtával változik a pozíció: egyre többször jelenik meg ez a diskur-

zusjelölő beszédlépés belsejében, és ezzel együtt egyre változatosabb a szerepe is. Az 

így és az ilyen esetében azt láttuk, hogy a legpregnánsabban diskurzusjelölői funkció 

(a figyelem ráirányítása következő egységre) az életkor növekedésével egyre erősödik. 

Ellentétes tendenciaként jelentkezik ugyanakkor e két (eredetileg) mutató névmás 

esetében, hogy az így egyre inkább, az ilyen azonban egyre kevésbé tölt be a beszéd-

tervezést segítő, hezitációs funkciót. A kisgyerekeknél tapasztalt nagyarányú ilyen-
használat arra utal, hogy egy részüknek már van stratégiája a tervezési diszharmóniák 

felszíni leplezésére, az időnyerésre. Felnőtteknél a leggyakrabban alkalmazott áthidaló 

stratégia a kitöltött szünet (Gósy 2003), az óvodások beszédében azonban jóval rit-

kább. Horváth Viktória (2009) a vizsgált 6–7 éves gyermekek spontán beszédében 

percenként átlagosan 1,58 kitöltött szünetet adatolt, míg felnőtteknél 3,82-t (ez statisz-

tikailag szignifikáns különbség). „Az óvodások beszédében nemcsak jóval ritkább a 

kitöltött szünet, mint a felnőttekében, de a vizsgált 6–7 évesek egyötödénél még nincs 

is jelen a beszédben” (135). Tehát valószínűsíthető, hogy azok a gyerekek, akik élnek 

valamilyen, a beszéd folyamatosságának látszatát keltő stratégiával, még inkább kiüre-

sedett jelentésű szavakat használnak, mint kitöltött szünetet, és később fordul meg ez a 

tendencia. 

A fent elemzett nyelvi elemek hasonlítanak abban, hogy mindhármukkal kapcsolat-

ban jellemző a stigmatizáló megközelítés. A „hát-tal nem kezdünk mondatot” baboná-

ja nagyon elterjedt (vö. Domonkosi 2007, Schirm 2008). A Nyelvművelő kézikönyv 

(Grétsy–Kovalovszky 1980) példaként hozza az így-et (a hát és mások mellett) mint 

kárhoztatandó „beszédtöltelék”-et (323), és ugyancsak a „káros” töltelékszavak között 

említi mindhárom elemet Pestessy (2006). A stigmatizáltság minden bizonnyal abból 

ered, hogy korábban – vizsgálati adatok hiányában – felesleges, funkciótlan, „töltelék” 

elemeknek tartották ezeket. Az újabb (fent már idézett) tanulmányok és a jelen kutatás 

is azt az eredményt hozta, hogy ezek a szavak (az eredetitől eltérő használatban sem) 

nem nélkülözhetők a diskurzusból, hiszen a beszélőről, mondanivalójához való viszo-
nyulásáról, a beszédtervezési folyamatról stb. szolgáltatnak információt, azaz pragma-

tikai funkciójuk van. 
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NEUBERGER TILDA 
 

SZÓASSZOCIÁCIÓS VIZSGÁLATOK 

ÓVODÁSOKNÁL ÉS KISISKOLÁSOKNÁL 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az anyanyelv-elsajátításban központi helyet foglal el a szókincs fejlődése. Számos 

nemzetközi és hazai tanulmány vizsgálja a gyermekek szókincsét, azokra a kérdésekre 

keresvén a választ, hogy miként jelennek meg az első szavak, és a szavak összességé-

ből hogyan áll össze a mentális lexikon. A mentális lexikon felépítését reprezentáló 

modellek közül a legelfogadottabbnak az úgynevezett pókhálóelméletet tartják. E 

szerint az elmélet szerint a mentális lexikon egy hatalmas, többdimenziós pókhálóhoz 

hasonlatos: a lexikai egységek a csomópontokon helyezkednek el, közöttük alapvetően 

szemantikai kapcsolat van. Úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy egy egység több má-

sik egységhez is kötődik. Ha egy szó gyakran fordul elő egy másik szó társaságában, 

akkor a gyakorta együtt előhívott egységek között szoros kapcsolat alakul ki. Ilyen 

szoros összeköttetést találhatunk például az angol pen ’toll’ és a pencil ’ceruza’, vagy 

a moon ’hold’ és a stars ’csillagok’ szavak között (Aitchison 2003). A szemantikai 

kapcsolatok mellett a mentális lexikonban kialakulhatnak még szintagmatikus és 

hangzási kapcsolatok is. 

A pókhálóelmélet igazolására a szóasszociációs kísérletek adatai a legnyilvánva-

lóbbak. A szóasszociáció egy pszichológiából átvett nyelvészeti módszer, amely segít-

ségével értékes információkat nyerhetünk egy személy mentális lexikonának felépíté-

séről, működéséről és a szókincséről. A módszernek több fajtája ismeretes: 

a) Az egyikben a kísérleti személynek egy hívószóra kell kimondania az első szót 

(válaszszó), ami eszébe jut arról a szóról. Ez az egyválaszos szóasszociációs technika. 

Az ilyen jellegű kísérletekben előfordulhat, hogy különböző (életkorú, nemű, szociális 

hátterű stb.) emberek igen hasonló válaszokat adnak egy-egy szóra. Például egy angol 

kísérletben a boy ’fiú’ szóra az adatközlők háromnegyede a girl ’lány’ szót aktiválta 

(Aitchison 2003). Egy magyar, iskolások körében végzett kísérlet eredményei szerint a 

fiú hívószóra az adatközlők leggyakrabban a lány (40,7%), a gyerek (7,7%) és a barát 
(6,4%) szót hívták elő (Lengyel 2008). Ebből az látszik, hogy egy adott hívószó erő-

sebben hív be egy adott válaszszót, mint egy másikat, vagyis a mentális lexikon elemei 

közötti kapcsolatok különböző erősségűek lehetnek. 

b) Egy másik típusban, a teljesen szabad szóasszociációban a kísérleti személynek 

minden megkötés nélkül kell sorolnia (mondani vagy leírni) szavakat egymás után, és 

az ekképp nyert szólisták képezik a további vizsgálatok korpuszát. Ennek a módszer-

nek az alkalmazásával elemezhetők az adatközlők szóasszociációs sorainak mennyisé-

gi és minőségi sajátosságai, így akár becsléseket is tehetünk a gyermekek szókincs-

ének nagyságát illetően, valamint bepillantást nyerhetünk a gondolatvilágukba (Cser 

1939). 
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c) A szűkített szóasszociáció esetén meghatározott kategóriájú (pl. hasonló hangzá-

sú vagy ellentétes) szavakat várnak egy hívószóra. 

d) A nyitott tesztekben pedig az adatközlőnek egy meghatározott jelentéskategórián 

(pl. állatok) belül kell annyi szót aktiválni, ahány eszébe jut (Gósy–Kovács 2001). 

A szabad szóasszociációs kísérletekben a vizsgált személyek többfajta asszociációs 

stratégiát alkalmazhatnak. Ha az egymás után felidézett szavak jelentéstartalmában 

lelhető fel valamilyen kapcsolat (pl. szinonima, antonima, alá-, fölérendeltség), akkor 

az illető a szemantikai stratégiát alkalmazza. Az eddigi kísérletek tapasztalatai alapján 

ez a leggyakoribb technika. E mellett találhatunk példát a szerkezeti és hangzási ha-

sonlóságon alapuló stratégia követésére is, például az olyan asszociációs sorokban, 

mint: tanul – tanuló – tanulás (szóképzésen alapuló szerkezeti stratégia), vagy fal – fül 

– fel (hangzási stratégia). 

Szabad szóasszociációra bizonyos életkortól kezdve már a gyermekek is képesek. 

Három-négy éves korra már kialakulnak az alapvető nyelvspecifikus fonológiai repre-

zentációk, szerkezetileg kiépül a szemantikai alapú hálózat, valamint a lexikai egysé-

gek tárolása, illetve a hozzáférés a felnőtt nyelvi rendszer szerint történik (Gósy 2005). 

Egy magyar szabad szóasszociációs kísérlet eredményei szerint a 3–4 éves, kiscsopor-

tos óvodások átlagosan 9 szót aktiváltak percenként, és körülbelül 3 percig folytatták a 

feladatot (Neuberger 2008). 

Cser János (1939) 10–14 éves gyermekek szabad szóasszociációját vizsgálta, majd 

a kísérletet több mint fél évszázad múlva Gósy–Kovács (2001; 2002) is megismételte 

6 éves óvodások, illetve 12–13 éves iskolások körében. 

Egyválaszos szóasszociációs vizsgálatokat végzett Jagusztinné Újvári Klára (1985) 

10–14 évesek körében, valamint Balló Larissza (1983) 18–24 évesek körében, majd 

Lengyel Zsolt (2008) húsz évvel később ugyanebben a két korosztályban. 

A jelen kutatás az óvodás és a kisiskolás gyermekek mentális lexikonát vizsgálja a 

szabad szóasszociáció segítségével. Azt kívánja feltárni, hogy milyen változások men-

nek végbe az óvodáskor végétől a kisiskoláskorig a gyermekek szókincsében. Mivel a 

mentális lexikon folyamatosan bővül gyermekkorban, az aktivált szavak mennyiségé-

ben jelentős növekedésre számítunk. Emellett minőségi változásokat is feltételezünk a 

gyermekek szókincsében az általános nyelvi érés, valamint az iskola hatásának követ-

keztében. A több szempontú elemzés célja kideríteni, hogy ezek a változások mely 

területeken, hogyan mutatkoznak meg. 

 

2. Kísérleti személyek, anyag és módszer 
 

A jelen kísérletben 12 nagycsoportos óvodás (hatéves) és 12 kisiskolás (kilencéves) 

gyermek vett részt. Módszerül a szabad szóasszociációt választottuk. A kísérletet szó-

ban végeztük, a gyermekek azt a feladatot kapták, hogy: „Mondjatok szavakat egymás 

után, amennyi csak eszetekbe jut, olyanokat, mint asztal, kutyus, eszik, szép stb.” Az 

utasításban tehát elhangzott egy minta-szósor, amely különböző szófajú, morfológiájú 
és jelentéskörű szavakat tartalmazott. A kísérletet a délelőtti órákban, megszokott 

környezetben végeztük, az óvodásokkal a csoportszobában, az iskolásokkal egy tante-

remben, minden gyermekkel egyénileg. Időkorlát nem volt, egy gyermek addig akti-
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válhatott szavakat, ameddig tudott (vagy kedve tartotta). Az aktivált szavakról hang-

felvétel készült digitális hangfelvevővel, majd a kapott adatokat számítógépre vittük. 

Az így nyert anyag 70 perces, és 1230 mentális szót tartalmaz. [A korábbi 

asszociációs kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy az effajta szósorokban nem-

csak tőszavak (pl. kutya), hanem toldalékolt formák (pl. emberek), összetett szavak (pl. 

gáztűzhely) és szószerkezetek (pl. német rövidszőrű vizsla) is szerepelnek, ezért ponto-

sabb, ha a kapott lexikai egységeket „mentális szavak”-nak nevezzük.] 

A szólistákat különböző mennyiségi és minőségi elemzésnek vetettük alá: szófaji, 

morfológiai, szemantikai, gyakorisági sajátosságok alapján, valamint megfigyeltük az 

asszociációs stratégiákat. A temporális vizsgálatokat a Praat 5.1-es verziószámú szoft-

ver (Boersma–Weenink 2009), az adatok statisztikai elemzését pedig a 13.0-ás verzió-

számú SPSS szoftver segítségével végeztük. 

 

3. Eredmények 
 

3.1. Mennyiségi eredmények 
 

A korpuszt felépítő 1230 mentális szó a következőképpen oszlik meg a két életkori 

csoport között: 359-et aktiváltak az óvodások, 871-et a kisiskolások, vagyis utóbbiak 

több mint kétszeres mennyiséget. Az aktivált szavak számára, a beszédidőre és a be-

szédtempóra vonatkozó átlagokat, minimum és maximum eredményeket az 1. táblázat 

mutatja. 

 

 Óvodások Iskolások 

db perc db/perc db perc db/perc 

Átlag 30 1,9 17 72 3,8 19 

Min. 12 0,4 9 29 1,6 14 

Max. 58 2,8 28 125 6,4 28 

 

1. táblázat. Az aktivált szavak száma (db), a beszédidő (perc) és a beszédtempó (db/perc) 

 

Egy óvodás átlagosan 30 szót mondott, míg egy iskolás átlagosan 72-t. A nagy kü-

lönbség a feladatra szánt időben is megmutatkozik: míg egy óvodás átlagosan 1,9 

percig beszélt, addig egy iskolás közel 4 percig volt képes szavak aktiválására. A be-

szédtempóban kis mértékű gyorsulás figyelhető meg, az óvodások átlagosan 17 

szó/perc tempóval, az iskolások 19 szó/perc tempóval asszociáltak. 

A kísérlet során nagy egyéni különbségeket figyelhettünk meg a gyermekek telje-
sítménye között. A legkevesebb szót egy óvodás kisfiú mondta, méghozzá 12 darabot. 

Ő csupán fél percig volt hajlandó részt venni a kísérletben. A legtöbb szó egy iskolás 
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lánynál jelent meg, ez összesen 125 mentális szó volt. Ő hat és fél percig asszociált 

szavakat folyamatosan, ezzel az ő beszédideje volt a leghosszabb. 

 

3.2. Szófaji kategóriák 
 

A korábbi szóasszociációs kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szabad asszoci-

áció során legnagyobb számban főnevek jelennek meg. Egyrészt azért, mert a spontán 

beszédben is ez a szófaj fordul elő leggyakrabban, másrészt pedig azért, mert az anya-

nyelv-elsajátítás kezdeti szakaszaiban ez az uralkodó szófaj. Az óvodások által aktivált 

szavak 97%-a főnév, emellett megjelentek még kis számban melléknevek (2%) és 

igenevek (1%) is. A kisiskolásoknál a főnevek aránya közel 91%-os, náluk a 871 szó-

ból 54 volt ige, 14 melléknév, 8 névmás és 3 számnév. Az óvodások melléknevei 

színnevekre (zöld, kék) és nemzetiségnevekre (német, szlovák) korlátozódnak, az isko-

lásoknál ezek mellett megtalálhatjuk a meleg-hideg, a szomorú-vidám stb. ellentétpá-

rokat is. Az iskolások általában kijelentő módú, jelen idejű, egyes szám harmadik 

személyű igéket mondtak, mint például: csinál, lakik, eszik, játszik, nevet, sír. A nyolc 

darab névmásból hatot egyetlen személy sorolta (én, te, ő, mi, ti, ők). Láthatjuk tehát, 

hogy a kisiskolások aktivált szavai változatosabbak voltak a szófaji kategóriák tekinte-

tében, mint az óvodások szavai. 

 

3.3. Morfológiai kategóriák 
 
Megvizsgáltuk, hogy a kapott mentális szavak hogyan épülnek fel alaktanilag. Az 

összes szó 75%-a tőszó volt: az óvodások szavainak 78%-a (például: villany, polc, 

ágy), az iskolásokénak 71,5%-a (például: víz, táska, olló). Mindkét életkori csoportnál 

szerepelnek még összetett szavak, toldalékolt szavak és szószerkezetek is. Az arányo-

kat tekintve összetett szóból közel azonos mennyiség jelent meg az óvodásoknál 

(16,2%) (például: kislány, jégkrém, virágcserép), mint az iskolásoknál (15,8%) (pél-

dául: filctoll, földgömb, ablakpárkány). Az iskolásoknál viszont több toldalékolt szóra 

(főként többes szám jelével ellátott szavak, például: gyerekek, tanárok, számok) és 

szószerkezetre (például: fogat mos, technikai eszköz, közönséges házimacska) találha-

tunk példát, mint az óvodásoknál (toldalékolt szavak: 8,6%, illetve 5,5%; szószerkeze-

tek: 4%, illetve 0,3%). Ez az eredmény azt mutatja, hogy az óvodások beszédében 

még egyszerű, toldalék nélküli szavak uralkodnak, míg az iskolásoknál – valószínűleg 

az iskola, a fogalmazásórák hatására – már megjelenik a nyelvtan is az aktivált szava-

ikban. 

 

3.4. Fogalomkörök 
 

Mint már említettük, a szabad szóasszociáció segítségével betekintést nyerhetünk a 

gyermekek gondolkodásmódjába, vagyis megismerhetjük, hogy mi az érdeklődési 

körük, mi foglalkoztatja őket az adott időszakban. Ehhez elég megfigyelni az asszoci-

ált szavak jelentéstartalmát, illetve azt, hogy milyen fogalomkörökbe sorolható szava-
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kat aktiválnak. Feltételezhetően más jelentésű szavak uralják a hatévesek, és mások a 

kilencévesek szókincsét, már csak az eltérő környezet (óvoda–iskola) miatt is. 

Mindkét csoportban a leggyakoribb fogalomkör a „ház, háztartás” volt. Ide sorol-

hatjuk a lakóépülettel kapcsolatos megnevezéseket (például: ház, tető, fal), a szobák 

neveit (például: konyha, előszoba, dolgozószoba), a bútordarabokat (például: asztal, 
ágy, szekrény), a lakberendezési és dísztárgyakat (például: szőnyeg, kép, szobor), va-

lamint a háztartási, mindennapos használati tárgyakat (például: tányér, pohár, fogke-

fe). Az óvodások szavainak 42%-a, az iskolások szavainak 31%-a sorolható ebbe a 

fogalomkörbe. 

Az eredmények azt mutatják, hogy az iskolások szókincsében igen fontos helyet 

kaptak az iskolával, a tanulással kapcsolatos szavak. Ide sorolhatjuk a tantárgyak ne-

veit, az iskolai élet tipikus tárgyait, fogalmait és személyeit. A kisiskolások aktivált 

szavainak 19%-át tették ki az olyan mentális szavak, mint az olló, vonalzó, iskolatás-

ka, írásóra, színes lap, betűk, számok. A nagycsoportos óvodások is készülnek már az 

iskolára, de az általuk mondott szavaknak csupán 5%-a tartozik az „iskola, tanulás” 

fogalomkörébe, például: toll, tolltartó, jegyzetkönyv. Mindkét csoport szavai között 

szerepeltek olyanok, amelyek az alábbi fogalomkörökbe tartoznak: állat, növény, já-

ték, ruha, étel-ital, ember (1. ábra). 

 

 

 

1. ábra. Az aktivált szavak fogalomkörökbe való besorolása 

 

Egyéntől függ, hogy ki hány fogalomkörből idézett fel szavakat. Az egyik óvodás 

kisfiú szavai csupán két fogalomkörbe voltak besorolhatók („állat” és „ruha”), míg a 

legváltozatosabb szavakat egy iskolás kislány mondta, szavai tizenhárom fogalomkört 
ölelnek fel. Az óvodások szavai átlagosan 6,6 fogalomkörbe sorolhatók, az iskolások 

pedig több fogalomkörből vették a szavaikat, átlagosan 9,6-ból. Közepesen erős össze-

függést találtunk a gyermekek által aktivált szavak száma és az említett fogalomkörök 
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száma között (r = 0,526; p = 0,05), vagyis valószínűsíthető, hogy minél több szót akti-

vál egy gyermek, annál több fogalmi csoportból veszi a lexémákat. 

 

3.5. Gyakorisági elemzés 
 

Felmerül a kérdés, hogy az életkor előrehaladtával változnak-e – a gyermekek számára 

– legfontosabb, illetve legnagyobb reprezentáltságú fogalomkörök. Ez az alapján ítél-

hető meg, hogy milyen mennyiségben hívtak elő egy-egy fogalomkörbe tartozó szava-

kat a két életkori csoport résztvevői, vagyis a fogalomkörön belüli összes előfordulás 

számát kell tekintenünk. Emellett arra is kell figyelnünk, hogy egyénenként milyen 

fogalomkörök jelentek meg, vagyis hogy a gyermekek hány százaléka mondott az 

adott fogalomkörbe tartozó szót. 

Az összes szó 36,5%-a a „ház, háztartás” fogalomkörébe sorolható, így ez a legked-

veltebb fogalomkör mind az óvodások (42%), mind az iskolások (31%) körében. Az 

óvodásoknál ezt követi a „ruha” fogalomkör, asszociált szavaik 10%-a ebbe a körbe 

tartozó szavakat jelent. Majd „állatok” neveit hívták elő 8%-os arányban, és „ételek, 

italok” megnevezéseit 6%-ban. Az iskolások második legfontosabb fogalomköre az 

„iskola, tanulás” volt, szavaik 19%-a sorolható ebbe a kategóriába. Gyakoriak voltak 

náluk is az „állatnevek” (10%) és a „növénynevek” (9%). A „játék” fogalomkörbe 

tartozó szavak az óvodások szavainak 5%-át, míg az iskolások szavainak 7%-át tették 

ki. 

Megfigyeltük, hogy egy-egy fogalomkör milyen gyakori az egyes gyermekek asszo-

ciációnak körében (2. táblázat). Az óvodásoknál nem volt olyan fogalomkör, amely 

minden egyes gyermeknél megjelent. Egy gyermek kivételével, vagyis 91,6%-uk asszo-

ciációs sorában találhattunk olyan szót, amely a „ház, háztartás” fogalomkörébe esik. 

Gyakori fogalomkörök még a „ruha”, az „állatok” és a „növények”, a gyermekek 

83,3%-a mondott ezekbe a fogalomkörökbe tartozó lexémát. Az iskolásoknál egysége-

sebb képet láthatunk, az összes gyermek (100%) mondott „ház, háztartás”-sal, „étel, 

ital”-lal és „iskola, tanulás”-sal kapcsolatos szót. A gyermekek háromnegyedénél (75%) 

előfordult valamilyen „ruha”, „állat”, „növény” és „ember” megnevezése. 

A leggyakoribb lexémák, vagyis amelyek a legtöbb gyermeknél megjelentek: az 

óvodásoknál a virág (10 gyereknél), az ajtó és a szék (8-8 gyereknél), a kisiskolások-

nál pedig az olló és az üveg (10-10 gyereknél), valamint az asztal (9 gyereknél). 

 

Fogalomkörök 
Óvodások Iskolások 

hány %-ánál szerepelt 

Ház, háztartás 91,6 100 

Ruha 83,3 75 

Állat 83,3 75 

Növény 83,3 75 
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Étel, ital 50 100 

Iskola, tanulás 50 100 

Ember 50 75 

Játék 41,6 50 

 

2. táblázat. A fogalomkörök előfordulási aránya az óvodások és az iskolások asszociációiban 

 

Az asszociáció során általában előfordulnak ismétlések. A jelen korpuszban is szerepel 

több olyan szó, amelyet egy gyermek kétszer (háromszor, vagy akár négyszer is) mon-

dott a kísérlet alatt. Az óvodásoknál az ismételt szavak az összes szó 3,6%-át, az isko-

lásoknál a 2,8%-át teszik ki. Az óvodások által legtöbbet ismételt lexéma a virág, az 

iskolások pedig az üveg szót ismételték meg a legtöbben és a legtöbbször. 

A hatévesek 44%-ánál, illetőleg a kilencévesek 60%-ánál jelentek meg ismétlések. 

Megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés az ismétlések száma és az összteljesítmény 

között. A korrelációszámítás nem mutatott ki összefüggést, vagyis az ismétlések ugya-

núgy előfordulnak a kevés és a sok szót aktiváló gyermekek asszociációiban is. A 

kevés szót asszociáló gyermekeknél ezek az ismétlések a keresési kudarcok jelölői: 

amikor a lexikális előhívásban probléma merül fel, a gyermek elakad, és egy korábban 

előhívott lexémát mond újra. A sok szót aktiváló gyermekek asszociációs sorában 

pedig nem meglepő az, ha egy-egy lexéma újra felbukkan, ezeket tekinthetjük a jó 

teljesítmény velejáróinak (Gósy–Kovács 2001). 

 

3.6. Asszociációs stratégiák 
 

Az asszociációs stratégiák megmutatkoznak abban, hogy az asszociációs sorban az 

egymást követő szavak milyen viszonyban állnak egymással. Ez a viszony lehet sze-

mantikai, hangzási vagy szerkezeti. Az is előfordul, hogy a szavak között semmilyen 

asszociációs stratégia nem fedezhető fel, ilyenkor úgy tűnik, hogy az egymást követő 

szavak között semmilyen összefüggés nincs, csupán véletlenszerűen kerültek egymás 

mellé (mint például ebben a sorban: villanykapcsoló – kosár – óra). 

Erős, szignifikáns összefüggést találtunk az aktivált szavak száma és aközött, hogy 

a gyermek milyen gyakran alkalmaz valamilyen (szemantikai, hangzási vagy szerkeze-

ti) asszociációs stratégiát (r = 0,858, p = 0,01). Ez azt mutatja, hogy azok a gyermekek 

tudnak több szót előhívni, akik valamilyen stratégiát követnek az asszociálásban. 

Amelyik gyermek egymást követő szavai között semmilyen asszociációs stratégia nem 

ismerhető fel, annál azt vettük észre, hogy igen kevés szót sikerült aktiválnia a többi-

ekhez képest. 

Az, hogy milyen sok szót aktivált egy gyermek, összefüggést (r = 0,646, p = 0,01) 

mutatott azzal is, hogy hány asszociációs stratégiát használt, vagyis hogy csupán egyet 

(általában a leggyakoribbat, a szemantikait), vagy a hangzási és a szerkezeti stratégiát 

is alkalmazta. Az eredmények alapján elmondható, hogy minél több, változatosabb 

asszociációs stratégiát alkalmazott egy gyermek, annál több szót aktivált. Részben 
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ezzel is magyarázható az, hogy az óvodások miért feleannyi szót mondtak a kísérlet 

során: ők még fejletlenebb asszociációs stratégiákkal rendelkeznek, mint idősebb tár-

saik. Az óvodások asszociációinak 70,1%-ában semmilyen asszociációs stratégia 

nyomát nem tudtuk felfedezni, 27,1%-ban használtak szemantikai, 2,5%-ban hangzási 

és 0,3%-ban szerkezeti stratégiát. Az iskolások egymást követő szavai között az esetek 

felében (50%) nem találtunk semmiféle összefüggést, de náluk a szemantikai asszoci-

ációs stratégia már 42%-ban van jelen, illetve a hangzásit (5%), valamint a szerkezetit 

(3%) is nagyobb mértékben alkalmazták. 

 

3.7. Temporális elemzés 
 

Az adatokon temporális elemzést is végeztünk. Megfigyeltük az artikulációs tempót, 

illetve a szünettartási szokásokat. Az óvodások átlagos artikulációs tempója 5,9 hang/s 

volt (átlagos eltérés: 1,1), az iskolások valamivel gyorsabban, 6,3 hang/s-os tempóval 

artikuláltak (átlagos eltérés: 0,8). 

Azt feltételeztük, hogy a szófaji kategóriák közül a főnevek ejtésénél lesz a leg-

gyorsabb az artikulációs tempó, hiszen ez az uralkodó szófaj a gyermekek beszédében. 

Az eredmények nem erősítették meg e feltevésünket: az óvodások ugyanis a mellék-

neveket ejtették gyorsabban, 6,2 hang/s-os tempóval, a főneveket pedig 5,9 hang/s-os 

tempóval. Az iskolások az igéket mondták a leggyorsabb artikulációs tempóval (6,6 

hang/s), majd a főneveket (6,5 hang/s), végül a mellékneveket (6,2 hang/s). 

Másik hipotézisünk szerint az óvodások hosszabb szüneteket tartanak két szó kiej-

tése között, hiszen náluk a lexikális előhívás még lassabban működik, mint az iskolá-

soknál. Ez beigazolódott: az óvodások átlagosan 3090 ms-os szüneteket tartottak, míg 

az iskolások körülbelül feleolyan hosszúkat, átlagosan 1640 ms-osakat. 

Megnéztük, hogy van-e valamilyen összefüggés aközött, hogy valaki milyen hosszú 

szüneteket tart, és hogy hány szót aktivál. Ebben közepes, negatív összefüggést talál-

tunk (r = -0,606, p = 0,01), vagyis aki rövidebb szüneteket tartott, az általában több 

szót mondott. A szabad asszociáció során tehát a rövid szünetek a gyors és a problé-

mamentes lexikális előhívás jelölői. 

 

4. Következtetések 
 

A jelen tanulmányban azt kívántuk bemutatni, hogy milyen változások mennek végbe a 

mentális lexikonban az óvodáskortól a kisiskoláskorig. A szabad szóasszociáció mód-

szerének segítségével megfigyelhettük, hogy az aktivált szavak száma több mint kétsze-

resére nő az általános iskola harmadik osztályára az óvodások eredményeihez képest. A 

gyermekek nyelvi tudatossága megnő az iskolai oktatás (az írás- és fogalmazásórák) 

hatására, hozzászoknak ahhoz, hogy szóban és írásban is változatosabban, választéko-

sabban fejezzék ki magukat. Ebben segíti őket a folyamatosan bővülő szókincs, vala-

mint a gyarapodó nyelvtani ismeretek, amelyek megmutatkoznak az asszociált szavak-
ban is. A kisiskolások asszociációiban már szinte minden szófaji kategóriába tartozó 

szó megjelent, míg az óvodásoknál csupán főnevek, kis számban melléknevek és ige-

nevek. Az iskolások által előhívott szavak szerkezetileg komplexebbek, mint az óvo-
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dáskoriak. Általában több fogalomkörből hoznak példákat az asszociáció során, fejlet-

tebbek az asszociációs stratégiáik, gyorsabb az artikulációs tempójuk – ezek mind-mind 

azt segítik elő, hogy jobban teljesítsenek egy ilyen speciális beszédhelyzetben, mint az 

asszociációs kísérlet. 

Ezeket a nyelvi fejlettségbeli különbségeket láthatjuk a hat-, illetve a kilencéves 

gyermekek között, ha az életkori csoportok átlagteljesítményét vizsgáljuk. Érdemes 

azonban kitérni arra is, hogy mindkét csoportban jelentősek voltak az egyéni különb-

ségek. A nagycsoportos óvodások teljesítményére főként az iskolába lépéskor fog fény 

derülni, ahol nyelvi előnyre tehetnek szert, vagy – megfelelő fejlesztés nélkül – hátrá-

nyos helyzetbe kerülnek. Néhány kisiskolás eredménye mind mennyiségi, mind minő-

ségi szempontok alapján közelebb állt az óvodások átlageredményeihez. Felmerül a 

kérdés, hogy a gyenge eredmények mögött szegényes szókincs áll-e, vagy csupán 

nehezebben késztethetők kommunikációra, valamint hogy az asszociációban gyengén 

teljesítő gyermekek a spontán beszédhelyzetben is hasonló módon teljesítenek-e. Is-

meretes, hogy a csekély szókincs hátrányokkal járhat együtt az iskolában és a minden-

napi életben, tanulási nehézségekhez, iskolai kudarcokhoz is vezethet. Ezért a sajátos-

ságok megismerése után minden életkorban fontos a megfelelő és hatékony fejlesztés. 
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SÁRY GYULA 
 

A KÉZ BESZÉL, A KUTYA UGAT 

– FÉLTEKEI DOMINANCIA, KEZESSÉG ÉS NYELV 

 

 

1. Bevezetés 
 

A legtöbb ember a jobb kezét használja, vagyis jobbkezes. A jobb kéz a bal félteke 

irányítása alatt áll, és többnyire ugyanez a félteke irányítja az emberi beszédet is. Ezért 

nevezzük ezt a domináns féltekének. A kutatókat és nyelvészeket régóta foglalkoztatja 

a féltekei dominancia, a kezesség és a nyelv kapcsolata, holott a hangadás és az agy 

kapcsolatában megnyilvánuló aszimmetria korántsem csak az emberre jellemző. 

Tanulmányomban röviden áttekintem a legújabb irodalom eredményeit a kezesség 

kutatására vonatkozóan, három területen: legközelebbi, ma élő rokonainknál (főemlő-

sök), az emberi őstörténetben és a mai embereknél. 

Az alacsonyabb rendű állatok esetében is van adat arra, hogy a hangadás kontrollja 

az egyik agyfélteke irányítása alatt áll. A jobb féltekét használják hangadásra a Rhesus 

majmok és a japán makákók, míg a bal félteke dominanciáját figyelték meg a békák, 

egyes madarak, az ugróegér, az egér és a selyemmajmocskák esetében (Nottebohm 

1976; Hook-Costigan–Rogers 1998; Heffner–Heffner 1984). 

Az emberi adatokat Broca és Wernicke tevékenysége óta ismerjük. Boncolási ada-

tok, post mortem vizsgálatok alapján derült ki, hogy az agy bizonyos területeinek sérü-

lése motoros, illetve szenzoros afáziához vezet. A léziók minden esetben a bal féltekét 

érintették. 

Wada és a róla elnevezett teszt olyan lehetőséget adott a klinikusok és kutatók ke-

zébe, mellyel lehetővé vált, hogy élőben eldöntsék, melyik a beszélő, vagyis domináns 

félteke (Wada 1949). A teszt lényege az, hogy miközben az alanyt beszéltetik, rövid 

hatású altatószert fecskendeznek az egyik féltekét ellátó verőérbe. Ha az illető félteke 

„beszél”, akkor az alany néhány másodpercig abbahagyja a beszédet, majd folytatja. 

Így pl. agyi műtétek előtt meg lehet állapítani, hogy melyik félteke tartalmazza a be-

szédközpontot. Az emberek többségében a bal félteke beszél, és ez jobbkezességgel 

társul. Ez a kapcsolat ráadásul progresszív: minél kifejezettebb a bal félteke szerepe a 

beszédben, annál erősebben dominál a jobb kéz használata (Knecht et al. 2000). Érde-

kes módon a köztudatban a kezesség kérdésében a jobb kéz az ügyességgel, a jósággal 

kapcsolódik, míg a bal kéz az ügyetlenséggel, furcsasággal társul. Egyszerűen belátha-

tó pedig, hogy a két kéz csak együtt képes működni. A jobbkezesek ugyan valóban 

ügyesebbek a jobb kezüket használva, de ez általában csak azért lehetséges, mert a bal 
kezüket arra használják, hogy erősen tartsák azt a valamit, amin jobb kezükkel dol-

goznak. Ez így is van rendjén: csak jobb kezünket használva, bármilyen ügyes is az, 

semmire sem jutnánk: próbáljon valaki megenni egy ebédet csak jobb kezét, csak a 

kést használva. 
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Persze, felmerül a kérdés: a jobbkezesek azért használják jobb kezüket, mert az ele-

ve ügyesebb, vagy egyszerűen ezt gyakrabban választják (skill vs. preference). Autista 

gyerekeknél, akiket nemigen lehet befolyásolni, megfigyelték, hogy jobb kezüket 

gyakrabban használják, mint a balt. Ez a gyakorlat miatt természetesen idővel egyre 

ügyesebb lesz, de a preferencia, vagyis a kéz kiválasztása mindenképp megelőzi az 

ügyesebbé válást (McManus et al. 1992). 

Egyedi szinten az állatoknál is megfigyelhető, hogy valamelyik végtagjukat előny-

ben részesítik, sőt egyes állatcsoportok esetében is előfordul ez. Megfigyelték, például 

állatkertben tartott majmoknál, hogy többnyire a jobb kezükkel nyúlnak a felkínált 

ételért; ebben az esetben azonban nem zárható ki a gondozó kezességének hatása. Faj 

szintjén csak az ember az, ahol az egyedek többsége konzekvensen az egyik végtagot, 

a jobbat részesíti előnyben. 

 

2. Őstörténet és kezesség 
 

Mióta vagyunk jobbkezesek? Jobbkezes volt-e az ősember? A választ régészeti leletek 

adják meg. Az izmok tapadása és eredése a csontokon jellegzetes dudorokat alakít ki. 

A gyakrabban használt végtag erősebb, ezen a dudorok is nagyobbak. Ha tehát van 

olyan régészeti lelet, ahol teljes csontváz, vagy legalább mindkét kar csontjai előkerül-

tek, akkor azokat összehasonlítva meg lehet állapítani a kezességet. Ezek alapján a 

Neandervölgyi ember (Homo neanderthaliensis) már biztosan a jobb kezét használta 

gyakrabban, vagyis valószínűleg jobbkezes volt (Steele 2000). Őseink fogaikat nem-

csak rágásra használták, hanem mintegy satuba is fogták vele azokat a dolgokat, ame-

lyeken kezükkel dolgoztak. A kopásnyomok szerint úgy tartották azokat, hogy a jobb 

kezükkel tudjanak dolgozni rajtuk (Lozano et al. 2008; Perez et al. 1982). Az agy 

egyes területei nyomot hagynak az agy felszínén, így a koponyán is. Az ősi koponyák 

belső felszínének öntete azt mutatja, hogy a szerszámkészítő ember (Homo habilis) 

agyán már megvoltak azok a dudorok, amelyek a Broca/Wernicke területnek feleltet-

hetők meg (Holloway 1980). 

A fennmaradt kőeszközök is azt mutatják, hogy azokat jobbkezeseknek szánták, és 

az a néhány, vésett-díszített kő, ami fennmaradt, talán az első, nem csak használatra 

szánt tárgy volt, melyen a vésetek jobbkezes szerszámoktól származnak (Uomini 

2009). 

Az ősemberek igen sok barlangrajzot hagytak hátra, köztük olyanokat is, melyek sa-

ját kezüket ábrázolják. Ezek vagy úgy készültek, hogy festékes kezüket a falra nyom-

ták (kéznyomat), vagy úgy, hogy kezüket a falhoz nyomva, egy üreges növényszárat 

használva színes port fújtak köré (kézstencil). A kéznyomatok többnyire jobb kezek, a 

kézstencilek többnyire bal kezek, megfelelően annak, hogy az ember a domináns kezét 

nyomja festékkel a falra, illetve a domináns kezével irányítja azt a csövet, mellyel a 

másik kezét körbefújja. Mindezek alapján azt állíthatjuk, hogy a fennmaradt leletek 

alapján őseink jobbkezesek voltak. 
 

3. Főemlősök és kezesség 
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A ma élő emberszabásúak (csimpánz, gibbon, gorilla, orangután) legközelebbi rokona-

ink, és ők is adnak hangot (vokalizáció), de ez több lényeges pontban különbözik az 

emberi beszédtől. Először is, a majmok vokalizációja nem tudatos. Akaratlagosan 

befolyásolni nem lehet, inkább érzelmi kontroll alatt áll, mint az emberi nevetés vagy 

sírás. Úgy tűnik, hogy például csimpánzokban a megfelelő érzelmi állapot nélkül a 

vokalizáció lehetetlen. A Broca-területnek megfelelő kéregrész sértése, amely ember-

nél motoros afáziát okoz, majmoknál nem okoz zavart a vokalizációban (Kirzinger–

Jurgens 1982), más kérgi részek sérülése azonban (gyrus cynguli) felfüggeszti a 

vokalizációt. Ez a vokalizáció ugyan sok helyzethez alkalmazkodik, de sokszor nem 

fajspecifikus. 

A majmok kommunikációjában a kezek igen fontos szerephez jutnak. Ha beszélni 

nem is tudnak megtanulni, jelekkel elég jól kommunikálnak. Szabadban és fogságban 

is gesztikulálnak és mutogatnak, ezeket a jeleket fajtársaiknak szánják, új mozdulato-

kat találnak ki, és ehhez általában jobb kezüket használják – ebben nagyon hasonlíta-

nak az emberi gesztikulációhoz. 

Az emberi és főemlős kommunikáció kialakulásának jobb megértéséhez jelentősen 

hozzájárult az ún. tükörneuronok felfedezése a Broca-areában, illetve annak majombe-

li megfelelőjében (Rizzolatti et al. 1996). Ezek olyan idegsejtek, melyek a homlokle-

benyben találhatók, és célzott kéz- és szájmozgásokban játszanak szerepet. Aktiválód-

nak akkor, ha az egyén megfigyeli ezeket a mozgásokat, de akkor is, ha maga hajtja 

végre ezeket. Ezzel olyan idegsejtcsoportot azonosítottak, ahol egy bizonyos mozgás-

típus, illetve annak észlelése is aktivitást okoz, vagyis a mozgás percepciója illetve 

annak kivitelezése azonos neuronokat érint. Ráadásul, az a terület, ahol ezek a 

tükörneuronok megfigyelhetők, majmokban a baloldalon nagyobb, sugallván a párhu-

zamot az emberi féltekei különbségekkel (Cantalupo–Hopkins 2001). 

Mindezektől függetlenül, a beszédnek vannak anatómiai feltételei is. A nagy maj-

mok gégéje nem alkalmas a beszédre, az emberi viszont igen, mert sokkal mélyebben 

helyezkedik el. Ezért egy olyan gén felelős, mely kb. 200 000 éve mutáció révén ala-

kult ki, így az artikulált beszéd csak a Homo sapiensre jellemző. Ehhez járul még a 

mellkas emberre jellemző nagysága és annak az idegnek a vastagsága, mely a nyelv 

finom mozgásait lehetővé teszi. Mivel ezek az átalakulások a két lábon járást csak 

sokkal később követték, a beszédalapú nyelv sokkal később alakulhatott csak ki, mint 

a gesztikulációalapú: előbb valószínűleg mutogattunk, azután beszéltünk. 

A beszédet rendszerint gesztikuláció kíséri, ehhez azonban az kell, hogy a kezeket ne 

foglalja le más tevékenység. A mai emberek ősei kb. 6 millió éve szakadtak le arról a 

közös ősről, mely a másik ágon a ma élő emberszabású majmokhoz vezetett, és ezek a 

közös ősök már felegyenesedve jártak. Ez felszabadítja a kezeket, ami a szerszámkészí-

tés mellett a kommunikációban is fontos szerephez jut. Ha a mai majmokat olyan hely-

zetbe hozzuk, hogy két lábon magasra emelkedve kell elérniük valamit, akkor többnyire 

egyik kezükkel nyúlnak érte, és egyik kezüket használják akkor is, ha gesztikulálnak 

vagy mutogatnak (Westergaard et al. 1998a; Westergaard et al. 1998b; Papademetriou et 

al. 2005). 

 

4. A kéz beszél… 
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A legtöbb ember jobb kezével gesztikulál. A beszéd és a gesztikuláció szoros egységet 

alkot, a gesztikulációban, jelnyelvben megvannak a beszéd lényeges elemei, a gyere-

kek előbb gesztikulálnak, mint beszélnek, a siketek pedig képesek saját jelrendszert 

kialakítani. Mindezek mellett a jelnyelv akár egész mondatokat is kifejezhet egy jellel, 

és a jelnyelvben is a bal félteke dominál (Kimura 1973). Felmerül a kérdés: függ-e a 

gesztikuláció kialakulása attól, hogy a gyerekek látják-e a kézmozgásokat, miközben a 

beszédet tanulják? A vakon született gyerekeken végzett megfigyelések szerint nem, 

vagyis a beszéd és a gesztikuláció között igen szoros a kapcsolat, képessége velünk 

született, nem függ a látott mintától (Iverson–Goldin-Meadow 1997). 

Mint már láttuk, két lábon járó őseink valószínűleg gesztikulációval kommunikál-

tak. Hogy lett ebből beszélt nyelv? A jelnyelv igen lényeges része a kézmozgások 

mellett az arc mozgása is, hiszen gesztikuláció közben a mimikai izmok is aktívak. A 

mai ember kialakulása közben a kezek egyre elfoglaltabbak lettek, az arc egyre lénye-

gesebb szerepet kapott. Videofelvételek alapján bebizonyítható, hogy a jobb arcfél – 

amelyet a bal félteke irányít – többet mozog. Vannak olyan arcmozgások, melyek 

hanggal járnak: cuppogás, csettintés, fogcsattogtatás. Ráadásul, a majom agykéregben 

azok a kéregrészek, melyek a fenti mozgásokért és a rágómozgásokért is felelnek, 

részét alkotják a Broca-terület megfelelőjének, és igen közel helyezkednek el a kéz és 

arc kérgi képviseletéhez. Anatómiai szempontból tehát megvan a lehetőség arra, hogy 

egységes gesztikulációs rendszer – kéz- és arcmozgások – alakuljanak ki. Ebben a 

rendszerben az arcmozgások hordozzák a tartalmat, a kézmozgások pedig alátámaszt-

ják azt. A beszélt nyelv kialakulásának végső fázisa az, amikor hang adódik a geszti-

kulációhoz. A hangok megsokszorozzák a jelentést, ezzel megsokszorozzák a jelek 

lehetséges interpretációját is. Kezdetben a hangok valószínűleg mozgásokat kísértek 

(mint a teniszezők esetében), és inkább csak modulált nyögések lehettek, amelyek 

kilégzéssel képződtek. Ahogy a hangok egyre inkább önálló jelentésre tettek szert, 

egyre kevésbé volt szükség arra, hogy lássuk azt a társat, akivel kommunikálunk, ami 

óriási lépést jelentett az egyedek közti kapcsolattartásban. (Az ember ezért a képessé-

gért azt az árat fizette, hogy – az alacsonyan elhelyezkedő gége miatt – nem tud egy-

szerre beszélni és nyelni.) 

Összefoglalva tehát: a nyelv, a féltekék és a kezesség valószínűleg a következő lé-

pésekben kapcsolódott össze: 

A kezesség eredete a két lábon járáshoz köthető (mintegy 6 millió éve). A két lábra 

emelkedést követte a kezek felszabadulása és a gesztikulációs kézmozgások kialakulá-

sa. A kezek fokozódó elfoglaltságával a kommunikációs mozgások részben az arcra, a 

szem környékére tevődtek át, ez a kőeszközök megjelenésének (2,5 millió éve), illetve 

a szavannára vándorlás (2 millió éve) idejére tehető. A következő lépés az volt, hogy 

hangok adódtak az arc kommunikációs mozgásaihoz, miközben a gége mai helyére 

szállt le (200 000 – 170 000 éve). 

Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a kezesség megjelenése megelőzte a be-

szédet és a beszéd féltekei aszimmetriájának oka az, hogy a vokalizáció beépült a kéz 

gesztikulációs mozdulataiba. 
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RESZEGI KATALIN 
 

A METONÍMIA MEGÍTÉLÉSÉNEK KÉRDÉSÉHEZ 

 

 

1. A metonímiát hagyományosan – már az ókori retorikák óta – olyan szóképként (tró-

pus) értelmezik, amely „két fogalom közötti időbeli, térbeli, anyagbeli érintkezésen vagy 

ok-okozati kapcsolaton alapul. A két fogalom között asszociációs kapcsolat létezik, s 

ennek eredményeképpen az egyik fogalomnak, a kifejezőnek a nevét átvisszük a másik-

nak, a kifejezendőnek a jelölésére, és annak értelmében használjuk” (Fónagy 1982, vö. 

még Szikszainé 2007: 417). E megközelítés alapján tehát a metonímia, akárcsak a meta-

fora, nyelvi díszítőelemként értelmezhető, s ennek szellemében a 20. század 80-as éveiig 

csak a stilisztika és ezen belül is a költői nyelv sajátjaként foglalkoztak vele. (A metafora 

és a metonímia mint szókép fogalomtörténetéhez lásd Kocsány 2008a: 399–400, 2008b: 

417.) 

A kognitív nyelvészet azonban újraértékelte a hagyományosan díszítőelemként fel-

fogott nyelvi jelenségeket, s rávilágított, hogy a metaforához hasonlóan a metonímia 

sem pusztán költői vagy retorikai fogás, hanem a mindennapi nyelvhasználat jellemző-

je. A kognitív megközelítéseknek emellett axiómaként kezelt tétele, hogy az emberi 

nyelv az emberi elme produktuma, tulajdonképpen a megismerés sajátosan emberi 

formájának tekinthető, a holista megközelítések szerint nem is különíthető el más 

kognitív képességektől. Ebből kiindulva hangsúlyozzák, hogy a metafora és a meto-

nímia nem csupán nyelvi eszköz, hanem a mindennapi viselkedésünk, gondolkodás-

módunk és beszédünk egyik általános jellemzője (vö. Lakoff–Johnson 1980: 37). 

Olyannyira, hogy a mindennapi nyelvhasználat során a felnőtt beszélőknek fel sem 

tűnik, ha metonimikus kifejezéseket hallanak vagy használnak. 

A metonímia értelmezése ugyanakkor meglehetősen problematikus, a kidolgozott 

módszerek és elméletek nem alkotnak igazán egységes képet. Az értelmezés nehézsé-

geit mutatja, hogy a metonímia magyarázatára kidolgozott elméletek jobbára nem 

tudják a jelenséggel kapcsolatos problémák mindegyikét megnyugtatóan megválaszol-

ni (pl. a metafora és a metonímia elkülönítése). Nem meglepő hát, hogy a szakiroda-

lomban már a jelenség megítélését, funkcióját tekintve megoszlanak a vélemények. 

Az elméletek ennek kapcsán lényegében két nagy csoportba sorolhatók.
1
 Az egyik 

tábort az amerikai kognitív nyelvészek, illetve a nyomukban járó szakemberek alkotják, 

akik Lakoff és Johnson elméletéből kiindulva a metonímiát elsősorban a fogalmak és 

nem a szavak tulajdonságának tekintik, vagyis konceptuális relációkkal számolnak. 

Eszerint azért vagyunk képesek a nyelvben metonímiákat használni, mert már eleve 

metonimikusan gondolkodunk. Ennek alapját az adja, hogy a világról való tudásunkat 

kognitív tartományokba, Lakoff kifejezését használva: idealizált kognitív modellekbe 

szervezzük (vö. Lakoff 1987: 78–79). Feltételezik, hogy a tapasztalat alapján a világban 

együtt jelentkező dolgok feltehetően a fogalmi térben is „közel” helyezkednek el egy-

                                                           
1
 E megközelítésekről Bencze Ildikó munkájában kaphatunk átfogó képet (2006). 
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máshoz, vagyis valamiféle kapcsolatban állnak egymással, ugyanabban az idealizált 

kognitív modellben kapnak helyet. A metonímiát tehát olyan kognitív folyamatként, 

konceptuális relációként értelmezik, amelyben egy fogalmi entitás, az ún. közvetítő 

entitás mentálisan hozzáférhetővé tesz egy ugyanabban a kognitív tartományban vagy 

idealizált modellben szereplő másik entitást, a célentitást. Jellemző ugyanis, hogy egy 

konkrétabb, inkább szembeszökő entitást alkalmazunk egy elvontabb, kevésbé szembe-

szökő entitás eléréséhez, egy egyedi jellegzetességet valamely komplexebb létező el-

éréséhez. (Pl. testrész áll az ember helyett: erősebb kéz kell erre a munkára, alkotó a 

mű helyett: Shakespeare-t olvasok, úti cél a mozgás helyett: idén is indult a maratonin 

stb.). A nyelvi formában megvalósuló metonímia értelmezési feltétele a fogalmi össze-

férhetetlenség, a hallgató ugyanis ebből kiindulva kezdi el a hallottaknak egy másfajta 

értelmezését (Kövecses 2005: 149). Ennek nyomán a kutatások újabban jórészt annak 

feltárására irányulnak, hogy melyek azok a fogalmak, amelyek a leggyakrabban állnak 

közvetítő entitásként bizonyos célentitások elérésére/helyettesítésére, illetve hogy me-

lyek azok az idealizált kognitív modellek, amelyekben a metonímiák a leginkább elő-

fordulnak (Kövecses 2005: 149). 

A kognitív szemléletű szakirodalom másik felében ezzel szemben a nyelvhez kap-

csolódó problémákat nem fogalmi, hanem nyelvi kérdésként próbálják meg értelmezni. 

Szilágyi N. Sándor is úgy véli, hogy az ember fogalmi és nyelvi rendszere a kognitív 

rendszeren belül szoros összefüggésben áll egymással, ugyanakkor hangsúlyozza azt is, 

hogy nem feltétlenül a fogalmi struktúrák az elsődlegesek a nyelvhez képest. Hipotézi-

se szerint „az ember jól kidolgozott szemantikai struktúrák közvetítésével viszonyul a 

környezetéhez (…), amelyek egy sajátos értelmezési hálóként vetülnek ki a kimondan-

dó világra”, vagyis rendelkezünk egy sajátos elmélettel a világról, amely implicit mó-

don magába a nyelvbe van beleszerkesztve. Ez a nyelvspecifikus nyelvi világmodell 

megszabja, hogy beszéd közben, a nyelvi észlelés során mindent csak a nyelvben társa-

dalmi érvénnyel meghatározott perspektívából észlelhetünk. Ebből az előfeltevésből 

kiindulva Szilágyi N. szerint a nyelvi jelenségeket elsőként a nyelven belül érdemes 

vizsgálni, hogy tisztán láthassuk a nyelv elemzéséből megállapítható valamennyi össze-

függést, ezáltal ugyanis nagyobb biztonsággal tudunk majd hipotéziseket alkotni arról, 

hogy miféle kognitív struktúra feleltethető meg leginkább a megismert nyelvnek (1997: 

7–9, 58–59). 

Ilyen közelítésmóddal Szilágyi N. Sándor szerint az ég a pipa típusú metonimikus 

nyelvi kifejezések lényegében rövidítésnek tekinthetők (a példa az ’ég a pipában a 

dohány’ kifejezésből alakult), s csak úgy magyarázhatók, hogy a mentális nyelvben 

van egy olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi a félreértés veszélye nélküli rövidí-

tést, és ezt a beszélő és a hallgató egyaránt ismeri. A metonímia tehát egy szemantikai-

grammatikai törlő, illetve a hallgató oldaláról visszaállító mechanizmusként, ellipszis-

ként írható le, melynek alkalmazási feltétele – a lakoffi modellhez hasonlóan –, hogy 

ennek eredményeképpen a mondatban szemantikailag összeférhetetlen szavak kapcso-

lata jöjjön létre.
2
 Meglátása szerint ezt a szavak szemantikai attribútumai biztosítják, 

                                                           
2
 A metonímia ellipszisként való magyarázatához Kocsány Piroska Michel Le Guernre hivat-

kozva fűzött kritikai megjegyzést. Eszerint a metonimikus kifejezések egy részét nem lehet 
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amelyek beletartoznak ugyan a szavak szemantikai struktúrájába, ám a nyelvi minősí-

tésben nem használjuk fel őket (vö. 1997: 49–51).
3
 

A kétféle megközelítés tehát, noha vannak közös pontjai, alapvetően eltérő szinten 

(konceptuális, illetve nyelvi jelenségként) látja megragadhatónak a metonímiát, s 

minthogy mindkét tábor megalapozottnak tartja álláspontját, nem is próbálják meg 

elméleteiket közelíteni egymáshoz. Meglátásom szerint a szembenállás hátterében az 

áll, hogy a két nézet képviselői csupán a már kialakult nyelv működésére koncentrál-

nak, s nincsenek tekintettel a nyelv kialakulásának vonatkozásaira. Úgy gondolom 

azonban, hogy amennyiben tágabb kontextusban, komplexebb módon, evolúciós és 

egyedfejlődési szempontokat is figyelembe véve közelítünk a metonímiához, feloldha-

tónak látszik a vázolt ellentmondás, s kitűnik, hogy a kétféle felfogás valójában nem 

kizárja, hanem kiegészíti egymást, sőt a fejlődés szempontját szem előtt tartva egyene-

sen értelmetlennek tűnik maga a kérdésfelvetés. 

 

2. Az már a kognitív nyelvészeti és pszicholingvisztikai szempontokat ötvöző vizsgá-

latokból kitűnik, hogy önmagában egyik megközelítés sem állja meg a helyét. 

A metonimikus kifejezések nyelvi vonatkozásait egyértelműen mutatja, hogy a me-

tonimikus mondatoknak általános szintaktikai szabálya, hogy az elhagyott elem mon-

datbeli viszonyító eleme (ragja vagy névutója) megőrződik, és ahhoz az elemhez járul, 

amelynek valamelyik attribútuma lehetővé tette az ellipszist, például „most éppen 

Rejtő [regényé]t olvasom”, „semmire sem maradt időm az iskola[i munka] miatt” (vö. 

Szilágyi N. 1997: 53). A kognitív nyelvészeti kutatások szerint ugyanakkor még az 

általánosabb eseteknél leginkább nyelvtani természetű ún. logikai metonímia esetei 

sem magyarázhatók pusztán grammatikai és szemantikai jegyekkel. Logikai metoní-

mia alatt olyan szintaktikai szerkezetet kell érteni, amelyekben a szintaktikai fej argu-

mentumának a szerkezetben megjelenő alakja különbözik az argumentum logikai for-

májától. A befejeztem/elkezdtem a könyvet típusú kifejezésekben az igék jelentésüknél 

fogva eseményszemantikával rendelkező argumentumot kívánnak maguk mellé, ám 

ezekben a kifejezésekben olyan főnevek jelennek meg argumentumként, amelyek 

semmiféle eseményt nem jelentenek. Vagyis itt az összeférhetetlenséget jól körülhatá-

rolható nyelvi ismérvek, a szavak jelentésszerkezete biztosítja (vö. Kálmán–Trón 

2002). Az efféle szerkezetek megfelelő értelmezéséhez azonban a nyelvi ismereteken 

túl további, már pragmatikainak tekinthető ismeretekre is szükség lehet, hiszen nagyon 

gyakran csak a beszédszituációból derül ki, hogy ’a könyv olvasásá-

                                                                                                                                                   
egyetlen elem törlésével magyarázni, vö. pl. „A villám a bakra ültette a fiút” Tamási Áron-

idézetet, melyben a villám a kontextus alapján valójában ’a kocsis villámcsapás általi halála’, s 

Kocsány Piroska szerint ok-okozati metonímiaként értelmezhető, egy korábbi munkája szerint 

azonban akár metaforának is tekinthetjük (2006: 104). A metonimikus kifejezés egészének 

értelmezéséhez továbbá a villám mellett a bakra ültette ’kocsissá tette’ metonimikus kifejezést 

is fel kell fejteni. Az idézett példa révén ugyanakkor látható, hogy a kifejezés teljes tartalmának 

rekonstruálásához nem támaszkodhatunk csupán a nyelvi (szemantikai-grammatikai) ismeretek-

re, esetünkben a kontextus ismeretére is szükség van. Ehhez bővebben lásd a 2. pontban írotta-

kat. 
3
 A nyelvi magyarázatokhoz lásd még Jackendoff 2002, Warren 1999, 2002. 
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nak/írásának/szerkesztésének stb. elkezdéséről/befejezéséről’ van-e szó. E jellegzete-

sen nyelvi metonímiák feldolgozásához tehát olyan közös tudást kell feltételezni a 

magyarul beszélő emberek fejében, amely egyszerre függ a grammatikától és a sze-

mantikától, illetve a világról való tudástól (vö. Bencze 2006: 37–42). 

A nyelvi metonímia jellegzetes példáiként szokás idézni továbbá Nunbergre hivat-

kozva a névmások metonimikus viselkedését. Amikor például egy ügyfél odaadja a 

kocsikulcsát a parkoló gondozójának, ebben a szituációban ugyanazt a dolgok közötti 

kapcsolattípust két különböző (metonimikus) módon fejezheti ki nyelvileg: Ez ott 
hátul parkol. ~ (Én) ott hátul parkolok. Az előbbiben a beszélő a kulcsra mutatva a 

mondat alanyával, illetőleg magával a tárggyal a járműre utal (ezt a kopredikciós teszt 

is igazolja, melyben egy adott lexikai tétel, esetünkben a névmás, két predikátum ar-

gumentuma egyidejűleg: Ez ott hátul parkol, és nem indul.). Ezt a metonimikus jelen-

séget nevezi Nunberg késleltetett indexikus transzfernek, ez a metonimikus olvasat 

ugyanis nem jelenik meg, ha a névmás helyett magát a tárgyat megnevező szót hasz-

náljuk: *A kulcs ott hátul parkol. Az (Én) ott hátul parkolok. mondatban viszont a 

predikátum által jelzett tulajdonság (a parkolás) vivődik át az eredeti referensről (a 

kocsiról) egy, az eredeti referenssel valamilyen kapcsolatban álló másik dologra (sze-

mélyre), és így annak származtatott tulajdonságává válik. Nunberg ezt a folyamatot 

predikátumtranszferként különíti el az előbbitől. A predikátumtranszfer jellemzője, 

hogy közömbös arra nézve, hogy ennek a származtatott tulajdonságnak a hordozója 

nyelvileg vagy indexikusan van-e kifejezve, vö. A cigarettázó ember ott hátul parkol. 
(1995: 2–3). 

Nunberg szerint az általa jelentéstranszferként értelmezett mechanizmusoknak a le-

írása elsősorban nyelvészeti kérdésnek tekinthető, és nem a konceptuális elemzés 

problémája, megítélése szerint ugyanis nincs semmi, amit meg kellene tanulnunk a 

kulcsokról, kocsikról, sofőrökről ahhoz, hogy meg tudjuk magyarázni a kétféle kifeje-

zés értelmezésében megmutatkozó különbséget, hanem valójában kétféle nyelvileg 

megragadható mechanizmussal számolhatunk. Ugyanakkor például a predikátum-

transzferrel magyarázott metonimikus kifejezések feltételének tárgyalása kapcsán 

maga Nunberg utal arra, hogy a mechanizmus csak akkor működik, vagyis a kijelentés 

csak akkor értelmezhető a hallgató számára, ha a származtatott tulajdonság (Nunberg 

szavaival) „figyelemre méltó”, vagyis hozzásegít ahhoz, hogy általa meg tudjuk hatá-

rozni a tulajdonság tényleges, eredeti hordozóját. Egy garázsfelügyelő szemszögéből 

például egy bérlő úgy jellemezhető hasznosan, ha a kocsija helyére vagy a külső kiné-

zetére vonatkozó tulajdonsággal utalunk rá (pl. Ott hátul parkolok.; A piros Mustang 

vagyok.), nem pedig olyan tulajdonságokkal, amelyek például a kocsi származására 

vagy mechanikai feltételeire utalnak (pl. *Egyik barátomtól vagyok vásárolva. *Nagy 

sebességnél oldalkilengésem van.; vö. Nunberg 1995: 5–6). Ezek viszont már nyilván-

valóan a feltételezett mechanizmus pragmatikai vonatkozásaiként értelmezhetők. Lát-

ható tehát, hogy még a leginkább nyelvi jellegűnek tartott metonimikus kifejezéseket 

létrehozó mechanizmusok sem magyarázhatók kizárólag nyelvi jelenségként. 

A pszicholingvisztikai vizsgálatok arra is rávilágítanak, hogy a nyelvi feldolgozás 

szempontjából különbségek mutatkoznak a gyakori, konvencionális metonímiák (pl. 

válaszol az iskolának), illetve a ritka, újszerű metonimikus kifejezések (pl. válaszol a 
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stadionnak) feldolgozásában, a nem konvencionális metonimikus kifejezések feldol-

gozása ugyanis nehézséget okoz, hosszabb időt vesz igénybe. Ez arra utalhat, hogy az 

előbbiek esetében inkább értelemkiválasztásról lehet szó, vagyis a metonimikus hasz-

nálathoz kapcsolódó értelmezés valamennyire rögzült (a hely–intézmény típus gyakori 

eseteiben a kísérletek adatai szerint egyértelműen lexikalizálódott, vagyis esetükben 

metonimikusan motivált poliszémiáról van szó). A nem konvencionális metonímiáknál 

ezzel szemben értelemalkotásra van szükség (vö. Frisson–Pickering 1999, Bencze 

2009a, 2009b: 688–689), feldolgozásukban feltehetően nagyobb mértékben támaszko-

dunk a pragmatikai ismereteinkre.
4
 

A kognitív nyelvészeti és pszicholingvisztikai vizsgálatok eredményeiből az is kide-

rül, hogy a nyelvi metonímiáknak nem pusztán a konvencionalizáltság szempontjából 

különíthetők el típusai, és az alapján sem csak két kategóriáról beszélhetünk. A szer-

ző–szerző műve konceptuális metonímia működését szemmozgáskövető eljárással 

vizsgálva azt az eredményt kapták, hogy az ismert tulajdonnevet tartalmazó monda-

tokhoz képest az ismeretlen elemet tartalmazó mondatok feldolgozása lényegesen 

költségesebb (pl. A dédnagymamám gyakran olvasott Dickenst szabadidejében. vs. A 
dédnagymamám gyakran olvasott Needhamet szabadidejében.). Az ismeretlen tulaj-

donnevet tartalmazó mondatoknál ugyanakkor az értelmezési nehézség a fentebb idé-

zett közszói példákhoz képest késleltetve jelentkezett (vö. Frisson–Pickering–

McElree–Traxler 2004). Ezek alapján úgy tűnik, hogy a nyelvi metonímiának külön-

böző típusai lehetnek. További pszicholingvisztikai eredményeket is figyelembe véve 

Bencze Ildikó úgy véli, hogy ezek a típusok egy skálán helyezhetők el aszerint, hogy 

értelmezésükhöz milyen mértékben van szükség nyelvi (szemantikai és szintaktikai), 

illetve nyelven kívüli tényezők, a világról való tudásunk bevonására, és ezt a skálát a 

konvencionalizáltság mértéke is befolyásolja (vö. 2009a, lásd még 2009b: 685, 2006: 

76–77). 

Mindezek alapján Bencze Ildikó azon megállapításával is egyet érthetünk tehát, 

mely szerint a metonímia meglehetősen összetett mechanizmus, ezért valójában a két-

féle (konceptuális és nyelvi alapú) kognitív metonímiaelmélet együttes alkalmazásával 

juthatunk közelebb a magyarázatához. Alapvetően egy általános kognitív képességről 

van szó, melynek révén képesek vagyunk az egymással valamilyen módon 

kontiguitásban lévő dolgok, fogalmak között asszociációkat alkotni, és egyikből kö-

vetkeztetni a másikra. A nyelvi szinten megvalósuló metonímiának azonban jellegze-

tesen nyelvi, grammatikai és szemantikai vonatkozásai is vannak (2009b, különösen: 

685, 2006: 76–77). 

Érdemes ezt a megállapítást az elmemodellek szempontból is továbbgondolni. Az 

elme hálózatelvű felfogásában (illetve az erre épülő kétszintű modellekben) – amely 

meglátásom szerint a legalkalmasabbnak tűnik a mentális működések modellálására – 

környezetünk elemeinek fogalmi és nyelvi reprezentációi a fejünkben mikrojegyek 

(különböző ismeretelemek) kapcsolatainak dinamikus hálózataként képzelhetők el (vö. 

                                                           
4
 Az is nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a szűken vett szemantikai ismereteink, illetve a világról 

való enciklopédikus tudásunk a valóságban nem választhatók ketté élesen, különösen ha háló-

zatként látjuk modellálhatónak az elmét. 
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Nánay 2000: 141–150). Ezeknek a kapcsolatoknak egy része a tapasztalat szerint a 

világban egymással érintkező dolgok reprezentációit alkotó mikrojegyek között áll 

fenn, s ezek aktiválódása eredményezheti a megfigyelhető jelenségek szintjén a meto-

nimikus viselkedést, a konceptuális metonímiát, vagyis a metonímia szerves része, 

szervezőelve a mentális rendszernek, s maga is mikrojegyek kapcsolata. A nyelvi me-

tonímia eseteiben emellett az érintett nyelvi elemek grammatikai és szemantikai vo-

natkozásait reprezentáló mikrojegyek kapcsolatai is aktiválódnak, ám a nyelvi megér-

tést az általánosabb ismeretekkel együtt valósítják meg, s együttes működésükön ala-

pul a metonimikus kifejezések produkciója. 

A metonímia mechanizmusának megértésében igen jelentős hozadéka lehet a to-

vábbiakban az idegtudományi vizsgálatoknak is. A rokon metafora jelensége kapcsán 

ugyanis feltárták, hogy található az agyban egy terület, egészen pontosan a jobb oldali 

Wernicke-homológ terület, amelynek transzkraniális mágneses ingerlése jelentősen 

lelassítja az újszerű metaforák feldolgozását, a konvencionális metaforák feldolgozását 

azonban nem befolyásolja. Ez arra utalhat, hogy utóbbiak már beépültek a kifejezése-

ink közé, másként dolgozzuk fel őket (vö. Pobric–Mashal–Faust–Lavidor 2008, For-

gács 2009: 599). Noha hasonló jellegű vizsgálatokat a metonímiára vonatkozóan eddig 

tudtommal még nem végeztek, mégis a fentiek alapján talán a metonímia kapcsán is 

feltételezhetjük valamiféle agyi metonímia-kapcsoló működését, ami a világról való 

ismeretek bevonásával lehetővé teszi az újszerű metonimikus kifejezések értelmezését. 

Az ilyen irányú idegtudományi vizsgálatok révén tehát az idegrendszer szintjén is 

alátámaszthatnánk a pszicholingvisztikai vizsgálatok alapján megfogalmazott feltevé-

seinket. 

 

3. A metonímia komplexitásának magyarázatára ugyanakkor további szempontok 

bevonásával, a jelenség filogenetikai és ontogenetikai vonatkozásainak figyelembevé-

telével nyílik lehetőség. 

 

3.1. Az etológiai vizsgálatok szerint az olyan rész–egész viszonyhoz tartozó meto-

nimikus kifejezések, amelyekben az ember egészének a megnevezése helyett a nemi 

szerv nevét használják, biológiai alapú, öröklött viselkedésformákra vezethetők 

vissza. „A fallikus fenyegetés igen jól ismert a főemlősöknél, az agresszív hímek 

merev péniszükkel fenyegetik a rangsorban alattuk állókat” (Csányi  2003: 24, 25). 

Ennek közvetlen továbbélését megfigyelhetjük az emberi társadalmakban is: „A régi 

görög kultúrában keresztutakon, házak előtt vagy határokon helyeztek el fallikus 

figurákat” (Csányi 2003: 25). 

Feltehetően az egeret leső macska viselkedése is a metonimikus viselkedés meg-

nyilvánulásaként értelmezhető. „Amikor a macska leül egy egérlyuk mellé, és vár, 

számára a lyuk biztosan nem az egeret jelenti, de viselkedésében azért ott van öröklött 

viselkedésformaként, mert az olyan lyukakban egér szokott lenni, ez tehát a metoni-

mikus elv érvényesülése az öröklött viselkedésstruktúrában” (Bencze 2006: 28). 

A metonímia képességének valamiféle előzményei (bizonyos szokásosan együtt 

előforduló, egymással érintkező jelenségek, entitások reprezentációinak a mentális 

rendszerben való összekapcsolódása) tehát már az állatvilágban fellelhetők, s feltehe-
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tően kiindulópontként szolgáltak a metonímia jellegzetesen emberi mechanizmusainak 

kialakulásához. A metonímia ezek alapján az emberi megismerő rendszer részeként is 

eredendően konceptuális természetű jelenségként működhetett, s majd csak a nyelv 

kialakulását követően válhatott a nyelvhasználatot is alapvetően meghatározó mecha-

nizmussá. 

A verbális fallikus fenyegetéseken túl ugyanakkor a mágia különböző formái, pél-

dául az ember részeinek (körmének, fogának) a felhasználása a rontások előidézésére 

(vö. Fónagy 1999: 234), vagy a seb és a sebet ejtő fegyver kapcsolatára épülő mágikus 

befolyásolás
5
 azt mutatják, hogy a metonímia mint a gondolkodás jellegzetes ősi eljá-

rása a mai embernél is jelen van. A pszichotikus zavarok és neurotikus fóbiák egy 

része szintén a kontiguitáson alapul (ehhez lásd Fónagy 1999: 236–237): előfordul, 

hogy a beteg attól való félelmében kerüli a másokkal való kontaktust, hogy nem tudja 

őket saját magától megkülönböztetni, s arra is van példa, hogy a beteg épülettel azono-

sítja magát. A gyakorló pszichoanalitikus Fónagy Iván továbbá egy nőbeteg panaszát 

is idézi a funkcionális kontiguitás szemléltetésére: „azt hiszem, hogy a harisnyám a 

szemüvegem. Nem mindig hiszem ezt, de gyakran”, ezt a fogalmi keveredést Fónagy 

megítélése szerint az magyarázhatja, hogy két, a beteg számára kitüntetett szerepet 

játszó holmiról van szó (vö. 1999: 236). 

3.2. A metonímia eredendően konceptuális voltát a meglehetősen kis számú nyelvfej-

lődési vizsgálat adatai is igazolni látszanak. A gyerekek már igen korán produkálnak 

újszerű metonimikus kifejezéseket, akkor, amikor a nyelvi rendszerük még nem épült 

ki, s ennek megfelelően a konvencionális nyelvi metonímiák megértése még problé-

mát okozhat számukra (vö. Nerlich–Clarke–Todd 1999: 374). Bridgitte Nerlich tanul-

mányában olvashatjuk, hogy amikor négyéves és tizenegy hónapos kisfia, Matthew 

iskolába kezdett járni, nem szerette az iskolai ebédet, és rávette a szüleit, hogy ételes 

dobozt (lunch box) vihessen magával, mint a legtöbb barátja. Másnap az iskolába 

menve a gyerek lóbálta a dobozát, és mindenkinek, akivel találkozott azt mondta, hogy 

Szeretek ételes doboz lenni., illetve (még egyet lépve a metonimikus láncban) Szeretek 

szendvics lenni., így fejezve ki, hogy ő szeret azok közé a gyerekek közé tartozni, 

akiknek megengedték, hogy ételes dobozban vigyenek ebédet magukkal (további pél-

dákat lásd Nerlich–Clarke–Todd 1999: 370–371). Minthogy ebben az esetben nem 

konvencionális, a környezet nyelvhasználata alapján rögzült metonimikus kifejezésről 

van szó, a fenti mondatokat bizonyosan a konceptuális metonimikus képesség aktuális 

megnyilvánulásának tekinthetjük a nyelvi produkcióban. 

Ezt erősíti a következő, az előzővel közel egy időben rögzített párbeszéd, melyből 

az is kitűnik, hogy a metonimikus kifejezések produkciója és megértése nincs egy 

szinten. Amikor Matthew üresen vitte haza a tízórais dobozát a napköziből, anyja 

megdicsérte, hogy Nahát, megetted az egész dobozt!, erre azonban a gyerek nevetve 

kijavította, hogy Rosszul mondtad, anyu! Úgy kellett volna mondanod: megettél min-
dent a dobozból! Tehát még a korábban a beszédprodukcióban általa is alkalmazott 

edény–étel, ami benne van sémát sem tudta a nyelvi megértés során feldolgozni. Az 

                                                           
5
 „Ha a sebet ejtő nyilat vízbe mártják, enyhül a fájás, ha tűzbe tartják: éget a seb” (Fónagy 

1999: 234). 
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idézett metonimikus reláció eszerint nyelvileg még nem rögzült, s ezért nem is aktivá-

lódhatott a nyelvi feldolgozás során, csupán a metonimikus kifejezés tagjainak össze-

férhetetlensége tudatosult a már meglévő enciklopédikus tudás alapján.
6
 Az efféle 

szituációknak ugyanakkor nyilván kitüntetett szerepe van a nyelvi metonímia külön-

böző típusainak, konvencionalizált eseteinek elsajátítása szempontjából, aminek birto-

kában a későbbiekben a nem konvencionális kifejezések feldolgozása is működhet. 

Az idézett példa mellett a két-három, illetve négy-öt éves gyerekekkel végzett 

pszicholingvisztikai vizsgálatok eredményei is azt erősítik (Nerlich–Clarke–Todd 

1999: 375, 376–377), hogy a metonimikus nyelvi kifejezések megértése fokozatosan 

alakul ki, és váltja fel a szó szerinti értelmezést, s ebben természetesen egyéni különb-

ségek is mutatkozhatnak. A metonímia természetének jobb megértéséhez azonban 

mindenképpen szükség van további gyermeknyelvi vizsgálatokra.
7
 

4. A fejlődés szempontjának a bevonásával láthatóan egymás mellé helyezhetők az 

eddigiekben egymással szemben álló elméletek. A metonimikus kifejezések eszerint 

konceptuális és nyelvi szinten is vizsgálhatók, s vizsgálandók is. Az etológiai és a 

gyermeknyelvi adatok pedig megítélésem szerint mind abba az irányba mutatnak, hogy 

a metonímia nyelvi megvalósulásai a konceptuális képességhez képest evolúciósan és 

egyedfejlődési szempontból is későbbi jelenségnek tekinthetők. Az eredendően a gon-

dolkodást meghatározó metonimikus mechanizmusok feltehetően fokozatosan juthattak 

érvényre az emberi nyelv létrejöttével párhuzamosan a nyelvi viselkedésben. Sőt talán 

ez az eredendően „valami áll valami helyett” típusú konceptuális relációként működő 

mechanizmus magának a nyelvnek a kialakulásában is szerepet játszhatott. Ez a gondo-

lat persze nem előzmény nélküli: a metonímiának a helyettesítésként való értelmezése 

már Kövecses Zoltán és Gunter Radden megközelítésében a metonímia fogalmának 

kiterjesztésével jár: szerintük azt a képességünket is metonimikusnak tekinthetjük, hogy 

egyáltalán beszélni tudunk, vagyis amikor nyelvi formát használunk egy fogalom he-

lyett. „Mivel nincs más lehetőségünk fogalmaink kifejezésére és közvetítésére, mint 

hogy formákat használunk, a nyelv, akárcsak a kommunikáció egyéb rendszerei ebben 

az értelmezésben szükségszerűen metonimikus” (1998: 42). A metonímia ilyen módon 

„parttalanul kitágított” fogalmával többek szerint nem juthatunk közelebb a jelenség 

nyelvi vonatkozásainak megértéséhez, meglátásom szerint ugyanakkor az így felfogott 

metonimikus mechanizmus talán hasznosnak bizonyulhat a nyelv kialakulásának ma-

gyarázata szempontjából, természetesen az egyéb külső és belső mozgatórugók mellett 

                                                           
6
 Nem zárhatjuk ki ugyanakkor annak a lehetőségét sem, hogy esetleg a nyelvi játék 

megvalósulását láthatjuk Matthew javításában, ebben az esetben viszont mégis számolhatunk 

az adott séma rögzülésével. 
7
 A nyelvfejlődési vizsgálatoknak, illetve általában véve a fejlődés szempontjának a bevonása a 

metonímia megismerését célzó kutatásokba ugyanakkor az eddigiekben bemutatotton túl más 

vonatkozásokban is haszonnal járhat. Segítheti például a metonimikus nyelvi kifejezések típu-

sait, illetve a skálán való helyüket illetően egyelőre csak nagyon vázlatosan kirajzolódó kép 

árnyalását, ennek feltárására ugyanis jelenleg főként felnőttnyelvi vizsgálatok eredményeire 

támaszkodnak. Emellett segítséget jelenthet a metafora és a metonímia viszonyának megisme-

rését célzó kutatásokban is, a metaftonímiához, a metafora és a metonímia érintkező területei-

hez kapcsolódó kérdések tisztázásában. 
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(csoportszelekció; fogalomalkotás és kategorizálás kifejlődése). Ilyen módon nem meg-

lepő, hogy a konceptuális mechanizmus a kialakuló nyelvet is alapvetően áthatotta. 

Ennek nyomán pedig megjelenhettek a metonímia egyre inkább jellegzetesen nyelvi, 

szintaktikai és szemantikai vonatkozású típusai, természetesen nem felváltva a koncep-

tuális metonímiát, hanem arra ráépülve újabb, immár típustól függően több-kevesebb 

nyelvi tulajdonsággal is meghatározott változatként. Bizonyára hasonlóan épülhet ki a 

metonímia nyelvi használata a nyelvelsajátítás folyamán is, a konceptuális reláció felte-

hetően velünk született képessége segíti a nyelv, illetve a későbbiekben a metonimikus 

nyelvi kifejezések kialakulását. 
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KAJCSA BERNADETTE 
 

SZINTAGMATIKUS/PARADIGMATIKUS KAPCSOLATOK 

A KORAI KÉTNYELVŰ MENTÁLIS LEXIKONBAN 

 

 

1. Bevezetés 
 

A szintagmatikus/paradigmatikus váltás témaköre, mint a mentális lexikon nyelvi-

logikai értelemben vett két legfontosabb viszonyának kérdése, izgalmas kutatási terü-

letnek bizonyul. A gyermek első nyelvi tárolásának eddigi vizsgálatai azt igazolják, 

hogy az életkor igencsak fontos szerepet játszik ebben a váltásban (Cook 1996, Gósy 

2005). Úgy tűnik, hogy a kisebb gyermekek válaszaiban a szintagmatikus kapcsolatok 

aránya felülreprezentált, ami azt jelenti, hogy szintaktikai összefüggések révén aktivál-

ják a szavakat, és a hívószóval különböző alárendelő szerkezetű vagy predikatív szin-

tagmát alkotnak. Csak a későbbi életkorra jellemző a paradigmatikus válaszok többsé-

gi előfordulása, amikor a gyermekek már azonos nyelvtani kategórián, illetőleg jelen-

téskörön belül maradnak és a hasonló vagy ellentétes jelentést, a rész-egész viszonyt 

és az azonos szemantikai mezőt tartják a fő rendező elvnek. A második nyelvben is 

igaznak tűnik az életkorral járó szintagmatikus/paradigmatikus váltás, azzal a különb-

séggel, hogy itt több az asszociatív egyéb jellegű válasz, amelyet elsősorban az azonos 

vagy hasonló hangzás vált ki (Navracsics 2007). 

A szintagmatikus/paradigmatikus váltást és ezen kapcsolatok arányát kisgyermekek 

esetében elsősorban szóasszociációs felmérések segítségével vizsgálták. Gósy Mária 

(2005) felhívja a figyelmet arra, hogy ezekre a felmérésekre a gyermekek csak bizo-

nyos életkortól alkalmasak. Mivel jelen tanulmány kísérleti alanyai a 3–7 éves korosz-

tály képviselői, egy olyan vizsgálódási módszert alkalmaztam, amely a legalsóbb kor-

határ esetében is megbízhatónak tekinthető: ez a képmegnevezéses teszt. Masterson et 

al. (2005) szerint a legfiatalabb gyermekek is kitűnő képolvasók, és a módszer megfe-

lelő a különféle szókincsfelmérésekre, mivel nagymértékben visszaszoríthatja a legki-

sebbek válaszaiban az asszociatív és egyéb jellegű kapcsolatokat. Ezek ugyanis nem 

tekinthetők nyelvi kapcsolatoknak, mert amint ezt Navracsics Judit (2007: 115) is 

kihangsúlyozza: „Itt elsősorban pszichikai okai vannak a lehívásnak, kisebb mértékben 

esetleg a hangzás keltette benyomásnak.” 

 

2. A kutatás célja 
 

Képmegnevezéses vizsgálatomban 3–7 éves magyar–román kétnyelvű gyermekek 

mentális lexikonjának szerveződését hasonlítom össze hasonló életkorú magyar 

monolingvis gyermekek adataival. A képeken ábrázolt denotátumokkal létrehozott 
szintagmatikus és paradigmatikus kapcsolatok arányát mindkét csoporton belül két 

korosztályra osztva külön is elemzem (3–5 és 5–7 éves korcsoport). 

A következő vizsgálódási kérdéseket fogalmaztam meg: 
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(a) A képmegnevezéses felmérésben is a gyermekek életkora fogja meghatározni a 

szintagmatikus/paradigmatikus kapcsolatok arányát, vagy a kísérleti helyzetben 

alkalmazott hívószó szófaja? A legkisebb korcsoport válaszaiban, a hívókép 

szófajától függetlenül több lesz a szintagmatikus kapcsolat? 

(b) Másrészt, arra is kíváncsi voltam, hogy a szintagmatikus vagy a paradigmatikus 

kapcsolatokat tükröző válaszokban jelen van-e az egyik vagy másik nyelv iránti 

preferencia, és ha igen, ebben milyen szerepet játszhat a tágabb környezet do-

mináns nyelve (a magyar vagy a román)? 

 

3. Anyag, módszer, kísérleti személyek 
 

A kutatás alapjául A LAPP képgyűjteményből (Lőrik et al.1995) és a Peabody-féle 

szókincstesztből (Dunn, L.–Dunn, L. 1997) kiválasztott összesen 30 kép szolgált. 15 

kép állatot (kérdés: Mit látsz a képen?) és 15 cselekvést illusztrált (kérdés: Mit csi-

nál?). Hívószóként két szófaji kategóriának feleltek meg: főnévnek és igének. A fel-

mérés egyénileg történt, a válaszokat diktafonon rögzítettem, az adatokat számítógépre 

vittem, és Microsoft Excel programmal elemeztem. 

A képmegnevezéses felmérésben összesen 70 (3–7 éves) gyermek vett részt. Közü-

lük 40 magyar–román bilingvis gyermek (Csíkszereda és Brassó, Erdély) és 30 

monolingvis magyar gyermek (Veszprém, Magyarország). 

A bilingvis gyermekek csoportja részletesebb elemzést érdemel, annál is inkább, 

mert Erdélynek két olyan megyéjéből származnak, amelyek lényegesen különböznek a 

tágabb közösség domináns nyelve szempontjából: 

• A felmért gyermekek 52,5%-a Csíkszeredában él (Hargita megye: 84% fölötti 

arányban magyar ajkú lakosság). Ebben az esetben az itt élő monolingvis román 

családok számítanak helyi kisebbségnek. 

• A gyermekek 47,5%-a Brassóban él (Brassó megye, ahol a román ajkú közösség 

dominál). A monolingvis magyar családok vannak kisebbségi helyzetben. 

 

A korai kétnyelvűség típusa szerint a gyermekek 65%-a születéstől kétnyelvű, a másik 

35%-a pedig 2,5–3 éves kortól a bölcsődében vagy az óvodában került rendszeres 

kapcsolatba a második nyelvével. 

A bilingvis gyermekek szüleit arra kértem, hogy töltsék ki a nyelvi hátterük ponto-

sabb feltérképezését szolgáló kérdőívet. A szülők 83%-a válaszolt a kérdésekre. Az 

összesített adatok, a teljesség igénye nélkül, a következő szociolingvisztikai sajátossá-

gokat tükrözik: 

• A születéstől kétnyelvűek csoportján belül 53%-uk követi a családban az egy szü-

lő- egy nyelv modellt, 37%-uk nem tartja magát következetesnek a nyelvválasz-

tásban, 11%-uk csak az egyik nyelvet használja az otthoni szűkebb környezetben és 

58%-uk az anyanyelvével ellentétes nyelvű tanintézménybe íratja a gyermeket. 

• Az óvodában kétnyelvűvé válók csoportján belül fele-fele a magyar és román 
monolingvis családból származó gyermekek aránya, akik óvodai környezetben 

kerültek kapcsolatba a második nyelvükkel (bár megjegyzendő, hogy a szülők 
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64%-a azt jelölte be a kérdőívbe, hogy gyermekük születéstől hallja második 

nyelvét, mivel legközelebbi barátaikkal szorosan tartják a kapcsolatot). 

• A felmért bilingvis gyermekekről az is kiderült, hogy 91%-uk mindkét nyelven 

néz tv-csatornákat, 42%-uk hosszú programú óvodába jár (napi 7–9 óra), 45%-uk 

rövid programú óvodát látogat (napi 4–5 óra), és 30%-uk dadát vagy kisegítőt tart 

otthon, ebből 18% magyar anyanyelvű. Nyelvi zavar észlelését mindössze egy 

szülő jelezte (enyhe dadogás). 

 

A megkérdezett szülők 100%-a fontosnak és előnyösnek tartja azt, hogy mindkét 

nyelvet elsajátítsa a gyermeke, és el is várja, hogy használja azokat. A gyermek két-

nyelvűséghez való viszonyulását változatosan jellemezték, de többségben vannak a 

pozitív észlelések (a kérdőív adatai alapján): „nagyon jó”, „pozitív”, „jó”, „normá-

lis”, „érdeklődő”, „kívánja mindkét nyelvet”, „többnek érzi magát annál, aki csak egy 

nyelvet ismer”, „nem realizálja, hogy két nyelvet használ”, „semmi nehézség nem 

észlelhető”, „természetesen viszonyul, a család sem tudja eldönteni, melyik nyelvet 

beszéli jobban”, „megtanulta, hogy a magyar az anyanyelve, a románt pedig kell tud-
ni”, „nehéz, de megszokja”. 

A felmérés idején ezek a gyermekek kétnyelvű nyelvi módban voltak (vö. Grosjean 

1998), mert én mint kísérletvezető mindkét nyelvet beszéltem, és azon a nyelven ne-

vezhették meg a képeket, amelyiken akarták. Nem alkalmaztam hosszas és tudatos 

előfeszítést egyik nyelven sem, nehogy azt érezzék a gyerekek, hogy egyik nyelven 

több választ várok, mint a másikon. Fontosnak tartottam olyan tesztet végrehajtani, 

amellyel befolyás nélkül vizsgálhattam a szemantikai reprezentációt, anélkül hogy 

felerősítettem volna a kétnyelvű gyermek mindkét nyelvének aktivációját. A felmért 

gyermekeket minden esetben kivontam a csoportból a tesztelés idejére, egy csendes, 

de barátságos helyre vonultam velük, ahol mindkét nyelven egyformán köszöntöttem, 

és az utasításaimat is mindkét nyelven elmondtam. 

 

4. Eredmények 
 

4.1. A szintagmatikus/paradigmatikus kapcsolatok aránya az állatképek 

megnevezésében (a hívószó szófaja: főnév) 
 

Hogyha életkortól függetlenül, az összes adatot vizsgáljuk, láthatjuk, hogy mind a 

monolingvis (90–98%), mind pedig a bilingvis (81–91%) gyermekcsoportok képmeg-

nevezéseiben a paradigmatikus kapcsolatok dominálnak, átlagban 7–9%-kal magasabb 

arányban a monolingvis csoport javára. Ez annyit jelent, hogy az állatképek esetében a 

válaszok túlnyomó többségét a konkrét megnevezések adták. A bilingvis gyermekek 

válaszaiban találhatók ugyanazon fogalomnak a két nyelven adott megjelenítési for-

mái. 

Hogyha a válaszokat két külön, a 3–5 és az 5–7 évesek csoportjában vizsgáljuk, ak-

kor megállapíthatjuk, hogy az életkorral 8–10% között gyarapszik a paradigmatikus 

kapcsolatok aránya, és ezzel együtt csökken a Nem tudom válaszok mennyisége, 

amely a két bilingvis korcsoportnál 18% és 7%-ban van jelen, így jelentősen maga-
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sabb a monolingvis csoportoknál észlelt 5%-os, illetve 2%-os aránnyal szemben (1–4. 

ábra). 

A szintagmatikus válaszok aránya a bilingvis csoportnál 1%-os, míg a 

monolingvisnél a valamivel magasabb 5%, ami arra enged következtetni, hogy a 

gyermekek, anyanyelvüktől függetlenül, hogyha mentális lexikonjukból nem tudják 

lehívni a pontos, konkrét megnevezést, alternatívaként nem szívesen fordulnak szin-

tagmák megfogalmazásához. 

 

4.2. A szintagmatikus/paradigmatikus kapcsolatok aránya a cselekvéseket ábrá-

zoló képek megnevezésében (a hívószó szófaja: ige) 
 

A cselekvéseket ábrázoló képek megnevezésében mindkét gyermekcsoport esetében a 

szintagmatikus kapcsolatok a felülreprezentáltak: a monolingvis csoport válaszaiban 

ez az arány alacsonyabb (71–77%) a bilingvis csoportnál észleltnél (86–91%), ami 

arra enged következtetni, hogy a kétnyelvű gyermekek bizonytalanabbak a pontos 

cselekvés megnevezésében, és kevesebb az ige-ige megfeleltetés a hívószó és a vála-

szaik között (5–8. ábra). 

Hogyha korosztály szerint vizsgáljuk a szintagmatikus/paradigmatikus kapcsolatok 

arányát, azt látjuk, hogy az életkorral csökken a szintagmatikus válaszok mennyisége, 

és nő a paradigmatikusaké: míg a monolingvis 3–5 éves korcsoport 18%-os paradig-

matikus válaszával szemben az 5–7 éves korcsoportnál már 23%-os ez az arány, a 

bilingvis csoportnál még jelentősebb a mennyiségi változás, ami a paradigmatikus 

válaszok 5%-ról 12%-ra való emelkedését jelenti a két korcsoporton belül. 

A Nem tudom válaszok aránya ebben az esetben is valamivel magasabb a kétnyelvű 

gyermekeknél, különösen a kisebb, 3–5 éves korcsoportnál, ami 3%-os a 

monolingvisek 1%-ával szemben. 

Az asszociatív válaszok mennyisége jelentéktelen a hívószó szófajától, a gyerme-

kek korcsoportonkénti és nyelvi megoszlásától függetlenül. 

 

4.3. A másik nyelvből történő szólehívás a képmegnevezésekben 
 

Mivel kíváncsi voltam, hogy a tágabb környezet domináns nyelve milyen hatással van 

a nyelvválasztási preferenciára, ezért az L2 lehívások mennyiségét aszerint vizsgál-

tam, hogy a magyar vagy a román többségi lakossággal rendelkező városban, vagyis 

Csíkszeredában vagy Brassóban élnek-e a vizsgált kétnyelvű gyermekek. 

Vizsgálatom eredményei azt szemléltetik, hogy a főnév mint hívószó esetében a 

második nyelvi megnevezések arányában van némi különbség: 31%-os a csíkszeredai, 

és magasabb, 36%-os a brassói gyermekek esetében. Még jelentősebb azonban az 

eltérés akkor, hogyha azt elemezzük, hogy ezekből az összarányokból kiindulva meny-

nyi a magyarnak mint L2-nek, és mennyi a románnak mint L2-nek a százaléka. Szem-

betűnő a magyarnak mint második nyelvi lehívásnak a magas aránya (72%) a csíksze-

redai gyermekek állatkép megnevezéseiben a brassói 49%-os aránnyal szemben. 

Az ige mint hívószó csoportjában a második nyelvi képmegnevezések a csíkszere-

dai gyermekek csoportjában felülreprezentáltak (44%-os a brassói 36%-kal szemben), 
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és ezen belül a magyarnak mint L2-nek az aránya ezúttal is dominál a csíkszeredai 

gyermekek válaszaiban (79%-os a brassói 69%-kal összehasonlítva). 

A második nyelvi lehívások korcsoportonkénti elemzésekor kiderült, hogy mind a 

csíkszeredai, mind a brassói kétnyelvű gyermekek nagyobb korosztálya (az 5–7 éves) 

kutakodott többet a magyarnak mint második nyelvnek a mentális lexikonjában. Ke-

vert nyelvet elsősorban a brassói kisebb korcsoport válaszai tükröznek. 

 

5. Következtetések 
 

A jelen kutatás eredményei alapján meglehetősen határozott végkövetkeztetéseket fo-

galmazhatunk meg. A képmegnevezéses vizsgálatban a szintagmatikus/paradigmatikus 

válaszok arányát a hívókép szófaja jelentősen meghatározta. Életkortól függetlenül 

igazolódni látszik az a megfigyelés, miszerint a főneveknél paradigmatikus, az igéknél 

szintagmatikus bokrok alakulnak ki (Navracsics 2007). A képmegnevezés mint felmé-

rési módszer és a kérdések megfogalmazása befolyásolhatta ezt az eredményt, és rész-

ben magyarázhatja azt, hogy a főnév mint hívószó a legkisebb korosztálynál is 81%-os 

arányban eredményezett paradigmatikus kapcsolatokat. Úgy tűnik, hogy ha a kép csak 

a megjelenítendő fogalmat ábrázolja, akkor nem aktiválódik a gyermekek asszociatív 

memóriája. Erős mértékben ragaszkodtak az adott fogalom konkrét megnevezéséhez, és 

amikor egyik nyelvükön sem találták a megfelelő lexikai egységet, nem fogalmaztak 

meg körülíró szintagmákat. A felmérés során úgy éreztem, hogy a gyermekek kihívás-

nak tekintik a minél pontosabb megnevezést. Másrészt az ige mint hívószó valóban 

vonzotta a szintagmatikus bokrokat, és ezek magas arányát mind a monolingvis, mind a 

bilingvis gyermekek képmegnevezéseiben szintén a képek jellege magyarázhatja: ezek 

dinamikusak, és megjelenítik a cselekvő személy mellett a cselekvés végzőjét és a tör-

ténés elszenvedőjét is, ami lehet egy másik élőlény vagy egy tárgy, ugyanakkor infor-

mációt nyújt a cselekvés helyéről és körülményeiről. A gyermekek oldottabbá váltak, 

és az ábrákon megjelenített cselekvések olyan mértékben mesélésre ösztönözték, hogy 

sok esetben a feltett kérdést is mellőzték, és a cselekvések igével való kifejezése helyett 

személyeket, tárgyakat és azok tulajdonságait nevezték meg, vagy éppen kis története-

ket fűztek a látottakhoz. 

Természetesen ezek az eredmények szoros kapcsolatban vannak a kisgyermekek 

nyelvtelsajátítási módjával, és azzal a nyelvmodellel, amelyet mi felnőttek nyújtunk 

ebben a folyamatban. Az ábrák segítségével szemléltetett arányok túlmutatnak a 

szintagmatikus/paradigmatikus kapcsolatok meglétén és mennyiségi mutatóin: azt a 

(több kutatás eredményével igazolt) tényt is megerősítik, hogy a kisgyermekek a főne-

veket tanulják meg leghamarabb és a legnagyobb mennyiségben, mert a felnőttek a 

környező világ változatos elemeit mutogatással és konkrét megnevezésekkel próbálják 

a gyermekeikkel megismertetni. 

A jelen vizsgálat azt is igazolni látszik, hogy a bilingvis gyermekek esetében a tá-

gabb, de akár a nevelői környezet domináns nyelve is nagymértékben befolyásolhatja 
a nyelvválasztást, hiszen a vizsgált nyelvterületen a magyar nyelvi válaszok dominál-

nak mint L2 lehívások. 

 



95 

 

 

Irodalom 

 
Clark, H.H. – Clark, E. V. 1977. Psychology and Language. An Introduction to 

Psycholinguistics. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 

Cook, V. J. 1996. Competence and multi-competence. In Brown, G. – Malmkjaer, K. – Williams, 

J. (eds.): Performance and Competence in Second Language Acquisition. Cambridge Uni-

versity Press. 57–69. 

Dunn, L. M. – Dunn, L. M. 1997. Peabody Picture Vocabulary Test-III. American Guidance 

Services Publishing. 

Gósy Mária 2005. Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris. 

Grosjean, F. 1998. Studying bilinguals: Methodological and conceptual issues. Bilingualism: 

Language and Cognition. 1: 131–149. 

Lőrik et al. 1995. Az aktív szókincs vizsgálata (LAPP 3–8). Budapest. 

Masterson et al. 2008. Object and action picture naming in three-and five-year-old children. 

Journal of Child Language. 35: 373–402. 

Navracsics Judit 2007. A kétnyelvű mentális lexikon. Budapest: Balassi Kiadó. 

 

 

ÁBRÁK 

 

 

 

1. ábra. Nyelvi-logikai kapcsolatok aránya a monolingvis gyermekek állatkép-megnevezéseiben (3–

5 éves korcsoport) 

 



96 

 

 

 

2. ábra. Nyelvi-logikai kapcsolatok aránya a monolingvis gyermekek állatkép-megnevezéseiben (5–

7 éves korcsoport) 

 

 

 

3. ábra. Nyelvi-logikai kapcsolatok aránya a bilingvis gyermekek állatkép-megnevezéseiben (3–5 

éves korcsoport) 

 



97 

 

 

 

4. ábra. Nyelvi-logikai kapcsolatok aránya a bilingvis gyermekek állatkép-megnevezéseiben (5–7 

éves korcsoport) 

 

 

 

5. ábra. Nyelvi-logikai kapcsolatok aránya a monolingvis gyermekek cselekvéskép-

megnevezéseiben (3–5 éves korcsoport) 

 



98 
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(3–5 éves korcsoport) 

 



99 
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NAVRACSICS JUDIT 
 

A KORAI GYERMEKKORI TÖBBNYELVŰSÉG 

ÉS A KOGNITÍV FEJLŐDÉS 

 

 

1. Bevezetés 
 

1.1. Problémafelvetés 
 

A kétnyelvűség-kutatók számára érdekfeszítő kérdés, hogy miként birkózik meg az 

emberi agy egyszerre két vagy több nyelvi rendszerrel, milyen a két- vagy többnyelvű 

egyén agyi struktúrája, hogyan tárolja az agy a több nyelvet: azonos területeken, vagy 

jól elkülönült régiókban, milyen következményei vannak a megismerésre a többnyelvű 

elsajátításnak?  

Locke (1993) bionyelvészeti magyarázatot ad a nyelvelsajátításra. Az a feltevése, 

hogy a humán információfeldolgozás két pilléren nyugszik: a grammatikai elemzés 

képességén és a szociális megismerésen. A nyelv a grammatikai elemző modulhoz 

tartozik, amely a fonetikai feldolgozást és a generatív morfológiát irányítja. A gyer-

mekkori kétnyelvűségi kutatások egyik sarkalatos kérdése (Navracsics 1999), hogy a 

gyermek a nyelvelsajátítás során a mindkét nyelvből beérkező információt egy közös 

mentális lexikonban tárolja-e, vagy minden egyes nyelvnek megvan a maga lexikona? 

Leopold (1939–49) és Volterra és Taeschner (1978) a legismertebb képviselői az Egy-

séges Nyelvi Rendszer Hipotézis elméletnek, amely szerint a gyermek a nyelvelsajátí-

tás kezdetétől egy egységes, ún. hibrid rendszerbe juttatja a nyelvi információt. Ennek 

a hibrid rendszernek tudható be az, hogy számos kódkeverés/kódváltás lép fel a verbá-

lis kommunikáció során. Ez az egységes rendszer a harmadik életévre válik külön 

nyelvenként, előbb a lexika, majd a grammatika szintjén. 

Az Elkülönült Nyelvi Rendszerek Hipotézis hívei (Meisel 1989, De Houwer 1990, 

1995) azt állítják, hogy a nyelvelsajátítás kezdetétől minden nyelvnek kialakul az önál-

ló központja, és a gyermek külön tudja választani a nyelveket egymástól. E hipotézis 

hívei a korai kódkeverést/kódváltást azzal magyarázzák, hogy a nyelvek állandó kap-

csolatban vannak egymással, és a kódkeverés, illetve kódváltás egyfajta nyelvi interfe-

rencia következménye. 

A 20–21. század fordulójára egyre világosabbá válik, hogy a dichotómia a nyelvről 

és a nyelvelsajátításról való gondolkodásban – a kétnyelvűség kontra egynyelvűség 

kialakulásában, az egynyelvű és többnyelvű feldolgozásban – végtelenül leegyszerűsí-

tett, nem helytálló. Navracsics (1999) angol–magyar–perzsa háromnyelvű gyermekek 

nyelvelsajátításáról szóló esettanulmányában jelzi, hogy bizonyos nyelvi szinteken 

megállapítható egyik vagy másik hipotézis igazolása, azonban minden szinten beszá-
mol a hipotézistől eltérő eredményekről is. Ebből azt a következtetést vonja le, hogy 

nem helyes e kettősség szembeállítása. Sokkal komplexebb folyamatokról van szó a 

két- és többnyelvű elsajátításban. 
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1.2. Agyi reprezentáció 
 

Az agyi lokalizáció, a cerebrális szerveződés önmagában is számos kutatási témát 

kínál, még hiányosabbak azonban az eddigi ismereteink az olyan aggyal kapcsolatban, 

amely egyszerre két vagy több nyelvet tárol és működtet.  

A kétnyelvűek agyi reprezentációjának kutatásában kezdetben az afáziások vizsgá-

latát tartották mérvadónak. A kétnyelvűek körében folytatott afáziakutatások eredmé-

nyei azt bizonyították, hogy a jobb félteke ugyanúgy részt vesz a nyelvi adatok feldol-

gozásában, mint a baloldali (Zatorre 1989, Solin 1989), a fluens kétnyelvűeknél na-

gyobb a szimmetria a két félteke funkciói között. A két nyelv elsajátítása során megfi-

gyelt agyi aktivitási különbség eltérő hipotézisek felállítására jogosította fel a tudóso-

kat. A „Kiegyensúlyozott kétnyelvű hipotézis” azt állítja, hogy a kétnyelvűeknél erő-

sebb a jobboldali aktivitás. A „Második nyelv hipotézis” szerint az első nyelvben erő-

sebb baloldali, míg a második nyelvben erősebb jobboldali aktivitást tapasztalunk. Egy 

másik előfeltételezés azt fogalmazza meg, hogy a második nyelv elsajátításának szint-

je befolyásolhatja az agyfélteke-dominanciát: kezdőszinten nagyobb a baloldali aktivi-

tás, később, a nyelvtudásszint emelkedésével kiegyenlítődik a két oldal aktivitása.  

A kutatási eredmények alapján azt is feltételezik, hogy a második nyelv elsajátítá-

sának módja is hatással van a lateralizációra. A természetes elsajátítás során erősebb a 

jobboldali aktivitás, míg az iskolai, szervezett keretek között történő második nyelvel-

sajátítás folyamatában erősebb baloldali aktivitást tapasztaltak.  

Az életkor szerepének vizsgálatakor azt feltételezték, hogy a gyermekkorban sze-

mantikai típusú stratégiával történő második nyelvelsajátításkor baloldali, míg a fel-

nőttkorban, inkább akusztikai típusú elsajátítás során jobboldali dominancia alakul ki 

(Marrero et al. 2002). 

Hull és Vaid (2007) funkcionális szinten azt bizonyították, hogy a nyelvek agyi rep-

rezentációja a nyelvek tudásszintjétől függetlenül eltér. A korai két- és többnyelvűek 

nagyobb jobbféltekei aktivitásának egyik lehetséges magyarázata a rendkívül fejlett 

metanyelvi tudás és a pragmatikai készségek korai kialakulása. A kétnyelvű gyerme-

kek hamar megtanulják, hogy a kommunikációs szituációt fel kell mérni, és tudni kell, 

mikor, milyen helyzetben, kivel milyen nyelvet kell használni. 

A képalkotó eljárásokkal történő kutatások azt mutatják, hogy a mindkét nyelvtudá-

sukban magas szintet elérő kétnyelvűeknél azonos agyi régiók aktiválódnak beszéd 

közben, függetlenül attól, hogy melyik nyelvükön beszélnek. A különböző nyelveket 

kiszolgáló idegpályák nagymértékben egybeesnek, és egymással összeköttetésben 

vannak, de még mindig nincs válasz arra, hogy miként határozza meg és irányítja az 

agy a használatban levő nyelvet. Crinion és társai (2006) angol–német és angol–japán 

kétnyelvű csoportokkal végeztek erre vonatkozó kísérleteket. A csoportok nyelvi ösz-

szetétele azért érdekes, mert az angol–német kétnyelvűek esetében tipológiailag köze-

li, míg az angol–japán kétnyelvűeknél teljesen eltérő nyelvekről van szó. A teljes agyi 
elemzés csak a baloldali farkasmag (nucleus caudatus) fejében mutatott ki 

nyelvspecifikus reakciót. Így arra a következtetésre jutottak, hogy a baloldali 

farkasmag a felelős a nyelvek kiválasztásáért és irányításáért. A baloldali farkasmag 
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fejének helye ideális ennek a szerepnek a betöltésére, mivel anatómiailag a farkasmag 

veszi fel az ingereket a nyelvi szempontból domináns félteke elülső-, halánték- és fali 

lebenyeiből, majd ezeket a kapcsolatokat a thalamuson keresztül küldi vissza. A 

thalamus pedig kritikus szerepet játszik az automatikus motoros sorozatok irányításá-

ban és kiválasztásában, azaz például az artikulációban. Ezek a motoros minták nyel-

venként különbözőek, ezért az adott nyelvre jellemző mechanizmusokat követelik 

meg. 

 

1.3. A nyelvelsajátítás 
 

A nyelvelsajátítás és nyelvfeldolgozás a nyelvi környezetben zajló mentális folyama-

tok és lehetőségek folyamatszerű interakciója. Bialystok (1998) ebben az interakció-

ban a validitást és a megbízhatóságot tartja elsődlegesnek, hiszen a nyelvet elsajátító 

egyén az adott szituációban megfelelő válaszmintákat hoz létre. Ezeket a mintákat a 

nyelv működő grammatikája szolgáltatja. Például egy angolul beszélő számára a szó-

rend megbízhatósági kulcs a jelentéshez, míg egy olasz számára nem; így az angolul 

beszélők odafigyelnek a szórendre, az olaszul beszélők nem. E felfogás szerint a nyel-

vet nem a reprezentáció helye határozza meg, hanem azoknak a kulcsoknak a sorozata, 

amelyeknek köszönhetően valamiféle nyelvi eredményre jutunk. Ez azt jelentené, 

hogy a kétnyelvű számára két kulcssorozat áll rendelkezésre, és ez a két sorozat vetek-

szik egymással a kétnyelvű nyelvfeldolgozásban. 

Hernandez, Bates és Avila (1994) mondatfeldolgozási szinten hasonlított össze spa-

nyol–angol kétnyelvűeket spanyol és angol egynyelvűekkel. Az egynyelvűek követték 

a nyelvükre jellemző mintákat a feldolgozás során, azonban a kétnyelvűek egész más-

ként dolgozták fel a mondatokat: különböző stratégiák egyvelegét alkalmazták. 

 

1.4. A fogalmi reprezentáció és a nyelvek kapcsolata 
 

Kroll és Stewart (1994) kétnyelvű memória-reprezentáció hierarchikus modellje sze-

rint a fogalmi tárolás mindkét nyelvvel kapcsolatban van, azonban az első nyelvvel 

sokkal szorosabb ez a kapcsolat, mint a másodikkal. A második nyelv lexikona gyen-

gén kötődik a fogalmi reprezentációhoz, viszont erősen az első nyelv lexikonához. Így 

a kevésbé fluens kétnyelvű az első nyelvén keresztül jut el a fogalmi reprezentáció 

szintjéhez. Amint a nyelvtudás tökéletesedik, úgy lesz egyre direktebb a kapcsolat a 

szó és a jelentés között, és úgy lesz egyre kevésbé szükség az első nyelvre mint közve-

títő nyelvre.  

A szavak és fordítási ekvivalensei jelentésének a hasonlósági foka szintén meghatá-

rozhatja a kétnyelvű tárolást. Minél közelebb áll a szó és a másik nyelvi ekvivalensé-

nek jelentése egymáshoz, annál valószínűbb, hogy a tárolás egy közös, összetett 

blokkban történik. Kroll kutatási eredményeit figyelembe véve és a hierarchikus mo-

dellre támaszkodva Fox (1996) arra a következtetésre jut, hogy a lexikai reprezentáci-
ók nyelvspecifikusak, a szemantikai reprezentáció viszont közös. 

Mivel a fogalmi szinten generálódnak az üzenetek, itt dől el az is, hogy a kétnyelvű 

egyén melyik nyelvét használja az aktuális interakció során (De Bot 1992, Kroll et al. 
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2005). A nyelvválasztást számos tényező befolyásolja: a beszélő helyzetfelismerő 

képessége, a beszélgetésben résztvevők, azok nyelvtudása (Grosjean 2008, 2010). Az 

erre vonatkozó tudás a fogalmi szinten tárolódik, ez a szint tűnik meghatározónak a 

nyelvválasztásban. Ismeretes, hogy a nyelvek különbözőféleképpen lexikalizálnak 

fogalmakat. A spanyolban például a térre való utalásnak három szintje van (közeli: 

aquí, közép: ahí, távoli: allí), az angolban kettő (here, there). Ez arra enged következ-

tetni, hogy a preverbális üzenet más és más specifikus tartalommal bír, attól függően, 

hogy angolul vagy spanyolul beszélünk. A nyelv kiválasztása tehát a makrotervezés 

része, ami a fogalmi szinthez köthető. A nyelv kiválasztása megnöveli a célnyelv lexi-

kai egységeinek az aktivitását, de ez nem jelenti azt, hogy gátolja a nem-célnyelvi 

jelöltek megjelenését. 

Schrauf (2009) hipotézise szerint a kétnyelvű önéletrajzi memória fontos szerepet 

játszik a kétnyelvű mentális lexikon működésében. Véleménye szerint – bár ez a felte-

vés még igazolásra vár – az egyén lénye az agyában kialakult idegi reprezentációk 

szenzoros, szomatikus-szenzoros, motoros, affektív és nyelvi területeinek összefonó-

dásában rejlik, egy magasabbrendű sémában. Ha ezt sikerül bizonyítani, akkor az erő-

sen megkérdőjelezheti a kulcsszó fontosságát a nyelvet illetően egy felidézett esemény 

kapcsán. A kétnyelvű lexikon (szavak) és a kétnyelvű önéletrajzi memória (emlékek) 

nem csupán egybeeső neuronális csoportosulás. A szólehívás az aktiváció magasabb 

rendű mintáin (különböző időszakok az egyén életében vagy különböző témák) és az 

idegi hálózatokon (amelyek jellemzik a kétnyelvű beszélőt az adott időszakokban) 

megy keresztül. Így a kérdés arra irányul, hogy vajon a szónak van-e szerepe a nyelv 

aktiválásában, vagy a nyelvnek, amelyet éppen abban az időszakban beszélt az egyén, 

amihez az adott szó köthető. Tehát nem a nyelvspecifikus szó, hanem a 

nyelvspecifikus egyén határozza meg a szólehívási folyamatot. 

A lemmaszint egy köztes szint a konceptuális és a funkcionális szint között. A 

többnyelvű beszédfeldolgozás során különösen nagy szerepet kap, hiszen itt történik a 

nyelvspecifikus lemmák kiválasztása. 

A mikrotervezés során a nyelvspecifikus tulajdonságok érvényesülnek, amelyeket a 

nyelvi átalakító ugyancsak nyelvspecifikusan lexikalizál, grammatikailag és fonológia-

ilag kódol. Ez egyben azt is jelenti, hogy a különböző tipológiájú nyelveket nem lehet 

egy és ugyanazon szintaktikai és morfológiai eszközökkel kódolni. A kétnyelvű be-

szédprodukcióban megkülönböztetünk „kiválasztott” nyelvet (amelyen éppen a beszéd 

zajlik), „aktív” nyelvet (amelyen éppen nem beszélnek, de egyébként általában hasz-

nálják) vagy „szunnyadó” nyelvet (amelyet nem használnak rendszeresen, de egyéb-

ként beszélik). Bebizonyosodott, hogy még a nagyon magas szintű nyelvtudással ren-

delkező kétnyelvűek beszédprodukciójában is tetten érhető a másik nyelv hatása, ami 

azt jelenti, hogy az „aktív” nyelv lexikai és fonológiai információi készen állnak akkor 

is, ha nem éppen az a nyelv a „kiválasztott” az interakció során. 

 

1.5. Kétnyelvűség és megismerés 
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A 20. század első felében az Egyesült Államokban emigráns populációban vizsgálták a 

kétnyelvűség kognitív hatását. Akkoriban a negatív hatást emelték ki. Európában 

Jespersen 1922-ben így fogalmazott:  

 

Természetesen előnyére válik a gyermeknek, ha nem egy, hanem több nyelvet tud: 

azonban ennek az előnynek kétségkívül túl nagy ára van. Először is, a gyermek nem 

tanulja meg egyik nyelvet sem olyan tökéletesen, mint ahogy megtanulna egyet. A 

felszínen úgy tűnhet, hogy anyanyelvi beszélőként bírja a nyelvet, valójában azonban 

nem érzi a nyelv finomabb árnyalatait. Másodszor, az az agyi erőfeszítés, amit meg-

kíván két nyelv elsajátítása egy helyett, elveszi az energiát más dolgoktól, amiket a 

gyermeknek meg kellene tanulni. (Saját fordítás, Grosjean 1982: 222) 

 

Egészen 1960-ig tartotta magát az a vélemény, hogy az egynyelvű gyermekek kb. 

három évvel előzik meg kétnyelvű társaikat a verbális és nonverbális intelligenciatesz-

tekben. Ennek politikai okai voltak: az emigrációt szerették volna visszaszorítani, és 

ehhez felhasználták a módszertanilag nem tökéletes kutatásokat is. 

Később Peal és Lambert (1962) kutatásai azt bizonyították, hogy a kétnyelvűek az 

egynyelvűeknél jobban teljesítenek akár a verbális, akár a nonverbális intelligencia-

tesztekben. Különösen jól teljesítenek olyan tesztekben, amelyek mentális manipuláci-

ót és vizuális minták átszervezését kívánják. A szerzők hangsúlyozták, hogy nehéz 

megtalálni az ok-okozati összefüggéseket a kétnyelvűség és a nagyobb kognitív flexi-

bilitás között. Nem zárják ki azt sem, hogy eleve az intelligensebb egyének lesznek 

kétnyelvűek. 

Bialystok (1986) szerint a kiegyensúlyozott kétnyelvű gyermekek nagyobb kognitív 

flexibilitással rendelkeznek, mint egynyelvű társaik. Két- és egynyelvű gyermekeknek 

algebrai sorokat kellett azonosítani (1, 3, 7, 15, 31 stb.), és két nap múlva alkalmazni a 

megtanult szabályt. Csak a szabályelvonásban volt különbség a kétnyelvűek javára, a 

szabály alkalmazásában már egyformán teljesítettek a kétnyelvű és az egynyelvű 

gyermekek.  

Egy későbbi vizsgálatban a kétnyelvű gyermekek előnye csak a figyelemösszponto-

sításban figyelhető meg, az analizáló képességben nincs különbség két- és egynyelvű 

gyermek között (Bialystok és Majumder 1998). 

A kétnyelvű gyermekek az egynyelvűektől eltérően fejlődnek nemcsak azért, mert 

két nyelvet beszélnek, hanem mert a nyelv és a tudat mögötti mentális szerveződésük 

más. A Brain Briefings egy 2008-as cikkében a korai kétnyelvűség előnyös hatásairól 

számol be. A cikkben hangsúlyozzák, hogy a két nyelv egyidejű vagy közel egyidejű 

elsajátítása az egynyelvűekéhez képest más agyi szervezettséget idéz elő. Az agy vér- 

és oxigénellátottsága nagyobb, és ettől az idegi kapcsolatok hatékonyabbak. Ennek 

köszönhetően csökken a demencia, az Alzheimer-kór esélye, jobb a koncentrálóképes-

ség, a gyermekeknek jobb az iskolai teljesítményük. A legfrissebb tudományos felfe-

dezések között szerepel, hogy a kétnyelvűeknek sűrűbb a szürkeállománya (informá-
ciófeldolgozáshoz szükséges idegsejtekkel és rostokkal telt szövet), különösen a bal 

féltekében, ami a legtöbb nyelvi és kommunikációs készség irányítója, és különösen 
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azoknál, akik 5 éves koruk előtt kezdték meg a második nyelv elsajátítását. (Mechelli 

et al. 2004).  

 

2. Anyag, módszer 
 

Egy angol–perzsa testvérpár magyar mint harmadik nyelvi metanyelvi és kognitív 

fejlődését fogom vázolni nagy vonalakban annak szemléltetésére, hogy milyen nehé-

zségekkel is kell megküzdeniük a gyermekeknek egy új nyelv elsajátításának kezdeti 

szakaszában. 

A megfigyelt testvérpár családnyelve az angol volt, de az anya néha perzsául is be-

szélt hozzájuk. A kislány 2;11, a kisfiú 1;10 éves volt, amikor megkezdték a magyar 

elsajátítását. Magyarországra érkezésük után 1 hónappal kezdtek bölcsődébe járni, 

ahol magyar egynyelvű kortársaik, illetve a gondozónőik szolgáltatták számukra a 

magyar nyelvi inputot. A két gyermek magyar nyelvi elsajátítása különböző volt: a 

kislány hamarabb kezdett el beszélni a közösségben. Mindketten először csak 

holofrázisokat használtak, majd jött a kétszavas periódus, végül a mondatok. Nyelvi 

fejlődésükben 6 hónap után lehetett az első mérföldkövet kijelölni: szókincsük innen-

től rövid időn belül megsokszorozódott. 11 hónap után az újabb nagymértékű szó-

kincsnövekedés mellett már a grammatikai kompetenciájuk is megfelelt az egynyelvű 

kortársaikénak. Egy év négy hónap után már alig lehetett különbséget tenni az egy-

nyelvű gyermekek és az ő nyelvi viselkedésük között. Összesen 3,5 évig kísértem 

figyelemmel magyar nyelvi fejlődésüket. Eleinte kétheti, majd háromhavonkénti rend-

szerességgel video- illetve magnófelvételeket készítettem velük. A felvételeket jegy-

zőkönyv formájában rögzítettem, majd elemeztem. Az ebben a tanulmányban idézett 

részletek a kisfiútól származnak, 3;10 éves korából, azaz a magyar elsajátítás második 

évének végéről. 

A sikertörténetnek tűnő folyamat azonban nem kevés nehézséget is okozott a gyer-

mekek számára, bár ezt ők nem vették észre. Csak a nyelvi fejlődésüket nyomon köve-

tő nyelvészben tudatosul, hogy az elsajátítási folyamat mögött mennyi tanulási motí-

vum is van, hiszen a gyermekeknek saját maguknak kell spontán szabályelvonásokat 

végrehajtani, azokat kipróbálni, ellenőrizni, és amennyiben megfelel a nyelv normái-

nak, akkor rögzíteni, amennyiben nem, akkor azokat elvetni. Tekintettel arra, hogy 

egyszerre több nyelv szabályrendszere áll a rendelkezésükre, lényegesen nagyobb a 

választék, mint az egynyelvűek számára, ami a nyelvi fejlődés során átmeneti nehé-

zségeket okozhat. Hiszen a kétnyelvű soha nem tudja egyik nyelvét sem kiiktatni, 

deaktiválni. Mindkét nyelv ott van a fejében, és azok hatnak is egymásra. 

Jelen tanulmányban megvizsgáljuk, milyen körülmények befolyásolják a nyelv-

használatot, mennyire tudatos a gyermekek részéről az elsajátítás, és hogyan történik a 

szabályelvonás, hogy hatnak egymásra a nyelvek.  

 

3. Eredmények 
 

3.1. Személyhez, kontextushoz kötött nyelvelsajátítás 
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A gyermekben tudatosul, kitől milyen információhoz jutott, és a többnyelvű gyermek 

az informátor nyelvét is meg tudja nevezni, illetve a nyelvről is tudja, kihez köthető: 

 

• KV: Hogy köszönünk perzsául? Hm? 

• KSZ: Köszönteni? (gondolkozik) Anya nem mondta ezt. 

• KV: Beszélgetni szoktatok anyával perzsául, vagy csak tanulni? 

• KSZ: Csak anya tud perzsául. Anya tanít meg bennünket perzsául. 

• KV: De hogyan? Leültök. 

• KSZ: Nem, hanem mindig, mindig, mindig úgy beszélünk, mikor reggel meg este. 

• KSZ: Nem, mi csak…. mi…. apa meg, apa meg én és Nasim voltunk Kanadába, 

 csak anya nem. Mi csak angolul tudunk. 

• KV: Akkor anya nagyon okos, ugye? 

• KSZ: De még mesélni is szokott. Anya szokott tanítanítani perzsául. 
 

A helyszín és kontextus szintén meghatározó a nyelv használatában, ezért ha valamit 

magyar környezetben sajátított el, azt a másik nyelven nem szívesen produkálja: 

 

• KV: Hogy mondod azt, hogy volt egyszer egy tigris az erdőben? Angolul? Nem 

 tudod? 

• KSZ: Én, én óvodába tanultam. 

 

3.2. Metanyelvi tudatosság 
 

Metanyelvi tudatosságára példa, hogy a narratívák alkotásának szabályait ismeri, tuda-

tosan képes váltani a nyelvek között, és releváns válaszokat ad: 

 

• KV: El tudod nekem mondani, hogy hogy kezdődik magyarul egy mese? 

• KSZ: (félénken) Egyszer volt, hol nem volt. 

• KV: Tényleg. És angolul? Angol mesékben. 

• KSZ: One day…. 

• KV: Nagyon ügyes vagy. És, hogy van vége egy magyar mesének? 

• KSZ: (Motyog határozatlanul szótagokat) Magyarul vagy angolul? 

• KV: Először magyarul. Hogy fejeződik be egy magyar mese? 

• KSZ: Itt a vége, fuss el véle. 

• KV: Tényleg! De ügyes vagy! Angolul, hogy van? Angolul van valami vége a 

 meséknek? 

• KSZ: Now, now that, that is finished. 

 

A nyelveket meg tudja nevezni, kérésre a megfelelő nyelven szólal meg: 

 

• KSZ: Csak innen kicsi, egy szót tudok németül. 

• KV: Tényleg? Melyik szót? 

• KSZ: Guten Nacht. 

• KV: És ez mit jelent? 
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• KSZ: Szia. 

• KV: Tényleg? 

• KSZ: Aha. 

• KV: Már nagyon sok nyelvet tudsz akkor, ugye? Tudsz magyarul, angolul. 

• KSZ: Perzsául. 

• KV: Perzsául is. 

• KSZ: Németül. 

• KV: Perzsául szoktál beszélgetni valakivel? 

• KSZ: Aha. Anyával. 

• KV: És mikor? Minden nap? 

• KSZ: Én egy kicsit oroszul is tudok. 

• KV: Tényleg? Kitől tanultad? 

• KSZ: Apa tud egy kicsit, ő is tud egy kicsit, és őtőle tanultam  meg. 

• KV: És miket tudsz oroszul? 

• KSZ: (motyog valamit) 

• KV: Ez mi volt? 

• KSZ: (megint elismétli halkan) 

• KV: És ez mit jelent? 

• KSZ: Szép álmokat. 

• KV: És angolul? 

• KSZ: Sweet dreams.  

 

Nemcsak a nyelveket tudja megnevezni, hanem a beszélő nyelvtudásszintjét is tudja 

értékelni: 

• KV: Aha. És szoktál apával beszélgetni oroszul? 

• KSZ: Aha. Csak apa nem jól tud. Én sem tudok jól. 

• KV: És miket tudsz még? Mesét nem tudsz véletlenül oroszul? 

• KSZ: Nem. 

• KV: Tudod mi az a спасибо? 

• KSZ: Német? 

• KV: Nem, ez oroszul van. 

• KSZ: (gondolkodik) 

• KV: Köszönöm. És hogy nincs mit? 

• KSZ: Nincs mit? Csak egy szót tudsz. Te tudsz németül? 

• KV: Németül? Nem. Németül nem. Meg oroszul sem, csak egy-két szót. De most, 

 hogy beszéltünk: oroszul vagy németül? 

• KSZ: Oroszul. 

• KV: És te szeretnél németül tanulni? 

• KSZ: Aha. Oroszul egy kicsivel többet tudok, mint németül. Németül sokkal  ne

 hezebb. 

• KV: Én is tudok egy kicsit németül. Például tudom azt, hogy Du bist schön. 

• KSZ: Az mit jelent? 

• KV: Hogy szép vagy. Du bist klein – kicsi vagy. Elismétled utánam? 

• KSZ: Aha. 
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• KV: Megtanítom neked. Du bist klein. 

• KSZ: Du bist klei. 

• KV: Du bist schön. 

• KSZ: (bizonytalanul) D bi schön. 

• KV: Tudod nekem ezt angolul is mondani, hogy kicsi vagy meg szép vagy? 

• KSZ: You’re, you’re little and nice. 

• KV: Aha. És perzsául? 

• KSZ: (Megpróbálja, de akadozik) Én nem tudom. A testvérem tudja mind. 

 

3.3. Fordítási gyakorlatok 
 

3.3.1. Szó- és mondatszint 

 

Egy alkalommal a játék része volt, hogy a gyermeknek szavakat kellett lehívni a másik 

(angol) nyelvi lexikonából. A gyakorlat kezdetén a szószintű váltások sikeresek vol-

tak, a szavak lehívása sikeresen megtörtént. Azonban amikor a szavak már rendelke-

zésre álltak, és azokat mondatba kellett fűzni, a feladatot a gyermek megtagadta: 

 

• KV: A tigris az hogy van angolul? 

• KSZ: Tigris? Az … nem a lion, hanem … tiger!!! 

• KV: Ühm. Nagyon jó. És a nyuszi? Itt a nyúl. 

• KSZ: Bunny. 

• KV: És hogy van az egér? 

• KSZ: Egér. Mouse! 

• KV: És a medve? 

• KSZ: Bear!  

• KV: Bizony. És akkor azt hogy mondod, hogy volt egy tigris az erdőben és voltak 

 egerek, nyulak. 

• KSZ: Azt én nem tudom. 

 

A játék további részében, egy újabb kísérletben, amikor a gyermek már hozzászokott a 

fordítási feladatokhoz, célirányosan grammatikai jellegű mondatokat kapott fordítási 

feladatul. Az elsőben alapfokú összehasonlító szerkezeteket kellett magyarról angolra 

fordítania. Az ’olyan, mint’ és annak angol ekvivalensét, az ’as�as, not as/so�as’ 

szerkezeteket vizsgáltuk. 

 

• KV: A teve olyan aranyos, mint a majom. 

• KSZ: The teve, that kind like the, like the … monkey. 

• KV: A zebra olyan magas, mint az oroszlán. 

• KSZ: The zebra [magyar kiejtéssel] is that big like lion. 

• KV: Az oroszlán nem olyan lassú, mint az elefánt. 

• KSZ: The lion is not very, very slow than the elephant. 
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A fenti részletből látható, milyen nehézségekkel kell megbirkóznia a gyermeknek: az 

első fordításban szóról szóra hűen követi a magyar mondat szerkezetét: hiányzik a 

létige, a ’teve’ szót magyarul hívja le, és nem is javítja, nem is hezitál, észre sem ve-

szi. Az ’olyan aranyos, mint’ szerkezet tükörfordítását adja ’that kind like’. Időbe 

telik, ezért ismétel és szünetet tart, a ’monkey’ szó lehívása. A második fordításban – 

bár azonos szerkezetű magyar mondatról van szó – már jobban aktiválódik az angol 

mondatszerkezet, és itt már bekerül a mondatba a létige, viszont a ’zebra’ szót itt is 

magyarul mondja, és a hasonlító szerkezet is a magyar tükörfordítása. A harmadik 

mondat fordításakor már más stratégiát használ, aminek eredményeként sem a magyar, 

sem az angol mondatszerkezet nem ismerhető fel, nincs azonban szólehívás a magyar-

ból. A ’nem olyan lassú’ helyett a ’not very, very slow’ használata megkerülő straté-

gia, parafrazálja az eredeti szerkezetet.  

 

3.3.2. Metanyelvi tudatosság 

 

A középfokú összehasonlítás könnyebben megy, azonban a melléknév felsőfokát sajá-

tosan fejezi ki. Az alábbi részletekben a gyermeki nyelvelsajátítás folyamán történő, 

szabályelvonásokból fakadó túláltalánosításnak köszönhető hiperkorrekt formákra is 

láthatunk példát, valamint a megkerülő stratégiát itt is alkalmazza a gyermek. 

 

• KV: A zebra nagyobb volt, mint a majom. 

• KSZ: Zebra nem tudom. 

• KV: Zebra. 

• KSZ: Zebra is bigger than the … monkey. 
 

Szólehívási nehézség lép fel, amit a ’zebra’ szó esetében meg is fogalmaz, és segítsé-

get kér, viszont a ’monkey’ szónál a problémát már csak a szó előtti szünet jelzi, de a 

mentális lexikonban való keresés meghozza az eredményét. 

 

• KV: Az oroszlán a legveszélyesebb és a legerősebb. 

• KSZ: The lion is the, lll… very strong and very…. 

• KV: Dangerous. 

• KSZ: Dangerous. 

• KV: És azt hogy mondod, hogy a tigris a legveszélyesebb? 

• KSZ: The tiger is the very dangerous. 

• KV: Aha. Nagyon ügyes vagy. És hogy a krokodil a legkisebb? 

• KSZ: Mi az a krok…? 

• KV: Crocodile. 

• KSZ: Crocodile is the very small. 

 

A felsőfok kifejezésére a ’very’ határozószót használja, és nehéznek bizonyul a 

’dangerous’ és a ’crocodile’ szavak lehívása. 

 

• KV: És azt hogy mondod, hogy a zsiráfnak hosszabb nyaka van, mint a tigrisnek? 
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• KSZ: The, the girraffe, em, ö…. Nem tudom mi az a nyak. 

• KV: Neck. 

• KSZ: Neck. The tiger’s neck is littler than the, than the, than the … Girraffe. 

 

A sikertelen szólehívás után ismét segítséget kér, a szót elismétli angolul, majd tulaj-

donképpen megfordítja az állítást. Pragmatikai szempontból tehát hibátlan a megoldás 

(ti. a tigris nyaka kisebb, mint a zsiráfé). Itt viszont már nagyon messze vagyunk a 

tükörfordítástól. A mondat szerkezete megfelel az angol mondaténak, a grammatikai 

kivitelezésben azonban problémák lépnek fel, ami miatt sérül a szemantikai tartalom 

is, így a mondat igazságtartalma sem valósul meg, és a gyermek megoldásában a tigris 

nyaka a zsiráfnál kisebb, holott a ’zsiráf nyakánál’ lett volna a megoldás. A ’Giraffe’ 

szó előtti szünet jelzi a problémát, a gyermek tudatában van a nehézségnek, és keresi a 

megoldást, de a keresés egyelőre nem sikeres, így kissé agrammatikusra sikerül a 

mondat.  

A gyermeki túláltalánosítás miatt használja a hiperkorrekt ’littler’ középfokot, csa-

kúgy, mint a következő példában: 

 

• KV: És azt hogy mondod, hogy a majom kisebb, mint az elefánt? 

• KSZ: A ma-, the monkey is littler than the elephant. 

• KV: És hogy a farkas gyorsabb, mint a teve. Camel – az a teve. 

• KSZ: The fox is faster than the ‘temöl! 

 

Hirtelen a ’rossz’ nyelven szólal meg először a gyermek, de rögtön javítja magát, és 

újrakezdi a mondatot angolul. A ’teve’ szó már korábban is problémát okozott, ezért a 

kísérletvezető meg is mondja azonnal az angol megfelelőjét, hogy emiatt ne ütközzön 

nehézségbe a gyermek. Látható, hogy a szó ismétlése nem tökéletes, kérdés, hogy isme-

ri-e egyáltalán ezt a szót angolul. A fenti példában szemantikai parafáziára is látunk 

példát, amikor a ’farkas’ szó megfelelője helyett a ’fox’ szót használja, hezitálás vagy 

javítás nélkül. 

 

3.3.3. Diskurzusszint 
 

• KV: Akkor mi lenne, ha megpróbálnád lefordítani? 

• KSZ: Mi a lefordítani? 

• KV: Lefordítani az azt jelenti, hogy most magyarul beszélgetünk: mondtunk me-

 sét  magyarul, és ezt te elmondod angolul is. 

• KSZ: Jaj. Kipróbálom. Once upon a time there was a, a … (csend) 

• KV: Zoo 

• KSZ: A Zoo: A tiger, a giraffe, gi-raffe, and elephant and a crocodile and a wolf, 

 and zebra, and crocro-dile … ez meg mi? 

• KV: Camel. 

• KSZ: Camel.  

• KV: And what happened? 

• KSZ: They went out to the, to the … nem tudom mi az erdő. 
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• KV: Forest. 

• KSZ: To the forest. Then … nem nagyon tudom. 
 

A fenti példából azt látjuk, hogy a narratíva folyamatosságát a lexikai hiányosságok 

szakítják meg. Mindkét esetben magyarul kér segítséget, ami természetes, hiszen a 

kísérletvezetővel megszokott nyelv a magyar. 

Egy következő lépésben arra kértük a gyermeket, hogy két nyelven is mondja el 

ugyanazt a mesét. A két nyelv tudásszintjén kívül arra is kíváncsiak voltunk, hogy 

tartalmilag mennyire felel meg egymásnak a két narratíva, mennyire hasonló a szerke-

zet, tükörfordításnak nevezhető-e a produkció.  

 

• KSZ: Once upon a time there was a pig. When the, when the pig was … When the 

 pig was sleepy, lots of babies was born. And everybody was, saw then and 

 said a story to them. And…..  

• KV: És mit csinált a kacsa, amikor felkelt? What did the duck do? 

• KSZ: Went to the pig. To the… 

• KV: Aha. És magyarul is el tudod mondani? 

• KSZ: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy malac, ami-kinek a 3 ma-, ma-, 

 kismalac született. Amikor a kacsa fölébredt, a a malachoz ment, és mesét… 

 mondott neki.  

 

A narratíva alkotása a legnehezebb önálló produkció. A metanyelvi tudatosságról ta-

núskodik mindkét nyelvi produkció első mondata. A gyermek az adott nyelvnek meg-

felelő mesekezdő szintagmát alkalmazza: ’Once upon a time…’, illetve ’Egyszer volt, 

hol nem volt…’. A sorrendben első, angol nyelvű mese folyamatossága megszűnik, a 

kísérletvezető segítségére van szükség. A magyar mese egybefüggő és lekerekített. 

Mindkét narratívát megszakítják megakadásjelenségek: újrakezdés: When the, when 
the pig was … When the pig was sleepy, önkorrekció: everybody was, saw; ami-kinek; 

a 3 ma-, ma-, kismalac született. Grammatikai hibát is csak 1-1 esetben vétett mindkét 

szövegben: magyar hatásra a kvantorszó után egyes számot használ: lots of babies was 

born; a birtokos személyrag lemarad: ami-kinek a 3 ma-, ma-, kismalac született.  

 

4. Következtetések 
 

A tanulmány célja az volt, hogy bemutassuk, milyen bonyolult folyamat a többnyelvű 

nyelvi feldolgozás korai gyermekkorban. A példák mutatják a szólehívási nehézsége-

ket, a szerkezetek létrehozásának bonyolultságát. Láthattunk példát tökéletes monda-

tokra, tükörfordításra és olyan köztesnyelvi szerkezetek használatára, amelyek egyik 

nyelvre sem jellemzőek, valamint a nyelvi interferenciára és a megkerülő stratégiára. 

Ezek a bonyolult műveletek egyértelműen elősegítik a jobb metanyelvi fejlődést. Így 

az erős metanyelvi tudatosságot is szemléltethettük.  

A többnyelvű gyermektől vett példák alapján a következtetés az lehet, hogy a más-

más nyelvi tapasztalatok különböző irányt és jelentést adnak a kognitív fejlődésnek. 
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Az ilyenfajta vizsgálatok eredményei azt bizonyítják, hogy a két- vagy többnyelvű-

ség hatása a nyelvi fejlődésre attól összetett, hogy nagyban függ a körülményektől, a 

nyelvi tudásszinttől és a fejlettségi szinttől. A többnyelvűvé válás során a gyermek 

nemcsak a nyelvi, hanem a nem-nyelvi tudást is másként sajátítja el, mint az egynyel-

vű. Ez nemcsak mennyiségi, hanem minőségi különbséget is eredményez a többnyelvű 

gyermeki megismerésben, ezért a bevezetőben említett dichotómia nem helytálló. 
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VÉKONY VALÉRIA 
 

BILITERÁCIÓ ÉS KÉTNYELVŰSÉG GYERMEKKORBAN 

(Problémavázlat) 
 

 

1. Bevezetés 
 

A kétnyelvűség iránt érdeklődők számos, a hangzó nyelvvel foglalkozó munkával 

találkoznak a szakirodalomban, miközben az írott nyelv vizsgálatára irányuló kutatá-

sok száma nem túl nagy sem hazai, sem nemzetközi körökben. Fontosságuk vitathatat-

lan, hiszen egyre több kétnyelvű gyermek vesz részt az oktatásban. A téma iránt ér-

deklődő nyelvészekben, pedagógusokban számos nyelvészeti és módszertani kérdés 

merül fel, amelyek a csak csekély számban jelenlévő kutatási eredmények miatt min-

dez ideig megválaszolatlanul maradtak. 

A tanulmányomban ismertetek egy, még az előfeltáró szakaszban járó kutatást és a 

hozzá kapcsolódó vizsgálati korpuszt, amelyet Németországban élő, magyar–német 

kétnyelvű gyermekek alkotnak. Kifejtem a biliteráció fogalmát, és összekapcsolom a 

kétnyelvűség meghatározásával. Felvetek néhány fontos, megválaszolatlan kérdést, 

mint hogy az alfabetizáció szimultán vagy szukcesszív módon történjék? Milyen ne-

hézségek várnak a gyerekekre, ha egy olyan nyelven kell megtanulniuk írni és olvasni, 

amit szóban sem birtokolnak kielégítő módon, illetve milyen nehézségekkel jár a jel-

rendszerek differenciálása? 

 

2. Terminológiai meghatározás: a bilingvizmus fogalma 
 

A sokak által vitatott globalizáció árnyékában kibontakozó migrációs folyamatok tel-

jesen új dimenzióit nyitották meg a kétnyelvűségi kutatásoknak. A kétnyelvűség defi-

níciójának sokrétűsége mind a mai napig kizárja egy megszilárdult fogalmi terminus 

kialakulását. Vizsgálata egyrészt társadalmi, másrészt egyéni aspektusokat érvényesít. 

Bartha (1999: 26) a következőképpen definiálja a bilingvizmus komplexitását: 

„…minthogy a kétnyelvűség egyszerre nyelvi, kognitív, neurolingvisztikai, társadalmi, 

politikai, oktatási stb. kérdés, e különböző tudományterületek elméleti és módszertani 

apparátusával eltérő szempontokból vizsgálható”. 

Ennek tükrében számos megközelítésmóddal találkozunk. Az oktatási, nyelvpoliti-

kai szemlélet megkülönbözteti az additív és a szubtraktív kétnyelvűséget (Navracsics 

2004). Szemben a pozitív előjelű additív kétnyelvűséggel, a szubtraktív kétnyelvűség 

nyelvvesztéssel jár. Az új nyelv mintegy kiszorítja a régit. A jelenség kiváltója sokszor 

nyelvpolitikai okokra vezethető vissza. A nyelvek agyi reprezentációja szerint 

Weinreich (1953) elkülönít összetett, koordinált és alárendelt kétnyelvűséget, miköz-
ben a „összetett” és „koordinált” terminusokat ma elsősorban a nyelvek agyi tárolására 

vonatkoztatjuk (Navracsics 2007). A legtöbbet vitatott megközelítésmód a grammati-

kai kompetenciáé, amely domináns és balansz kétnyelvűséget feltételez. Időközben 
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idejétmúlttá vált Bloomfield (1933) perfekcionista kettős monolingvis elmélete, amely 

szerint csak az tekinthető kétnyelvűnek, aki mind a két nyelvét anyanyelvi szinten 

birtokolja. A pszicholingvisztikai megközelítés produktív és receptív típusra bontja a 

kétnyelvűséget (Diebold 1961), a szociolingvisztikai a nyelvhasználatot helyezi vizs-

gálódásai középpontjába (Bartha 1999). Az életkor szerinti meghatározások régebben 

csecsemőkori, gyermekkori és felnőttkori kétnyelvűségről beszéltek. A kutatók között 

a legélesebb viták a gyermekkori kétnyelvűség területén alakultak ki. Attól függően, 

hogy a két nyelv elsajátítása miként viszonyul egymáshoz, tehát, hogy a gyermek egy 

időben sajátítja el a két nyelvet, vagy egymást követően, különbséget kell tenni a szi-

multán és a konszekutív, illetve szukcesszív kétnyelvűség között is (Navracsics 2004). 

Meisel (1989) a következő kategóriákat állítja föl kora gyermekkoron belül: kétnyelvű 

első nyelvelsajátítás, kétnyelvű második nyelvelsajátítás, korai második nyelvelsajátí-

tás. 

A legelfogadottabb nézet a kétnyelvűség használatközpontú, holisztikus megközelí-

tése, amely a kétnyelvű személyt mint egészt vizsgálja, és nem mint két egynyelvűnek 

az összegét (Grosjean 1989). „ A kétnyelvűség két (vagy több) nyelv rendszeres hasz-

nálatát jelenti, és kétnyelvűek azok az emberek, akiknek a mindennapi életben szüksé-

gük van mind a két nyelvre (vagy többre), és ezeket használják is…” (Grosjean 1992, 

idézi Navracsics 2004). Ennek tükrében – véleményem szerint – kétnyelvűnek tekint-

hetők a nyelvoktatók, nyelvtanulók, nyelvszakos felsőoktatási hallgatók, a nyelvi ki-

sebbségekhez tartozók, bevándorlók, vendégmunkások stb. 

A nyelvek funkció szerinti megoszlása természetes jelenség a kétnyelvű egyének-

nél. Vannak témák, amelyekről csak az egyik vagy csak a másik nyelvükön tudnak 

beszélni, illetve az is hétköznapi jelenség, hogy nyelveiknek vagy csak a hangzó, vagy 

csak az írott változatát ismerik. 

 

3. Terminológiai meghatározás: a biliteráció fogalma 
 

Literáció alatt tágabb értelemben az írásbeliséget értjük, de felfogható műveltségként, 

az írás-olvasás képességének a birtoklásaként is. A literációval kapcsolatos tapasztala-

tok nemcsak a tudás gyarapítását szolgálják, hanem segítenek összefüggések, kapcso-

latok létrehozásában, a szókincs gyarapításában és a kifejezőképesség csiszolásában is 

(Kabuto 2010). Különösen a gyermekek számára fontos olyan környezetet teremteni, 

amely a későbbiekben megfelelő alapját képezi az iskolai tanulmányoknak. 

Angolszász nyelvterületen ’biliteracy’, német nyelvterületen ’Biliteralität’-ként is-

mert a ’biliteráció’ fogalma, amely az írás és az olvasás képességének a birtoklását 

jelenti két nyelven. A folyamat kialakulása több oldalról közelíthető meg: vizsgálható 

egynyelvű és kétnyelvű környezetben, felnőtt- és gyermekkorban is. 
Mivel a biliteráció nem szükségszerű velejárója a kétnyelvűségnek, a legtöbb eset-

ben nem képezi részét a nyelvi szocializációnak (Siebert-Ott 2006). Ennek oka sokré-

tű. Számos esetben előfordul, hogy nem adott a lehetőség a származási nyelven való 
oktatásra instrukcionált keretek között, de a tévhitek és a tudatlanság is nagyban hoz-

zájárulnak a téma negatív kezeléséhez. Két nyelv, két írásrendszer ismerete nagyobb 

rálátást és bővebb információáramlást tesz lehetővé a mindennapokban. A nyelv meg-



116 

 

őrzésében is határtalanul nagy szerepet játszik a képesség, hiszen aki birtokolja egy 

nyelv írott változatát, gazdagabb nyelvi és kulturális rendszerre tesz szert. 

 

4. A biliteráció problémaháttere 
 

A nyelv szigorú szabályokra épülő gazdag jelrendszer, amely visszatükrözi a gondola-

tainkat, érzelmeinket. Az írás és olvasás képességének megszerzése egy nyelven is 

komplex, hosszan tartó folyamat. A második nyelv elsajátítása minden esetben kihí-

vást jelent a nyelvtanuló számára. Bilingvis környezetben még bonyolultabbá válik a 

szituáció, hiszen a kétnyelvűek nyelvi szocializációja nem minden esetben kiegyenlí-

tett. Lényeges momentum a bilingvissé válás módja, amely szerint különbséget kell 

tenni az iskolai úton és a természetes úton bilingvissé vált egyének között (Navracsics 

2007). Az instrukcionált út szinte minden esetben választott, tehát a nyelvtanuló tuda-

tosan teszi le a voksát egy nyelv mellett, amelyet az oktatási intézményekben, nyelvis-

kolákban megtanul. A természetes úton bilingvissé vált egyének (bevándorlók, mene-

kültek) mozgatórugója esetenként gazdasági, politikai jellegű, így részükről sok eset-

ben hiányzik a nyelvtanulásban nélkülözhetetlen motiváció, ami hátráltatja a 

biliteráció kialakulását. 

Addig amíg az istrukcionált úton bilingvissé vált egyének esetében elképzelhetet-

len, hogy nem ismerik tanult nyelvük mind hangzó, mind írott változatát, a természe-

tes úton bilingvissé vált egyének sok esetben csak nyelveik hangzó változatával talál-

koznak, miközben az írott nyelv ismerete csorbát szenved. Ennek oka sokrétű, és vizs-

gálata többirányú megközelítésmódot feltételez. Az első generációs migrációs háttérrel 

rendelkező felnőttek esetében a hangzó nyelv – írott nyelv dichotómia a társadalom 

nyelvének írott változatának hiánya által sérül (Dereli 2006). A migrációs háttérrel 

rendelkező második generációs egyének értelemszerűen tagjává válnak az adott ország 

oktatási rendszerének, így számukra nem akadály az oktatás írott és hangzó nyelvének 

az elsajátítása. Az ő esetükben inkább a származási nyelv írott változatának az ismere-

te marad el (Dereli 2006).M 

 

5. Anyag, módszer, kísérleti személyek 
 

A fentiek figyelembevételével szeretnék bemutatni egy, még gyermekcipőben járó 

kutatást, amely fókuszában a biliterációs folyamatok feltárása áll. Az adatközlők mig-

rációs háttérrel rendelkező magyar–német, Németországban élő kétnyelvű gyermekek, 

akik etnikailag részben homogén, részben heterogén családi háttérrel rendelkeznek. A 

többségük Németországban született, és mindannyian ott járnak általános iskolába. A 

magyar nyelvvel szervezett keretek között, de államilag nem támogatott módon ismer-

kednek általában heti egy alkalommal. Az előkészítő munkálatok során nehézségekbe 

ütközött a populáció tagjainak a behatárolása, mivel tudtommal nem létezik idevágó 

statisztika. Az adatközlők rétegzése az életkor (1–4. osztály), a családnyelv 
(egy/kétnyelvű) és az alfabetizáció szimultán vagy szukcesszív jellegének mentén 

történik. A kutatás jelenlegi hipotézisei a következők: 
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a) A két nyelven alfabetizált bilingvis gyermekek olyan hibákat ejtenek, amilyene-

ket a monolingvisek nem. 

b) A szimultán alfabetizált bilingvis gyermekek körében gyakrabban lép fel interfe-

rencia, mint a szukcesszív módon alfabetizáltak esetében. 

c) A gyermek etnikai háttere nincs hatással az alfabetizációs folyamat minőségére. 

d) A származási nyelv írott változata kvantitatív magasabb számú interferenciát mu-

tat föl az oktatás nyelvének írott változatánál (L2→L1 interferencia). 

A hipotézisek tesztelése több lépésben zajlik. A szülők, pedagógusok és a gyermekek 

attitűdjét a biliterációval kapcsolatban önkitöltős, online kérdőívek alkalmazásával 

mérem, valamint a kérdőíveken keresztül tervezem feltárni a gyermekek és szüleik 

demográfiai adatait. A kísérleteimet két tartalmi részre osztom föl, miközben az egyik 

rész az írott, a másik a hanganyagot fogja át. Az írásbeli képesség kvalitásának vizsgá-

latára irányuló eszköztár tartalmaz diktálást, képleírást és rövid történetek írásos, tar-

talmi összefoglalóját. Az olvasási képesség kvalitását a saját és ismeretlen szövegek 

felolvasása során rögzített anyagok elemzésével mérem. 

 

A szakirodalom feltárása és a kutatás előfeltáró szakaszában szerzett saját tapasztala-

tom azt mutatja, hogy a biliterációval kapcsolatban a következő szempontok kell, hogy 

tárgyalásra kerüljenek a vizsgálat során: nyelvi konfiguráció, alfabetizáció/életkor, 

interferenciajelenségek, az ortográfia mélysége, az írásrendszerek szerkezeti felépítése 

és az írás iránya és típusa. 

Az 1. táblázat a migrációs háttérrel rendelkező bilingvis gyermekek lehetséges 

nyelvi konfigurációját tartalmazza: 

 

 
Etnikailag 

homogén család 

Etnikailag 

heterogén család 

Primer 

oktatás 

Szekunder 

oktatás 

L1 X X  X 

L2  (X) X  

 

1. táblázat. Nyelvi konfiguráció migrációs háttérrel rendelkező bilingvis gyermekek körében 

 

Mivel a családnyelv nem elhanyagolható mértékben van hatással a gyermek nyelvi 

fejlődésére, különbséget kell tenni az etnikailag homogén és az etnikailag heterogén 

családok között. Az utóbbi változat első pillantásra kedvezőbbnek tűnik, hiszen a 

gyermek mindkét nyelvvel találkozik a családon belül is. A mindennapok gyakorlata 

viszont azt mutatja, hogy az ilyen típusú nyelvi konstelláció akár gátló hatással is bír-

hat a gyermekre. Primer oktatáson az adott ország nyelvén történő oktatást (a társada-

lom, oktatás nyelve), szekunder oktatáson pedig a származási nyelven való oktatást 

értjük. A megkülönböztetés alapjául az a feltételezés szolgál, hogy a társadalom nyel-
vén való oktatás óraszáma messzemenően meghaladja a származási nyelven való okta-

tásét. 
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Az etnikailag homogén családokból származó gyermekek a számukra nem domi-

náns nyelven válnak az oktatásrendszer részévé. Ennek következtében tisztázásra szo-

rul az a kérdés, hogy milyen problémák merülnek fel, ha egy olyan nyelven tanulnak a 

gyermekek írni és olvasni, amit nem birtokolnak kielégítő módon? 

Az alfabetizáció szempontjából a fordulópontot a hatodik/hetedik életév jelenti, ami 

egybeesik a beiskolázással. Meghatározó jelleggel bír, hogy a gyermek az 

alfabetizációs folyamat megkezdése előtt vagy után lett bilingvis. Az első esetben 

szimultán és szukcesszív módon is történhet az alfabetizáció, miközben ha később vált 

bilingvissé a gyermek, csak a szukcesszív út járható. A biliteráció szempontjából az 

alfabetizációs folyamat megkezdése előtt bilingvissé vált migrációs háttérrel rendelke-

ző gyermekek játszanak fontos szerepet. Az ő esetükben felmerül a kérdés, hogy szi-

multán vagy szukcesszív módon történjen az alfabetizáció? Melyik módszer vezet 

hamarabb az alapvető írási és olvasási képesség megszerzéséhez? 

A megfelelőnek tűnő stratégia kiválasztása során mérlegelésre kerül az a tény is, 

hogy melyik módszer alkalmazása vezet a legkisebb számú interferenciához? A legy-

gyakrabban felmerülő probléma az, hogy a primer oktatás óraszáma jóval felülmúlja a 

szekunder oktatás óraszámát, aminek következtében a származási nyelven történő 

oktatás során számíthatunk magasabb számú interferenciajelenségre. Megválaszolásra 

vár annak a kérdése is, hogy milyen szerepet játszanak az interferencia jelenségéből 

fakadó hibák két írásrendszer szimultán elsajátítása esetében, illetve milyen nehézsé-

gekkel jár a jelrendszerek differenciálása? 

Az írás és olvasás képességének két nyelven való elsajátítására irányuló kutatások 

(Geva–Wade-Wolley 1998; Hvenekilde 1998; Hornung 2006; Kabuto 2010) azt mu-

tatják, hogy a sekély és a mély ortográfiájú nyelvek más-más követelményt támaszta-

nak a gyermekekkel szemben (Siebert-Ott 2006). Az ortográfia mélysége mellett fi-

gyelmet érdemel az írásrendszerek szerkezeti felépítése (logografikus, szillabikus, 

alfabetikus), és az írás eltérő iránya és típusa (görög, latin, cirill) is. 

 

6. Jövőkép, összegzés 
 

A téma komplex jellegénél fogva hosszú a megválaszolásra váró kérdések sora. Günt-

her (1988) felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy további, feltáró jellegű kutatásokra 

van szükség ezen a területen. Jómagam az ötödik pontban összefoglalt vizsgálat le-

folytatásával szeretnék hozzájárulni a – tudtommal ez ideig feltáratlan – magyar–

német vonatkozású biliterációs folyamatok feltérképezéséhez annak reményében, hogy 

a kutatás eredményeinek közzététele nagymértékben hozzájárul majd a témával szem-

beni ellenérzések, tévhitek felszámolásához. Mindehhez szükség van – a nyelvészeti 

vonatkozású tudományos munka mellett – stratégiák, tantervek kidolgozására és az 

információs anyag hozzáférhetővé tételére a nagyközönség számára. Fontosnak tar-

tom, hogy minél több szülő fedezze fel a két nyelven való írás és olvasás képességével 

járó lehetőségeket, és ezáltal segítse hozzá a gyermekeket kétnyelvű környezetük, 
kultúrájuk feltérképezéséhez. 
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KOVÁCS LÁSZLÓ 
 

NYELVI MÓDOK EGY LEHETSÉGES OSZTÁLYOZÁSA 

A közvetítői (fordítói és tolmács) és az egyszerűsített regiszterű nyelvi módok 

 

 

0. Bevezetés 
 

Jelen problémafelvető tanulmány tárgya a Grosjean-féle monolingvis, illetve bilingvis 

nyelvi mód (Grosjean 1999), illetve a nyelvi módok egy lehetséges felosztása. A ta-

nulmány nem empirikus vizsgálati adatok feldolgozását tűzte ki célul, sokkal inkább a 

nyelvi módokkal kapcsolatos különböző elképzelések összefoglalásának, illetve azok 

kibővítésének tekintendő. 

A tanulmányban több ponton legalább két nyelvet valamilyen szinten használó be-

szélőket (kétnyelvűeket) vizsgálunk. Nem kívánunk itt kitérni arra a kérdésre, hogy a 

tanulmányban említett szituációkban a nyelvhasználó, illetve adott foglalkozást űző 

személy kétnyelvűnek tekinthető-e vagy sem. A kétnyelvűség definícióival, lehetséges 

tágabb vagy szűkebb értelmezéseivel, a kétnyelvűség-kutatással kapcsolatban többek 

között Bartha (1999), Navracsics (1999, 2007), illetve de Groot és Kroll (2005) adnak 

áttekintést. Fordítókkal kapcsolatban a kétnyelvűekhez sorolás kérdését részletesebben 

Klaudy (1999) Lanstyák (2004, 2006a) és Heltai (2005) tárgyalják. 

Terminológiai kérdés, hogy a vizsgált jelenség helyes megnevezése nyelvi mód vagy 

beszédmód. Grosjean korábbi beszédmód terminusát (speech mode) (pl. Soares–

Grosjean 1984) felváltja a nyelvi mód (language mode) terminus (Grosjean 1994), így a 

nyelvi mód kifejezés nem korlátozódik csak a beszélt nyelvre, hanem az írott nyelvre és 

a jelnyelvre is alkalmazható (vö. Grosjean 2001). Grosjean (1998) később a percepciót 

is bevonja a vizsgálatokba. A magyar szakirodalom ugyanakkor a nyelvi mód kifejezés 

mellett (pl. Navracsics 2002) viszont a beszédmód terminust használja (pl. Borbély 

2006). Fordítók nyelvi módját elemezve szintén a beszédmód kifejezéssel találkozha-

tunk (vö. Heltai 2005, 2010, Lanstyák 2004). Fenti szerzők fordítói beszédmód termi-

nusa elfogadható, amennyiben azt feltételezzük, hogy a fordítói tevékenységnek csak a 

produktív oldalát elemzik. Ugyanakkor, ha a fordítói tevékenység egészét vizsgáljuk, 

akkor a beszédmód kifejezés félrevezető lehet: fordítók esetében is beszélhetünk nem-

csak beszédmódról, hanem percepciós (receptív) nyelvi módról is, így – a vizsgálat 

tárgyának függvényében – a nyelvi mód terminus helytállóbb lehet. Annak ellenére, 

hogy Grosjean a receptív nyelvi módot viszonylag kevésbé kutathatónak és megfogha-

tónak tartja, a közelmúltban a receptív bilingvis móddal kapcsolatban is születtek 

eredmények: a korábbi kutatások összefoglalóját Grosjean (2001), a receptív többnyel-

vűséggel kapcsolatos újabb kutatásokét Beerkens (2009) adja. A tanulmány további 

részében mások kutatásait elemezve is – a terminoló-giai problémák elkerülése végett 

– a nyelvi mód kifejezést használjuk, akkor is, ha adott szerző a beszédmód kifejezést 

használja. 
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Nyelvi módok vizsgálata során a hangsúly hagyományosan a Grosjean-féle 

monolingvis-bilingvis kontinuumon van, ugyanakkor amennyiben két nyelvet haszná-

ló nyelvi módokat vizsgálunk, felmerül a kérdés, hogy Grosjean kontinuuma mellett 

nem különíthetők-e el nyelvi tevékenységekhez kapcsolódva egyéb (a kontinuum ke-

retébe nem, vagy csak kevésbé beilleszthető) nyelvi módok is. A tanulmány első ré-

szében tehát röviden jellemezzük a Grosjean-féle kontinuumot, majd felvetjük a kon-

tinuumba nem beilleszthető nyelvi módok létezésének lehetőségét. 

 

1. A monolingvis-bilingvis kontinuum nyelvi módjai 

(Grosjean-féle kontinuum) 
 

A monolingvis-bilingvis kontinuum két végső pontján a kétnyelvű beszélő 

monolingvis, illetve bilingvis nyelvi módban van: monolingvis nyelvi módban csak 

egy nyelv aktivált, míg bilingvis nyelvi módban mindkét nyelv közel azonos mérték-

ben aktivált. 

A kontinuum két végén elhelyezkedő beszélők jellemzői: a) a szituáció legalább 

egyik résztvevője több nyelven képes kommunikációra, ugyanakkor a másik (egy- 

vagy többnyelvű) résztvevővel való kommunikációhoz csak egy közös nyelv áll ren-

delkezésre; b) a szituáció minden résztvevője közel azonos szinten ismeri mindkét 

(vagy több) rendelkezésre álló nyelvet, és az egyes személyek rendelkezésére álló 

nyelvi repertoár, illetve a résztvevők kommunikációs stratégiái (kódváltáshoz való 

viszonya) minden résztvevő számára ismertek. Fontos, hogy ezen kontinuumban a 

beszélőt független nyelvhasználat jellemzi, vagyis a beszélő saját üzeneteit kommuni-

kálja, szemben például a fordítóval, aki mások üzeneteit közvetíti (vö. Heltai 2005, 

Lanstyák 2006a). 

Grosjean a monolingvis nyelvi módtól a bilingvis módig terjedő lehetőségeket kon-

tinuumként képzeli el, amely egyik végén a beszélő monolingvis, másik végén biling-

vis módban van, ugyanakkor ezen két extrém szituáció közötti bármely köztes nyelvi 

módban lehet a kétnyelvű. A monolingvis véglet maga sem szükségszerűen jelenti a 

két nyelv tiszta elkülönülését, ugyanis kérdéses, hogy egy kétnyelvű lehet-e kizáróla-

gos monolingvis módban, vagy (ha csak minimális mértékben is, de) mindig bilingvis 

módban található (vö. Grosjean 2001). A kontinuum vége tehát ugyan monolingvis, de 

az esetek többségében a második nyelv ismerete befolyásolja az L1 szövegalkotást, 

abban az esetben is, ha a beszélő nincs bilingvis nyelvi módban. Ilyen jelenség lehet 

például bizonyos szavak vagy szerkezetek gyakoribb vagy éppen kevésbé gyakori 

használata (vö. Schmid–Köpke 2009). Könnyebben azonosíthatók a transzferjelensé-

gek, amelyek többek között a hamis barátok jelenségtől a kódkeverésen, kódváltáson 

át a tükörfordításig terjedhetnek. Transzferjelenségek felosztása esetén lemma-, illetve 

lexématranszferről is beszélhetünk (vö. Jarvis 2009). A kódváltás-kódkeverés sokat 

vizsgált témájára (vö. pl. Borbély 2006, Lanstyák 2006b, Navracsics 2010) itt nem 

térünk ki, csupán jelezzük, hogy a jelenség(ek)et a kontinuum részeként képzeljük el. 
A kontinuum másik vége a nyelvet váltó (kódváltásos) nyelvi mód, amelyben a két 

nyelv közel azonos szinten aktivált: a beszélő ugyanakkor egyik nyelvét (ha csak kis 

mértékben is) jobban aktiválja, és ebbe a nyelvbe helyezi be a másik nyelvből vett 
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szavakat (vagy mondatokat) (vö. Borbély 2006, Grosjean 2001, Lanstyák 2006b). A 

nyelvi módot befolyásoló tényezőket (pl. résztvevők, szituáció, üzenet tartalma és 

formája, funkció) Grosjean (2001) fejti ki bővebben. 

A kontinuum másik (Grosjean által a vizsgálatba nem bevont) végén a monolingvis 

L2 módot képzeljük el. Amennyiben a beszélő a második nyelvet nem anyanyelvként 

sajátította el (tehát nyelvtudása L1, L2 és nem 2L1), feltételezhető, hogy ezen nyelvet 

kevésbé beszéli, vagyis a monolingvis L2 felé haladva fenti jelenségek valószínűsíthe-

tően gyakoribbak, illetve az sem kizárható, hogy a kontinuum monolingvis L1-

bilingvis, illetve bilingvis-monolingvis L2 részei mentén más-más nyelvi (transzfer, 

interferencia stb.) jelenségeket tapasztalhatunk. 

 

2. Nyelvi közvetítői nyelvi mód 
 

 – Tolmácsolás: elsősorban időérzékeny 

 – Fordítás: elsősorban pontosságérzékeny 

 

Nyelvi közvetítői nyelvi mód azon nyelvi mód, amelyet a verbális üzenet forrásnyelv-

ről célnyelvre történő fordítása (tolmácsolása) során használunk. 

Habár közvetítői nyelvi mód meglétét feltételezi Heltai Pál (közvetítési beszédmód, 

2005: 56) is, a későbbiekben ugyanő (Heltai 2010) már csak fordítói nyelvi módról 

beszél, a közvetítői (és annak részeként tolmácsolási nyelvi mód) meglétének bizonyí-

tása véleménye szerint igazolásra vár. 

A két (fordítói és tolmácsolási) közvetítői nyelvi mód esetében a szétválasztás cél-

szerűnek látszik, ugyanis a forrásnyelvi szöveg és a célnyelvi szöveg alapvetően tér el 

egymástól: míg a fordítás során írott szövegből írott (vizuális feldolgozásra szánt) 

szöveg, addig tolmácsolás során hangzó szövegből hangzó (audiális feldolgozásra 

szánt) szöveg keletkezik (itt nem kitérve pl. a blattolás – vagyis olvasott szövegből 

keletkezett hangzó szöveg – kérdésére). Meglátásunk szerint – habár mindkét tevé-

kenység nyelvi közvetítéssel foglalkozik – az alkalmazott stratégia és a feladat alapján 

a tolmácsolás elsősorban idő-, míg a fordítás pontosságérzékenyként jellemezhető. Ezt 

a kettősséget támasztja alá Christoffels és de Groot (2005) is, akik megjegyzik, hogy a 

közvetített szómennyiség, amelyet egy szimultán tolmács kb. fél óra leforgása alatt 

produkál (4000 szó), fordítók esetében akár egy napi munka eredménye lehet. Utóbbi 

esetében természetesen lehetőség van szótár használatára, szakértőkkel való konzultá-

lásra. Mindkét esetben jellemző, hogy függő szövegalkotásról van szó (vö. Heltai 

2005, részletesebben pl. Lanstyák 2006a). 

A két nyelvi mód elkülönülése részben igazolható lehetne, ha kimutatnánk, hogy a 

két nyelvi módban eltérő kognitív reprezentációs struktúra kerül aktiválásra. Fordítók 

és tolmácsok esetében a két nyelv (L1 és L2) egymáshoz való viszonya természetesen 

vizsgált terület (vö. pl. Jekat–Ehrensberger-Dow 2008), ugyanakkor olyan tanulmány 

számunkra nem ismert, amely kifejezetten a tolmácsok és fordítók nyelvi reprezentá-
ciójának különbségét tárgyalná. 

A fordítói nyelvi mód nem azonos a bilingvis nyelvi móddal: Heltai a fordítói nyel-

vi módot (2005, 2010) több jellemző (például kommunikációs cél, függő-független 
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nyelvhasználat, címzett, tudatosság) alapján elkülöníti a bilingvis nyelvi módtól. 

Lanstyák (2004: 14) fordítók és kétnyelvűek nyelvhasználatát összehasonlítva megál-

lapítja, hogy a „fordító nyelvhasználata […] sokkal tudatosabb, mint a »mezei« két-

nyelvű beszé-lőé […]”. 

Lanstyák (2004: 13) véleménye szerint „a fordítók munkájuk során egyértelműen 

nem lehetnek egynyelvű beszédmódban, csakis kétnyelvűben”. Amennyiben a fordítói 

tevékenységet egységként kezeljük, a megfogalmazással egyetérthetünk. Ugyanakkor 

elképzelhető, hogy a fordítói (tolmácsolási) tevékenység nem egy tevékenységként 

kezelendő, hanem több tevékenység egymásutánjaként írható le. A fordító (tolmács) 

ugyan két nyelvet használ (kvázi-)azonos időben, viszont felmerül a kérdés, hogy a 

fordító (tolmács) az adott szituációban nem kétszeres monolingvis módban van-e, 

vagyis nem monolingvis (L1) receptív és monolingvis (L2) produktív módban van-e, 

miközben a kognitív tevékenységére közvetítői (fordítói vagy tolmácsolási) nyelvi 

mód jellemző. A kétszeres monolingvis mód mellett szólhat érvként, hogy fordítók 

esetében a nyelvi kontaktushatás valószínűleg csak kisebb mértékben jelentkezik, mint 

kétnyelvűek bilingvis nyelvi módjában (vö. Lanstyák 2004). 

Tolmácsok esetében a kétszeres monolingvis mód és a tolmácsolás közben működő 

kognitív közvetítői nyelvi mód melletti érvként fogadhatnánk el Dillinger (1994) ta-

nulmányát, aki tolmácsok és bilingvisek szövegértését vizsgálva arra jutott, hogy két-

nyelvűek és tolmácsok szövegértése közel azonos folyamatként jellemezhető, vagyis 

nincsenek tolmácsokra jellemző különleges szövegértési stratégiák. Amennyiben vizs-

gálatának eredményeit elfogadjuk, illetve feltételezzük, hogy a tolmács szövegalkotási 

stratégiája idegen nyelven (nem tolmácsolási helyzetben) megegyezik a bilingvis szö-

vegalkotási stratégiájával, akkor valószínű, hogy a különbséget a két beszélő között 

pontosan a közvetítői nyelvi mód alkalmazási képessége jelenti. 

Az időérzékeny tolmácsolás és a pontosságérzékeny fordítás között helyezhetnénk 

el a minimális fordítást (Heltai 1997, 1999). Minimális fordítás az a fordítás, amely 

során – figyelembe véve többek között a rendelkezésre álló időt, a fordítás funkcióját, 

illetve a fordításért fizetendő összeget – még elfogadható minőségű fordított szöveget 

alkot a fordító. A cél tehát nem a lehető legjobb fordítás megalkotása, hanem az adott 

szituációban a lehető legkisebb energiaráfordítással még elfogadható minőségű fordí-

tás létrehozása. Kérdéses, hogy a két végponthoz (idő-, illetve pontosságérzékenység-

ség) képest hova helyezhetnénk el a fordítás (tolmácsolás) további fajtáit, például a 

szelektív és a nagyoló fordítást, illetve tolmácsolást (vö. Lanstyák 2006a). Szelektív 

fordítás esetében az elkészült fordítás pontos ugyan, de a forrásnyelvi szövegnek csak 

bizonyos részeit tartalmazza, tehát hiányos. Nagyoló fordítás esetében „a célnyelvi 

szöveg egésze lefordításra kerül, elnagyolt, pontatlan, mikroszinten hiányos fordítás-

ban” (Lanstyák 2006a: 153). 

Két nyelv közel egyidejű használata ugyanakkor természetesen hatással van egy-

másra: az egymásra hatás a fordításnyelv jelenségének kialakulásához vezet (vö. Ba-

laskó 2004, 2008). A fordításnyelvi – illetve a másoknál hasonló értelemben használt 

translationese (Toury), illetve harmadik kód (Frawley) – jelenségek azok a jegyek, 

„amely[ek] megkülönbözteti[k] a fordított nyelvet az eredeti, autentikus nyelvtől” 

(Balaskó 2004: 118). Ezen jegyek többnyire nem a nyelvi normát, hanem a nyelvi 
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konvenciókat sértik, például bizonyos szavak vagy nyelvtani jelenségek gyakoribb 

használatával. A fordításnyelv jelensége a fordítói nyelvi mód eredménye és/vagy a 

fordítói nyelvi mód igazolása is lehet. 

 

3. Egyszerűsített regiszterű nyelvi módok 
 

Az egyszerűsített regisztereket használó nyelvhasználati módokat többek között 

Ferguson (1971) elemzi, habár vizsgálata tárgyait nem nevezi nyelvi módnak. Közös 

jellemzőjük, hogy az egyszerűsített regiszter mellett az ide sorolt nyelvi módok (tanári 

nyelvi mód, nyelvtanulói nyelvi mód, külföldiekkel használt nyelvi mód) esetében 

nemcsak egyszerűbb szókincset használ a beszélő, hanem egyszerűbb és rövidebb 

mondatokat is. 

 

 – Tanári nyelvi mód 

 

Tanári nyelvi módon jelen tanulmányban azt a nyelvi módot értjük, amelyben a tanár 

nyelvtanulók oktatása esetén van. 

A tanári nyelvi mód mint külön nyelvi mód ugyan tudomásunk szerint nem került 

vizsgálatra, ugyanakkor a tanárok beszédére (teacher talk) jellemző egyszerűsített 

regiszter vizsgálata nem új kutatási terület (vö. pl. Ishiguro 1986). 

A tanári nyelvi módban a tanár mindkét nyelve aktivált, de az előbbiektől eltérő 

módban: a szavak ekvivalense mellett kiemelt szerepet kap a két nyelv nyelvi rendsze-

rének kontrasztív aktiválása is. Az oktatással kapcsolatos tevékenység során az ekvi-

valensek aktiválása természetesnek tekinthető: a magyarázat során vagy nyelvtanulók 

kérdéseire a tanár feladata lehet az anyanyelvi ekvivalens megadása. A két nyelv 

grammatikai rendszerének (kontrasztív) aktiválása szintén elfogadható, ugyanis nyelv-

tani jelenségek magyarázata során többnyire jellemző valamilyenfajta kontrasztív 

megközelítés. Az idegen nyelven történő helyes kommunikáció tanítása feltételezi, 

hogy a hangsúly (részben) a nyelvi pontosságon legyen. Ugyanakkor a tanár – mivel 

tudatában van a nyelvtanulók tudásszintjének – nem aktiválja (illetve nem használja) 

idegen nyelven a rendelkezésére álló teljes idegen nyelvi repertoárt: kommunikációját 

a nyelvtanulók tudásszintjéhez igazítja, vagyis csak bizonyos szókincset használ, a 

tanulók által nem ismert grammatikai jelenségek használatát kerüli, rövidebb, egysze-

rűbb mondatokat alkot. 

Ezen nyelvi mód a nyelvi pontosságra érzékeny, ugyanakkor ezen érzékenység 

függhet attól, mely L1 és L2-ről van szó, milyen szinten vannak a nyelvtanulók, mi-

lyen oktatási módszert használ a nyelvtanár, mik az oktatási célok stb. Ezért elképzel-

hetőnek tartjuk, hogy (amennyiben létezik tanári nyelvi mód) külön rendszerek (tanári 

nyelvi „almódok”) aktiválódnak annak függvényében, milyen korú csoportokat, mi-

lyen céllal, milyen módszerrel, milyen szinten oktat a nyelvtanár. 

 
 – Nyelvtanulói nyelvi mód (köztesnyelv, interlanguage) 
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Nyelvtanulói nyelvi módon azt a jelenséget értjük, amikor a nyelvtanuló adott nyelv 

(többnyire alapvető, grammatikai vagy lexikális) szabályait tudatosan vagy nem tuda-

tosan megsérti. A Selinker (1972) által megalkotott interlanguage (köztesnyelv) kife-

jezés a nyelvtanuló produktumára utal, amely produktum (kisebb vagy nagyobb mér-

tékben) eltér a célnyelv konvencióitól és/vagy normáitól (vö. Balaskó 2004, Selinker 

1992). Az eltéréseket az idegen nyelv nem pontos ismerete eredményezi. Feltételez-

zük, hogy ezen nyelvi mód kommunikációorientált, vagyis a hangsúly nem a szabá-

lyok betartásán, hanem a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával a kommuniká-

ciós cél elérésén van: nyelvtanulók esetében (pl. fordítási feladat során) a cél nem a 

legmegfelelőbb ekvivalens, a pontos nyelvi szerkezet megtalálása, hanem a kommu-

nikációs cél elérése. Kezdő fordítók kommunikációscél-orientált megoldásaira utal 

többek között Heltai Pál (1996, 2005) is. Ebben a módban tehát az egyik nyelv kódját 

csak korlátozottan birtokolja a beszélő, így mind grammatikai, mind lexikális (és 

természetesen pragmatikai, stb.) szinten sértheti (valószínűleg nem tudatosan) adott 

nyelv használatának bizonyos szabályait. 

 

 – Külföldiekkel használt nyelvi mód (foreigner talk) 

 

Külföldiekkel használt nyelvi mód az a nyelvi mód, amelyet anyanyelvi (vagy közel 

anyanyelvi szintű) beszélők használnak külföldiekkel szemben – vagyis olyan idege-

nekkel szemben, akik adott nyelvet idegen nyelvként beszélik (vö. Ferguson 1971). 

Gondoljunk például a német anyanyelvű (vagy magyar anyanyelvű, németül jól be-

szélő) turistára, aki Horvátországban, horvát anyanyelvű, német nyelvből minimális 

(„túlélési”) tudással rendelkező beszélővel kommunikál. Az első „helyes”, hosszabb 

német mondat után a turista realizálja, hogy a kommunikáció nem sikeres (a minden 

szempontból helyes, összetett német mondatot a másik fél nem érti meg), így a kom-

munikáció sikere érdekében egynyelvű módban ugyan, de „minimál” nyelvi módra tér 

át, vagyis például éttermi rendelés esetén csak rövid, nem összetett mondatokat, az 

étlapon is szereplő szavakat használ (akkor is, ha az étlapon feltüntetett ételnév hibás). 

Nyelvi kódja tehát eltérhet a konvencióktól és a normától: sértheti a nyelvtani szabá-

lyokat, a mondatokat egyszerűsíti, csak egyszerűbb (akár nem megfelelő) szavakat 

használ – ugyanakkor ezt az előző példával ellentétben tudatosan teszi. Ezen nyelvi 

módra elsősorban a nyelvi egyszerűsítés és az egyértelműsítés (ismétlés, parafrázis, 

lassú, hangosabb beszéd) jellemzőek, egyéb, kevésbé könnyen azonosítható jellemzők 

mellett (vö. Lattey 1989). 

A külföldiekkel használt nyelvi módban nem csak anyanyelvűek lehetnek. Milk 

(1990) angolnyelv-tanárokkal folytatott kutatása során arra a következtetésre jut, hogy 

a tanárok is lehetnek külföldiekkel használt nyelvi módban: beszédük oktatás közben 

részben hasonló jelenségeket mutat, mint anyanyelvűek külföldiekkel használt nyelvi 

módja. Kérdéses, hogy – habár a szerző külföldiekkel használt nyelvet vizsgált – tulaj-

donképpen nem a tanári nyelvi mód-e vizsgálata tárgya. Véleményünk szerint – habár 

a felszíni jelenségek a két esetben valószínűleg hasonlóak – tanárok esetében a hasz-

nált nyelv sokkal tudatosabb, jellemzők az ekvivalens és kontrasztív aktiválások. Ez 
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utóbbiak valószínűleg – pontosan az idegen nyelvének „nem-ismerete” miatt – nem 

jellemzők a külföldiekkel használt nyelvi módra. 

A külföldiekkel használt nyelvi mód milyensége függ attól is, milyen nyelvtudási 

szintet tulajdonít az anyanyelvi beszélő beszélőtársának, így a külföldiekkel folytatott 

beszéd is esetleg egyfajta kontinuumot képez, amely kontinuum mentén az azonosít-

ható jelenségek száma és fajtája függ egyrészt a külföldi nyelvtudásától, másrészt az 

anyanyelvi beszélő külföldiekkel való kommunikációs tapasztalataitól (vö. Snow–van 

Eeden–Muysken 1981). 

Kérdéses, hogy az egyszerűsített nyelvi módok bilingvis vagy monolingvis nyelvi 

módnak tekinthetők-e – valószínűleg ez a beszélő nyelvtudásának szintjétől is függ. 

Grosjean (1994) ezen nyelvi módokat részben a monolingvis-bilingvis kontinuum 

részeként kezeli. 

 

Fent említett nyelvi módokat és azok bizonyos jellemzőit összefoglalhatjuk táblázatos 

formában is. A szempontok részben Heltai (2005, 2010) alapján kerültek meghatározásra. 

A besorolások természetesen nem mindig egyértelműek (vö. blattolás); a táblázatban a 

besorolás során az adott szituációban legtipikusabb tevékenységet vettük csak figyelem-

be. 

 Jellemző 

 

Nyelvi 

mód 

Írott 

Szóbeli 

Egyszerűsí-

tett regiszter 

Függő/ 

független 

nyelvhasz-

nálat 

Kódvál-

tás elfo-

gadott 

Hibajavítás 

lehetősége 

Nyelvi 

tevékenység 

várt eredménye 

 

Természetes 

kétnyelvi 

szó 

 

nem 

 

független 

 

igen 

 

igen, azon-

nal 

sikeres kommuni-

káció 

Fordítói  

 

írás 

 

nem 

 

függő 

 

nem 

 

részben* 

 

közvetítés (tartalmi 

pontosság) 

Tolmácsolási 

 

szó 

 

nem 

 

függő 

 

nem 

 

igen, azon-

nal 

közvetítés (időben 

azonnal) 

Tanári 

 

szó/írás 

 

igen, szint-

függő 

részben** 

 

rész-

ben** 

részben** 

 

kommunikáció 

tanítása, javítása 

Nyelvtanulói  

 

szó/írás 

 

igen 

 

részben** 

 

rész-

ben** 

 

részben** 

 

sikeres kommuni-

káció 

Külföldiekkel 

használt 

szó 

 

igen 

 

független 

 

igen 

 

igen, azon-

nal 

sikeres kommuni-

káció 

* a fordítói tevékenység során többszöri korrekciós lehetőség, a végső produktumban (pl. kiadott 

könyv) nem minden esetben van korrekciós lehetőség 

** feladatfüggő, pl. párbeszéd, dolgozat 

 

1. táblázat. Nyelvi módok jellemzőinek egy lehetséges bemutatása 
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4. Nyelvi módok további kérdései 
 

Fenti nyelvi módokat nem tekintjük egymást kizáró nyelvi módnak (vagyis nem felté-

telezzük, hogy a fordító csak fordítói, a tolmács csak tolmácsolási, a tanár csak tanári 

nyelvi módban lehet): a nyelvi módokat tehát nem „végzettséghez”, hanem szituáció-

hoz és a szituációban alkalmazandó stratégiák ismeretéhez kötjük. Így a fordítói isme-

retekkel (tapasztalattal) nem rendelkező kétnyelvű a fordítási feladat elvégzéséhez 

nem tudja a megfelelő nyelvi módot (és ezzel együtt a stratégiákat) aktiválni, így for-

dítási „tevékenységének” eredménye minőségileg különbözik tapasztalt fordítók fordí-

tásától. A nyelvi mód tehát véleményünk szerint ebből a szempontból egy nyelvhez 

(vagy nyelvekhez) és adott nyelvi szituációban (tevékenységben) való jártassághoz 

(regiszter, szabályok, konvenciók, stratégiák ismerete) kapcsolódó kognitív eszköz-

rendszer, amelyet azok ismerője szükség esetén aktiválni vagy deaktiválni tud, illetve 

amely kognitív eszközrendszer adott feladat során aktiválódik. Adott nyelvi módban 

lévő személy nincs szükségszerűen tudatában az aktivált nyelvi módnak. 

 

4.1. Egynyelvű nyelvi módok lehetőségei 
 

Kérdésként merül fel a nyelvi módok további vizsgálata esetén, hogy nem tekintendő-

e külön nyelvi módnak – az anya- vagy idegen nyelven – a beszélt és az írott szöveg 

létrehozására alkalmazott nyelvi mód. Amennyiben igen, különböző nyelvi módokkal 

(és az adott módhoz tartozó regiszter, szabályok, konvenciók, stratégiák aktiválásával) 

magyarázhatók a legkülönbözőbb tevékenységek, a baráti beszélgetéstől a konferen-

cia-előadás megtartásán keresztül a szakmai tanulmány megírásáig. Példaként az egy-

nyelvű nyelvi módra a dajkanyelvet hozzuk. 

A dajkanyelv a „fiatal (féléves–kétéves kor közötti) gyerekhez intézett sajátos 

nyelvhasználaton alapuló beszéd” (Lengyel 1981: 122). Regiszterét és mondatszerke-

zetét tekintve egyszerűsített: jellemző rá egy specifikus szókészlet (baba, hami), a 

nehezebb mássalhangzók cseréje, a kicsinyítő képzők gyakori használata. Kiemelt 

szerepet kap a dajkanyelvi kommunikációban a figyelemkeltés és a kontaktusteremtés 

(Nézd, mi van ott!) (Pléh 2006). A dajkanyelv mint nyelvi mód nem korlátozódik csak 

gyerekekkel való kommunikációra: hasonló elemeket fedezhetünk fel akkor is, ha házi 

kedvencükkel „beszélgetnek” gazdáik. 

 

4.2. Többnyelvű nyelvi módok 
 

Három nyelv esetén a nyelvi mód meghatározása még összetettebb (vö. Grosjean 2001). 

Elképzelhető, hogy egyszerre mindhárom nyelv aktív, például L1 magyar, L2 német, L3 

angol esetében az angol nyelvű szövegalkotás német közvetítéssel zajlik: a szöveg meg-

fogalmazása magyar nyelven történik, amelyhez az L2 német ekvivalens könnyebben 

(kvázi-automatikusan) aktiválódik, mint a kevésbé ismert L3 angol nyelvi ekvivalens. 

Az L3 ekvivalens L2 „segítő” hatására könnyebben aktiválódhat, illetve elképzelhető, 

hogy L2-L3 szótárból kerül kikeresésre. Szintén 3 nyelv lehet aktív idegen (L2) nyelvű, 
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sok angol (L3) nyelvű kifejezést tartalmazó szöveg (pl. gazdasági szöveg) fordítása ese-

tén is. 

 

5. Összefoglalás 
 

Tanulmányunkban a nyelvi módokkal kapcsolatban fogalmaztunk meg észrevételeket. 

Sajnálatos módon a nyelvi mód tanulmányozása a mai napig nem hangsúlyos kutatási 

terület a két- és többnyelvűség-kutatáson belül. A tanulmány végén fontosnak tartjuk 

újra hangsúlyozni, hogy a megfogalmazott elképzelések egy része (bármennyire bele-

illik is a nyelvi módokról alkotott eddigi ismereteinkbe) empirikus adatokkal nem 

alátámasztott. Sokkal több empirikus vizsgálat lenne szükséges a nyelvi módokkal 

kapcsolatban ahhoz, hogy azok jellemzőit részletesen leírhassuk. Ugyanakkor a nyelvi 

módok vizsgálata nem egyszerű: nem mindig tudható biztosan, hogy a kísérlet alanya 

milyen nyelvi módban van (vö. Grosjean 2001), illetve a vizsgálatok során a vizsgálat 

nyelvének megválasztása is befolyásolhatja az eredményeket (vö. Pereira 2009). Re-

méljük, hogy jelen rövid tanulmány felhívja a figyelmet a nyelvi módok kutatásának 

fontosságára, akkor is, ha ezen kutatások az itt leírtakat megcáfolják. 
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HELTAI PÁL 
 

AZ EXPLICITÁCIÓ MINT KOMMUNIKÁCIÓS UNIVERZÁLÉ 

 

 

1. Bevezetés: Fordítási univerzálék 
 

Fordítási univerzálékon a fordítási folyamatnak azon általános törvényszerűségeit 

értik, amelyek minden fordítás során megjelennek. A folyamatra általában a forrás-

nyelvi és a célnyelvi szöveg eltéréseiből következtetnek vissza. A fordítási 

univerzálékra vonatkozó kutatások nagy része összehasonlítható korpuszokon alapul. 

A fordítási univerzálék közül a legtöbb figyelem eddig az explicitációra irá-

nyult. Ezzel a feltételezett univerzáléval kapcsolatban a jelen szerző már több al-

kalommal felvetette, hogy elméleti szempontból sok kérdés tisztázatlan (Heltai 

2005, 2008, 2009, Heltai–Juhász 2002). Az utóbbi néhány évben más szerzők 

(Mauranen–Kujamäki 2004, Toury 2004) is kétségeket vetettek fel az 

explicitációval kapcsolatban. Toury szerint nem annyira univerzálékról, mint in-

kább törvényszerűségekről van szó (a törvényszerűség akkor is érvényes, ha van-

nak ellenpéldák; az univerzálé létét egyetlen ellenpélda is kétségessé teszi). 

Klaudy Kinga (2001a, 2001b, Klaudy–Károly 2005) aszimmetria-elmélete a hipo-

tézis „gyenge” verziójának tekinthető: eszerint a fordítók általában többet 

explicitálnak, mint implicitálnak. Lanstyák István (2003) a fordítási univerzálékat 

a nyelvérintkezési univerzálék válfajának tekinti. Baumgarten és munkatársai 

(2008) kétségbe vonják, hogy az explicitség mindenfajta fordításra jellemző. Hou-

se (2008) szerint az explicitáció nem annyira fordítási, mint inkább nyelvproduk-

ciós univerzálé. A jelen szerző (Heltai 2009) azt az elképzelést vetette fel, hogy az 

explicitáció nem specifikusan fordítási, hanem kommunikációs univerzálé. Steiner 

(2008) a nyelvi explicitség szintjét vizsgálja különböző nyelvekben és szövegtípu-

sokban, illetve azokat a tényezőket, amelyek a kódolás explicitségét befolyásolják. 

Saldanha (2008) megállapítja, hogy az explicitáció meghatározása nem probléma-

mentes, és hogy többet kellene foglalkozni azzal, hogy mi motiválja a fordítókat az 

explicitációs stratégiák alkalmazására. Becher (2010) rámutat az explicitációs hipo-

tézissel kapcsolatos eddigi kutatások elméleti és módszertani gyengéire, és elveti az 

explicitációs hipotézist, ugyanakkor elfogadhatónak tartja az aszimmetria-

hipotézist. 

Ebben a cikkben az explicitációs hipotézissel kapcsolatban felmerült legfontosabb 

kérdéseket vizsgálom meg. Célom inkább a kételyek és kérdések megfogalmazása: 

válaszokat nyilvánvalóan csak részletes empirikus kutatások alapján adhatnék. Az 

áttekintés és a fent említett szerzők munkáinak alapján ebben a pillanatban csak azt a 

kö-vetkeztetést vonhatjuk le, hogy az explicitáció feltehetőleg a kommunikáció általá-

nos törvényszerűségeiből levezethető jelenség. A feltevés bizonyítására további kuta-

tásra van szükség. 
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2. Az explicitációs hipotézissel kapcsolatos kérdések 
 

Az explicitációs hipotézis több mint két évtizedes múltra tekinthet vissza. Blum-Kulka 

(1986) hívta fel először a figyelmet arra, hogy a fordított szövegek az eredetihez ké-

pest több kohéziós eszközt, például több kötőszót tartalmaznak. Szemléltessük ezt a 

következő példán: 

 

(1) He sat on his horse and rode off. – Felült a lovára és aztán ellovagolt. 

 

Az aztán betoldásával külön nyelvi eszközzel is kifejezzük, hogy az ellovaglás a felü-

lés után következett. Ez implicit formában az eredeti szövegben is benne volt, de – 

biztos, ami biztos – a fordított szövegben külön is kifejeztük. 

Blum-Kulka megjegyzi, hogy a kohéziós explicitációval a fordított szöveg redun-

dánsabb lesz, és ez megkönnyíti az értelmezést. A fenti példánál maradva valóban úgy 

találjuk, hogy az időbeli egymásutániságot a tagmondatok sorrendje is jelzi, tehát a 

külön lexikai elem (aztán) hozzáadása fölöslegesnek, redundánsnak tűnik, ugyanakkor 

ez a redundancia lehet, hogy biztosabbá teszi a szöveg értelmezését. 

A későbbiekben az explicitáció fogalmát kiterjesztették más területekre is. A hipo-

tézis szerint a fordított szövegek nyelvileg mindig kifejtettebbek, mint az eredeti for-

rásnyelvi szövegek, tehát a fordítás folyamata során explicitáció, nyelvi kifejtés törté-

nik. Az elmélet szerint a nyelvi kifejtés tendenciája minden fordításban érvényesül, 

ezért az explicitáció fordítási univerzálénak tekinthető. Az explicitáció fogalmát jól 

foglalja össze Pápai Vilma (2002) meghatározása: 

 

… az explicitáció a forrás- és célnyelvi szöveg közötti (tudatosan vagy ösztönösen 

létrehozott) eltérés egyik fajtája. A célnyelvű szöveg magasabb explicitsége annak a 

fordítói műveletnek az eredményeképpen jön létre, hogy a fordító a célnyelvi szö-

vegben – a könnyebb/biztosabb értelmezés elősegítésére – kifejt/felszínre hoz bizo-

nyos, az eredetiben nem kifejtetten, hanem beleértve, utalásszerűen vagy éppen ho-

mályosan meglevő nyelvi vagy nyelven kívüli információt. (Pápai Vilma 2002: 488) 

 

Az explicitációs hipotézissel kapcsolatban több kérdés merül fel, részben azért, mert 

bizonyos – a fenti meghatározásban is szereplő – fogalmak nem egyértelműek, illetve 

azért, mert a kutatások bizonyos elméleti és módszertani kérdésekre eddig kevés fi-

gyelmet fordítottak. A legfontosabb kérdések a következők: 

 

– Mi az explicitség? Mi az explicitáció? Pontosan mit jelent a „kifejt, felszínre 

hoz”? 

– Mi az explicitáció oka és célja? Stratégia vagy folyamat-e az explicitáció? 

– Mi az explicitáció hatása? 

– Van-e fordítás-specifikus explicitáció? 

– Módszertanilag minek az alapján tudjuk azonosítani az explicitációt? 

– Mi a viszony az explicitáció és az implicitáció között? 
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A következő alfejezetekben ezeket a kérdéseket tekintem át. 

 

3.1. Mi az explicitség? 
 

Egy teljesen explicit megnyilatkozás külön nyelvi formában kódolná a kifejezni szán-

dékozott üzenet minden elemét, illetve minél több elemét. A kommunikáció azonban 

Sperber és Wilson (1986) szerint kódolásos és következtetéses: soha nem kódolunk 

nyelvi formában minden jelentést, amely a megnyilatkozás értelmezéséhez szükséges 

lenne, a megnyilatkozások sohasem teljesen explicitek. Ezért a legtöbb (vagy talán 

minden) megnyilatkozás többféleképpen értelmezhető. 

Az explicitséget úgy határozhatjuk meg, mint a nyelvileg kódolt jelentések minél 

nagyobb számát (Heltai 2005). Minél több nyelvi elem, illetve több önálló nyelvi elem 

(szabad morféma) található egy szövegben, annál kifejtettebb, explicitebb. Így a kó-

dolt információ mindig explicitebb, mint a kódolatlan, a teljes nyelvtani szerkezetek 

explicitebbek, mint az elliptikus szerkezetek, az analitikus kifejezések explicitebbek, 

mint a szintetikus kifejezések, és a többszörös kódolás explicitebb, mint az egyszeres 

kódolás. 

Becher (2010) szerint az explicitség olyan információk verbális közlése, amelyeket 

ki lehetne következtetni, ha nem lennének verbális formában kifejtve. Ez arra utal, 

hogy az explicitség bizonyos fokú redundanciát feltételez, amelyre Blum-Kulka is 

utalt. 

 

3.1.1. Az explicitség fajtái 
 

Az explicitség fenti meghatározásai a nyelvileg kódolt jelentéseket állítják a közép-

pontba. Ez azonban az explicitségnek csak egyik értelmezése, hiszen már Blum-Kulka 

is megjegyezte, hogy az explicitáció növeli a redundanciát, és így elősegíti a megér-

tést, továbbá Pápai meghatározása is utal a „könnyebb/biztosabb értelmezés elősegíté-

sére”. Az explicitáció célja, hatása tehát a feldolgozással kapcsolatos. 

Ennek alapján a nyelvi explicitséget megkülönböztethetjük a feldolgozási explicit-

ségtől (Heltai 2005). A nyelvi explicitség nem mindig esik egybe a feldolgozási expli-

citséggel, azaz hogy milyen egyértelmű a közlés, mennyire könnyű vagy nehéz a meg-

értése. Feltételezhetjük, hogy a nyelvi explicitség és a redundancia általában könnyíti a 

feldolgozást, de csak egy bizonyos határig; az ellipszis nehezíti, de bizonyos esetekben 

megkönnyíti. A feldolgozás könnyűsége/nehézsége a kifejezés gyakoriságától és a 

kommunikáció korlátozó tényezőitől is függ (Heltai 2005). 

Hasonlítsuk össze a következő mondatpárokat abból a szempontból, hogy a nyelvi-

leg kifejtettebb, vagy a kevésbé kifejtett, szintetikus kifejezések feldolgozása köny-

nyebb-e. Úgy gondolom, a válasz nem egyértelmű. 

 

(2) A gyermekeimnek négy gyermeke van. – Négy unokám van. 

(3) Vettem egy pozíciójelzőt képernyős rendszerekhez. – Vettem egy egeret. 
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Feltételezhető továbbá, hogy a nyelvi és a feldolgozási explicitség mellett beszélhe-

tünk információs (enciklopédikus) explicitségről és észlelt explicitségről is. Informá-

ciós (enciklopédikus) explicitségen azt értem, hogy a megnyilatkozás a szavak lexikai 

jelentésén túl mennyit tartalmaz a szavakhoz kapcsolódó, világra vonatkozó informá-

ciók közül. A latin eredetű defenesztráció szót nyelvileg explicitebben fejezi ki a ma-

gyar fordítás (’valakinek egy ablakon való kidobása’), de adott kontextusban lehet, 

hogy ez sem elég a megértéshez: az adott szöveg csak akkor értelmezhető, ha az olva-

só rendelkezik az első és a második prágai defenesztrációra vonatkozó történelmi 

ismeretekkel. 

Észlelt explicitségen azt értem, hogy az üzenet vevője mennyiben érzi egyértelmű-

nek az üzenetet. Így például nyelvileg nem teljesen explicit közléseket vagy nyelvi 

jelekkel nem kódolt információkat is gyakran úgy észlelünk, mintha explicit, nyelvi 

formában kifejezett, egyértelműen közölt információk lennének. A relevancia-elmélet 

szerint például az Esik az eső megnyilatkozás nem tartalmazza nyelvileg kódolt for-

mában azt a jelentés-összetevőt, hogy „itt, a beszéd közvetlen helyén”, de az ún. dúsí-

tás (enrichment) révén ez mégis része az explikatúrának, tehát az expliciten kifejezett 

(vagy annak tekintett) jelentésnek (Carston 2002). Hasonló módon az indirekt beszéd-

aktusokat is egyértelműnek tekintjük, ahogy az alábbi példa is mutatja: 

 

(4) A. Valaki vigye le a szemetet. 

 B. Ühüm. 

 A. (fél óra múlva) Miért nem vitted le? Nem megmondtam, hogy vidd le? 

 

3.2. Mi az explicitáció? 
 

Erre a kérdésre Becher (2010) egyszerű választ ad: az explicitség növekedése. Ezt el is 

fogadhatjuk, azzal a megjegyzéssel, hogy számunkra ez elsősorban a feldolgozási 

explicitációt jelenti, nem a nyelvi explicitációt. 

Explicitáció tulajdonképpen csak másodlagos kommunikációs helyzetben lehetsé-

ges, amikor egy már elhangzott közlés, egy már leírt szöveg explicitségi szintjét növel-

jük (vö. a relevancia-elmélet interpretív nyelvhasználat fogalmával). Elsődleges kom-

munikációs helyzetben (egynyelvű, független szövegalkotásban) az explicitációt leg-

feljebb úgy értelmezhetjük, hogy a beszélő a kommunikációs helyzet függvényében 

eleve magasabb explicitségi szintet választ, mint más, gyakoribb helyzetekben tenné. 

 

3.3. Az explicitáció okai, céljai és hatása 
 

3.3.1. Az explicitáció okai 
 

Mint említettük, az explicitációval kapcsolatos vizsgálatokban háttérbe szorultak az 

elméleti kérdések. Ilyen elméleti kérdés, hogy (tudatos) stratégia, vagy (nem tudatos) 
folyamat-e az explicitáció. Ha folyamat, akkor az okait, ha stratégia akkor az okait és a 

céljait kell keresnünk. Saldanha (2008) szerint többet kellene foglalkozni az okokkal, 
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Becher (2010) pedig hiányolja, hogy a kutatók nem határozzák meg egyértelműen, 

stratégiáról vagy folyamatról van-e szó. 

Az eddigi adatok alapján az explicitáció folyamat és stratégia is, bár a vizsgálatok 

ezt nem mindig teszik egyértelművé. Ugyanakkor már Pápai Vilma (2002) meghatáro-

zásában is szerepel az, hogy „az explicitáció a forrás- és célnyelvi szöveg közötti (tu-

datosan vagy ösztönösen létrehozott) eltérés”. 

Becher (2010) hivatkozik Hornra (1984), aki szerint a kommunikáció során a beszé-

lők az explicitség szintjét a kommunikációs helyzetnek megfelelően választják meg. 

Feltételezhetjük, hogy ha növekszik a kommunikációt korlátozó tényezők száma vagy 

hatása, explicitebben fejezzük ki magunkat. Érdekes módon növekszik például az 

explicitség szintje akkor, ha olyan beszédpartnerrel beszélünk, aki nem tudja jól a 

nyelvet, például kisgyermekkel vagy külföldivel (vö. dajkanyelv, illetve xenolektus). 

Másodlagos kommunikációs helyzetben (nyelven belüli és nyelvközi fordítás során) 

általában növekszik az explicitség szintje, mivel általában több a kommunikációt ne-

hezítő tényező. Becher szerint az explicitáció nem feltétlenül fordítási univerzálé, 

mivel a fordítás többnyire írásbeli fordítás, és az írás eleve explicitebb – ez is magya-

rázhatja az explicitációt. Ez az érv persze nemigen állja meg a helyét, hiszen a fordítá-

sokat más írott szövegekkel szoktuk összevetni (a forrásnyelvi szöveggel, illetve ere-

deti célnyelvi szövegekkel). 

A kommunikációnak mindig vannak korlátai. Ilyen korlátok (a teljesség igénye nél-

kül) a következők: 

 

– az adott nyelv rendelkezésre álló eszközei; 

– a beszélő nyelvismerete, kommunikatív kompetenciája, kognitív környezete; 

– a beszélő céljai: milyen hatást akar elérni, és ez milyen feldolgozási erőfeszítés-

sel érhető el a beszélő, illetve a hallgató részéről; 

– a hallgató nyelvismerete, kommunikatív kompetenciája, kognitív környezete, ér-

zelmi, fizikai állapota stb. 

– külső tényezők: zaj, stb. 

 

Interpretív nyelvhasználat során további korlátok adódnak, nevezetesen az, hogy van 

egy már nyelvileg megfogalmazott szöveg, amelyre az új szövegnek hasonlítania kell, 

és amelynek a tartalma és formája korlátozza a beszélőt (írót). Mivel a beszélő nem a 

saját mentális repezentációjából indul ki, az eredeti szöveg értelmezésében és megfo-

galmazásában következtetési folyamatokra is támaszkodik, tehát nem lehet teljesen 

bizonyos abban, hogy jól értelmezte a szöveget. További korlátozó tényező az, hogy új 

közönség számára közvetít, amelynek valószínűleg más a kognitív környezete, mint az 

eredeti közönségé. 

Interpretív nyelvhasználat előfordul nyelven belüli (intralingvális) fordításban (Gutt 

1991, Heltai 2003, Lanstyák 2003, Becher 2010) és nyelvek közötti (interlingvális) 

fordításban. Az előbbihez tartozik például irodalmi művek adaptációja gyermekek 

számára, tudományos művek lefordítása a nagyközönség számára (népszerű-

tudományos stílus), hétköznapi nyelven elmondottak megfogalmazása jogi szaknyel-

ven vagy fordítva stb. 
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Kétnyelvű interpretív nyelvhasználat (interlingvális fordítás) során az általános kor-

látok és az interpretív nyelvhasznált korlátai mellett további korlátok adódnak: 

 

– a szöveget egy másik kódban kell megfogalmazni, amelyben mások a kifejezés 

lehetőségei, mások a konvenciók, a megnyilatkozások másképpen aluldetermi-

náltak (például más szerkezetek teszik lehetővé az ellipszist); 

– a résztvevők egymáshoz viszonyított kognitív környezete (kultúra, világra vonat-

kozó ismeretek) radikálisan eltérnek a forrásnyelvi kommunikáció résztvevőinek 

kognitív környezetétől. 

 

A fordítási explicitáció oka tehát az, hogy a kommunikáció kognitív komplexitása és 

korlátai növekednek. Bizonyos fordítástípusokban a fordítóknak további korlátokkal 

kell számolniuk: a filmfeliratozásban, szinkronizálásban, opera- és zeneszövegek for-

dításában különböző fizikai és koordinációs korlátok jelentkeznek. 

 

3.3.2. Az explicitáció célja 
 

Az explicitáció célja (akár tudatosítják magukban a kommunikátorok, akár nem) a 

relevancia biztosítása a kommunikációt korlátozó tényezők között. Ez azt jelenti, hogy 

a beszélő megfelelő kontextuális hatást akar elérni ésszerű feldolgozási erőfeszítés 

mellett. Ez vonatkozik egy- és kétnyelvű kommunikációra, és intra-, illetve 

interlingvális fordításra is. 

A relevancia biztosítását az explicitáció kétféleképpen szolgálhatja: vagy a kontex-

tuális hatás megőrzéséhez járul hozzá (a relevánsnak tartott információk feltétlen át-

adásával, például kulturálisan kötött kifejezéshez fűzött magyarázattal), vagy a feldol-

gozási erőfeszítés csökkentésével (például a redundancia növelésével). Egyes megol-

dások (például kötőszavak betoldása) mindkét célt szolgálhatják, de sok esetben csak 

az egyikhez járulnak hozzá. A reáliák kifejtő fordítása például biztosítja a kontextuális 

hatás megőrzését, de növelheti az olvasó feldolgozási erőfeszítését. 

 

3.3.3. Az explicitáció hatása 

 

Az explicitáció céljainak megfelelően a hatás vagy a nagyobb kontextuális hatás, vagy 

a könnyebb feldolgozás, vagy esetleg mindkettő. Nyelven belüli fordítás a jogi nyel-

ven történő megfogalmazás, amely jóval explicitebb, mint a hétköznapi fogalmazás, 

de jóval kevésbé érthető. 

A feldolgozási erőfeszítés, mint fent jeleztük, nem csupán a nyelvi explicitségtől 

függ. Egyik összetevője az explicitebb és kevésbé explicit kifejezési módok gyakori-

sága, az explicitség szokásos szintje (Heltai 2005, Baumgarten et al. 2008). 

Az explicitáció gyakran veszteséggel jár: az explicitált fordítás nem őrzi meg az 

eredeti másodlagos kontextuális hatását (tömörség, kifejező erő, stilisztikai hatások). 

 

4. Van-e fordítás-specifikus explicitáció? 
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Klaudy Kinga (2005) az explicitációt kötelező, fakultatív, pragmatikai és fordítás-

specifikus explicitációra osztja. Ez utóbbi az olyan explicitáció, amely a nyelvek és 

kultúrák különbségeivel nem indokolható, semmilyen azonosítható (lexiko-

grammatikai, stilisztikai, kulturális stb.) oka nincs, az eredeti kifejezés azonos explicit-

ségi szintű kifejezéssel történő fordításának nem lenne semmi akadálya. Tehát a fordí-

tási folyamat jellegéből, illetve a fordítási szituációból következik. 

A fordítás-specifikus explicitáción általában nem egy-egy elszigetelt fordítási meg-

oldás azonosítását értjük, hanem azt, amikor két (vagy több) lehetséges forma közül a 

fordító rendszeresen az (eredetihez, illetve párhuzamos célnyelvi szövegekhez képest) 

az explicitebbet választja, és így ezeknek a formáknak a disztribúciója markánsan eltér 

a nem fordított szövegekben tapasztalhatótól. 

Becher (2010) kétségbe vonja, hogy létezik fordítás-specifikus explicitáció (amit 

szerinte az is jelez, hogy Klaudy erre nem ad példát), minden explicitáció magyarázha-

tó valami más tényezővel. Ezért úgy gondolja, hogy az aszimmetria-elmélet tartható, 

az explicitációs hipotézis azonban nem. 

Úgy gondolom, hogy ez a kérdés jelenleg eldöntetlen. Eldöntéséhez arra lenne 

szükség, hogy a fordításokban előforduló explicitáció-típusokat összehasonlítsuk a 

kommunikáció más típusaiban – egynyelvű kommunikáció, kétnyelvű kommunikáció, 

intra-lingvális fordítás – előforduló explicitáció-típusokkal. Ebben az esetben meg 

lehetne állapítani, melyek azok a típusok, amelyek elsősorban interlingvális fordításra 

jellemzők. 

 

5. Módszertani problémák 
 

Becher (2010) az explicitációs hipotézissel kapcsolatos klasszikus tanulmányokat 

kritizálja. Rámutat, hogy az explicitácóként azonosított fordítási megoldások sokszor 

más jellegűek. 

Ebben a dolgozatban nincs helyem a módszertani kérdések részletes elemzésére. 

Mindenesetre úgy gondolom, hogy a módszertani problémák jelentős mértékben azzal 

kapcsolatosak, hogy a kutatók nem különböztetik meg a nyelvi és a feldolgozási 

explicitációt. Az explicitáció azonosítására a legkönnyebb gyakorlati módszer a betol-

dások vagy széttagolások azonosítása, amely legtöbbször nyelvi és feldolgozási 

explicitációt is jelent. Előfordul azonban, hogy a nyelvi explicitáció nem jár együtt a 

feldolgozás megkönnyítésével, illetve az is, hogy adott fordítási megoldás nyelvileg 

nem kifejtettebb (nem jár együtt nyelvi elemek betoldásával vagy széttagolásával), 

mégis megkönnyíti a feldolgozást. Ilyen például a konkretizáció, amelyet Klaudy Kin-

ga (2005) explicitációs műveletnek tart. Ezzel egyet is érthetünk, de megjegyzendő, 

hogy a konkretizáció gyakorlati azonosítása sokszor nehézségekbe ütközik. Kérdéses 

az is, hogy explicitációnak tekintsük-e a metafora kifejtését, vagy az olyan kifejtést, 

amely nem biztos, hogy megfelel az eredeti szerző által szándékolt jelentésnek? Az 

előbbi esetben a kifejtés nem egyenértékű a metaforával, tehát kevesebbet jelent, a 
kontextuális hatást csökkenti, az utóbbi esetben kérdéses, hogy a kifejtett jelentés ben-

ne volt-e implicit formában az eredeti szövegben. Az alábbiakban egy-egy példán 

szemléltetjük az említett kérdéseket. 
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(5) My neighbour is a dragon. a. A szomszédom egy sárkány. 

  b. A szomszédom félelmetes,  

  vad ember. 

 

(6) Kóka János és Horn Gábor az SZDSZ kampánysátrában nézte Gyurcsány Ferenc 

 beszédét, amelyben a népszavazás eredményét értékelte a szocialista pártelnök. 

 Gyurcsány éppen annál a résznél járt, amikor a választók motivációit elemezte.

 Mint mondta, voltak, akik azt mondták, hogy nem akarják a 300 forintos vizitdíjat 

 fizetni, s ezért voksoltak. 

 Horn Gábor, a koalíciós egyeztetésért felelős SZDSZ-es államtitkár erre megje-

 gyezte: 

 „Nem azt mondták Feri, hanem azt, hogy … menj a p....! Valljuk be!” 

 (Hír TV 2008. 03. 09. 23:01) 

 

6. Explicitáció és implicitáció 
 

Az explicitációs hipotézist általában olyan vizsgálatokkal bizonyítják, amelyek során 

összehasonlítják a fordított szövegekben előforduló bizonyos fakultatív elemek gyako-

riságát ugyanezen elemek nem-fordított szövegekben található gyakoriságával. Ha 

viszont egy adott szöveg fordítása során végzett explicitációs műveletek számát az 

implicitációs műveletekkel hasonlítanánk össze, kérdéses, hogy milyen eredményt 

kapnánk. Eddig kevés kutató kísérelt meg ilyen vizsgálatot. Kamenicka (2008) hivat-

kozik ilyen vizsgálatra, részleteket azonban nem közöl. 

Az explicitáció tolmácsolásban (Gumul 2006, 2007) és filmfeliratozásban (Perego 

2003) is előfordul, de egyáltalán nem biztos, sőt valószínűtlen, hogy minden tolmá-

csolt szöveg explicitebb lenne az eredetinél, illetve hasonló célnyelvi szövegeknél, 

illetve hogy a tolmácsolás során a tolmácsok többet explicitálnának, mint 

implicitálnának. 

További kérdés, hogy mi a viszony egyszerűsítés és implicitáció között. A fordítási 

univerzálék között Laviosa-Braithwaite (2005) felsorolja az egyszerűsítést is, amely a 

következőkben nyilvánul meg: fajfogalom használata, megközelítés, funkció átvitele, 

gyakoribb, köznyelvi szinonimák használata, körülírás, parafrázis, ismétlések kihagyá-

sa, rövidebb mondatok. Ezzel az a probléma, hogy eléggé heterogén a felsorolás, így 

például a parafrázis és a körülírás inkább explicitációnak tűnik, mint egyszerűsítésnek. 

Az egyszerűsítés más esetei ugyanakkor nyilvánvalóan implicitációt jelentenek (fajfo-

galom használata, ismétlések kihagyása), megint más esetekben (például köznyelvi 

szinonimák használatánál) az egyszerűsítés jelentésvesztéssel jár. 

Mindezek a problémák arra utalnak, hogy nemcsak az explicitáció körül van sok 

tisztázatlan kérdés, hanem más fordítási univerzálék körül is. Az implicitációt nem 

tartják fordítási univerzálénak, de ha az egyszerűsítés – legalábbis részben – 

implicitációval jár együtt, akkor ellentmondásnak tűnik, hogy mind az explicitáció, 

mind az egyszerűsítés fordítási univerzálé legyen, hiszen az utóbbi az explicitációval 

ellentétes folyamatot foglalhat magába. 
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7. Fordítási vagy kommunikációs univerzálé? 
 

A fordítás kommunikáció, és így a kommunikáció általános szabályai érvényesek rá. 

A kommunikáció egyik szabálya valószínűleg az, hogy a kommunikáció korlátainak 

növekedését az explicitség szintjének a növelésével ellensúlyozzuk. 

Ez azonban csak részben igaz. A kommunikáció korlátait a beszélő/író/fordító nem-

csak explicitációval ellensúlyozza, hanem különböző más stratégiákkal is. A nyelvel-

sajátítási irodalomból jól ismerjük, hogy nyelvtanulók kommunikációs korlátja a 

nyelvtudás hiánya, amelyet redukciós vagy kompenzációs stratégiákkal ellensúlyoz-

nak. Ugyanez érvényes általában a kommunikációra, és a fordításra mint kétnyelvű 

interpretív nyelvhasználatra is. Az explicitáció a kompenzációs, az implicitáció a re-

dukciós stratégiák közé tartozik. 

A stratégiaválasztás attól függ, hogy mi a beszélő/író/fordító célja, mit tekint rele-

vánsnak. Ha a beszélő megelégszik kisebb kontextuális hatással, akkor redukciós stra-

tégiát használ: nem vagy csak implicit formában fejez ki bizonyos információkat. Ha a 

beszélő mindenképpen el akarja érni a megfelelő kontextuális hatást, akkor kompenzá-

ciós stratégiát használ, például explicitációt. Ha a beszélő a feldolgozást akarja meg-

könnyíteni, akkor általában kompenzációs stratégiát (például explicitációt) használ, de 

esetenként a redukciós stratégia (implicitáció) eredményez könnyebben feldolgozható 

szöveget. Megjegyzendő, hogy nemcsak az implicitáció járhat jelentésvesztéssel (a 

kontextuális hatás csökkenésével), hanem az explicitáció is: az explicitált fordítás nem 

őrzi meg az eredeti másodlagos kontextuális hatását (tömörség, kifejező erő, stilisztikai 

hatások). 

Az explicitáció önmagában tehát nem fordítás-specifikus jelenség, de bizonyos tí-

pusainak gyakorisága jellemző lehet a fordításra. A fordításokban előforduló nyelvi 

vagy kulturális különbségek által nem motivált explicitáció oka lehet a megszokás 

(Klaudy 1994, 2002), a fordító kényelmessége, időhiány; nyelvhasználati szokás, for-

dítói norma követése, stilisztikai kompenzáció, véletlen (a relevancia helytelen meg-

ítélése), a függő szövegalkotással kapcsolatos memóriaprobléma (a fordító egy 

deverbalizált mentális reprezentációból indul ki, amelybe beletartoznak az implicit 

jelentésekből nyert információk is, és a fordító nem emlékszik, melyik információ volt 

explicit, illetve implicit, és az újrakódolós során a mentális reprezentációban szereplő 

információk mindegyikét explicit formában adja át; vö. Englund Dimitrova 2005), 

nyelvi bizonytalanság (Lanstyák 2003), biztonságra törekvés (Klaudy 2002, Pym 

2005), kommunikációs kockázat elkerülése (Pym 2005, Becher 2010), egyéni fordítói 

hajlam vagy fordítói elv. A jövőbeni kutatások feladata, hogy tisztázza, ezen okok 

közül melyik jellemző általában minden kommunikációra, és melyik különösképpen, 

vagy esetleg kizárólagosan, a fordításra. 
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KRISTINA CERGOL 
 

STUDYING LEXICAL ACCESS IN CROATIAN SPEAKERS OF ENG-

LISH AS A FOREIGN OR SECOND LANGUAGE: METHODOLOGICAL 

ISSUES 

 

 

1. Introduction 
 

A question unique with respect to the word recognition process in bilingual speakers 

can be posed and that is whether lexical candidates from different languages which 

share their script are activated when a letter string is presented (Dijkstra 2005: 180). 

The answer to this question may be “no” (implying language selective lexical access), 

“yes” (implying language nonselective lexical access), or “it depends” (ibid). If the 

answer is yes, that would mean that there is something in the stimulus itself (or in the 

non-linguistic context) which directs bilingual processing to elements of one or other 

language of the bilingual speaker. In this paper we will assume that the same question 

concerning the selectivity of lexical access can be posed with respect to the language 

processing of speakers who are not bilingual but can be defined as the speakers of 

English as a second or foreign language. 

A great body of research has been carried out with the purpose of establishing 

which one of the two hypotheses mentioned above is correct. Despite some early re-

search which seemed to have proven the hypothesis of language selective lexical ac-

cess, more recent research has shown that access to the mental lexicon of people who 

speak two or more languages is language non-selective. Two different methods that 

have often been used involve the use of language specific orthography and cognates, 

in the lexical decision task. There are certain issues an experimenter is faced with 

when preparing such a task. Some of these issues are the choice and definition of par-

ticipants, language mode, design of stimuli, and the choice of experimental tasks 

(Grosjean 1998). In this paper these issues will be addressed with respect to the Re-

public of Croatia as the language environment, the Croatian language, and Croatian 

speakers of English. Some specificities will be pointed out where appropriate. 

 

2. Describing and defining subjects 
 

A detailed description of subjects is crucial so that different studies can be compared. 

This includes giving their sociolinguistic background as well as the description of 

their language knowledge. Their language knowledge should be tested with some 

universal test, e.g. Oxford Placement Test (Allan 2004), and described with the use of 

some widely accepted assessment system, e.g. the Common European Framework 

(Council of Europe 2001), to allow for the subjects of different studies to be com-

pared. The description of their sociolinguistic background and their language 

knowledge will help define them as either bilinguals, speakers of a second language or 
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speakers of a foreign language. We will present a short overview of these three terms 

as we believe that they are sometimes confused, when they should be kept apart in 

order to provide a close description of the subjects. 

There is a lot of disagreement on who bilinguals are. There are very strict defini-

tions, such as the one laid out by Bloomfield, who defined bilingualism as the “na-

tive-like control of two languages“ (Bloomfield 1935: 56). From a very different 

point of view, Edwards states that everyone is bilingual as every person in the world 

knows at least one word in a different language (Edwards 1994: 55). Grosjean gives 

a functional definition of bilinguals as people who use their two languages in their 

everyday lives (Grosjean 1994). We would like to propose a definition of bilinguals 

as speakers who use both of their languages without a significant difference in the 

cognitive effort they need to invest in the processing of one or another of their lan-

guages. This includes the use of a bilingual’s different languages for different func-

tions and fields of life. A second language
8
 is any new language which a person 

masters in the community in which that language is used (Jelaska et al. 2005: 27). It 

is the language of administration and education. On the other hand, one’s foreign 
language is the language an individual learns, most often in an unnatural situation, 

such as school. It is not the language of the speaker’s environment and the speaker 

has no opportunity of using it in social situations (ibid.). 

There are situations in which it is difficult to distinguish between the use of a lan-

guage as a second or a foreign language. One such situation seems to be the definition 

of university students of English as their major in Croatia. They are a very interesting 

group of subjects as they will teach future learners of English and due to that role their 

language is considered to be a justified focus of psycholinguistic research. When it 

comes to defining them as speakers of English, one will agree that it is not the same to 

learn English in Croatia in comparison with learning, e.g. French, to which Croatian 

people are not that much exposed. English is the language of globalisation and people 

in Croatia (especially young people) are literally surrounded by it through the Internet, 

media, etc. (Mihaljević Djigunović–Cergol–Qingmin, 2006). They use English in their 

social lives. They do study English in formal situations (school, faculty), but their use 

of English surpasses classroom talk. For these reasons one can consider students of 

English as their major as speakers of English as a foreign or second language, rather 

than just speakers of English as a foreign language. 

The question of language-selectivity of lexical access is related to bilingual lan-

guage processing, and methodology designed for the study of this issue has been ca-

tered for bilingual subjects. However, descriptions of bilinguals and speakers of a 

second language is not a clear-cut issue and definitions often overlap. It seems legiti-

mate to use the methods developed for studying bilinguals in the study of speakers of 

English as a foreign or second language, as are the students of English as their major 

in Croatia. It is to be expected that those processes which occur during language per-

                                                           
8
 It is important to note here that very often the term second language is in literature used to 

represent (1) a learner’s second language as defined above, (2) a learner’s second and / or for-

eign language, (3) and even a bilingual’s dominant language. 



146 

 

ception are similar enough in bilingual speakers of English as a foreign or second 

language for the same (maybe somewhat adjusted) research methods to be used. 

 

 

3. Language mode 
 

“A mode is a state of activation of the bilingual’s languages and language processing 

mechanisms.” (Grosjean 1998: 136). Grosjean believes that it is critical to control the 

mode the participants are in by controlling different experimental factors. Subjects 

should be placed in monolingual or bilingual language modes by means of giving 

instructions in just one or both languages, getting them to do preliminary tasks in the 

desired language(s), occasionally presenting them with reminders in that language, 

presenting them with monolingual stimuli, etc. (ibid.). Apart from the fact that it is 

very difficult to control all the factors suggested, this also may turn out to be unneces-

sary as research has been carried out showing that such strict controls may be futile. It 

has been shown that trilinguals react faster to cognates in their second and third lan-

guages, even when there was no hint of the possibility of the third language use 

(Dijkstra–Van Hell 2003). Most models of bilingual processing agree that the lan-

guage of the previous items in the experiment is crucial for the activation of one or 

another (or both) languages of the bilingual. So the language of the previous stimuli 

can be a good starting point for situating the subjects in a particular language mode. It 

seems necessary to carry out a number of equivalent experiments with only one of the 

factors which are supposed to influence language mode added in each experiment, so 

as to see how and how much each of them influence the activation of one or another 

language. In the case of the speakers of English as a second or foreign language, it is 

possible that they will not move along the language mode continuum in the same way 

as bilinguals. It is expected that the activation of their Croatian will behave in the same 

way as the activation of bilinguals’ both languages, while their English will move 

along a much smaller activation scale on the continuum. 

 

4. The task 
 

Lexical decision task has long been used in the study of lexical access. In the task, 

subjects are presented with words and pseudowords
9
 (or various nonwords)

10
 in either 

one, or the other, or, in the case of the generalized lexical decision task, both lan-

guages and they are requested to decide if the presented lexical stimulus is an existing 

word in the one, the other or both of their languages, or not. The only two answers the 

subjects can give are: yes and no. The dependent variable is the reaction time which is 

                                                           
9
 A pseudoword is a potential (pronounceable) word, a string of sounds or letters which are 

organized in accordance with the phonotactic rules of a language, but carry no meaning (Erdel-

jac 2009: 333).  
10

 A nonword is a string of sounds or letters with no meaning attached. It can be pronounceable 

(pseudoword) and nonpronounceable (Erdeljac 2009: 328). 
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inversely proportional to the activation of the information a certain word carries; the 

greater the activation, the faster the reaction times (Haberlandt 1994: 15). The subjects 

are required to respond in as short amount of time as possible, and their answer is 

measured in milliseconds, from the moment of the presentation of the stimulus to the 

moment of response. Originally, this method was designed for the study of visually 

presented words, but has been adjusted for the auditory presentation of the lexical 

stimuli as well. The problem with measuring reaction times to auditory stimuli in the 

lexical decision task concerns the point from which the time is measured. If the time is 

measured from the beginning of the presentation of the stimulus up until the moment 

of reaction, both the auditory length of the word and the time which subjects took to 

react will be included in the result. This is problematic as it is difficult to design stimu-

li which are equal in their auditory length (ms). If the time is measured from the end of 

the presentation of the stimulus (the end of the sound wave) and the subjects respond 

before the end of the stimulus presentation, the result will be negative. One solution 

could be to pre-test the reaction of monolingual subjects to the words which will be 

used in the experiment with bilinguals to find the average recognition threshold for 

each word. The task used for this pre-testing could be the gating paradigm. This result 

(the average recognition threshold) could be subtracted from the reaction times of the 

bilinguals on the lexical decision task. 

 

5. The stimulus 
 

When looking into the effect of one aspect of the stimulus (say cognate effect or the 

effect of language-specific orthographic cues), we want to keep all other aspects as 

equal as possible. There are many factors which need to be taken into consideration 

when choosing stimuli for the lexical decision task. Some of them are word length, 

word frequency and familiarity, orthographic and phonological neighbourhood, age of 

acquisition of the word (AoA), language class, abstractness and concreteness. 

There are three different ways of measuring word length; number of letters, number 

of syllables and auditive length (Harley 2001). Brysbaert et al. (2006) have shown 

some length effect to words which are shorter than five letters and those that are long-

er than 8 letters. On the other hand, null effect was observed for words which are from 

5–8 letters long. Syllable being one of the fundamental units of perception, it is im-

portant how many syllables a word has. The position of the stressed syllable needs to 

be the same in different stimuli. The stress could point to the language of choice and 

make lexical access appear language selective where it is not. For this reason, we need 

to pay attention to the choice of, say, two-syllable words in Croatian and English. In 

Croatian only the first syllable can be stressed in two-syllable words, while in English 

either the first or the second syllable can be stressed. In the auditive presentation such 

a prosodic cue can decide the choice of the language of processing. 

Word frequency has a prominent effect in the lexical decision task. It has been 
shown that subjects always react faster to more frequent words due to the fact that the 

words they use often are easier to recognize and recall at the moment in which the 

word is encountered (Rayner–Sereno 1994: 67, Erdeljac 1997). Highly frequent words 
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need less evidence for the recognition threshold to be achieved and the word identified 

(Morton 1969). An obvious choice for determining word frequency of a certain lan-

guage is a frequency dictionary of that language. This frequency can be referred to as 

objective frequency. The problem with the frequency based on the data of the frequen-

cy dictionaries is the fact that they are often mostly based on written corpora. The 

other problem is the fact that language use changes and frequency dictionaries are 

bound to the time in which they were designed. Croatian frequency dictionary 

(Moguš–Bratanić–Tadić 1999) is based on written corpora written up until the 1970s. 

Although very useful in choosing the stimuli, such a corpus does not fully reflect the 

frequency of use of these words in subjects’ everyday lives. Also, even in frequency 

dictionaries based on written and spoken corpora, it is possible that the frequency of a 

word as listed in such a frequency dictionary will not reflect its frequency of use and 

familiarity for speakers of a certain language as a second or foreign language. Their 

intuition about words is bound to be different from the intuition of native speakers. 

Self-estimation of certain word’s familiarity is a good predictor of how quickly the 

subject will react to the word. Familiarity is an index of the relative ease of word per-

ception (Harada et al 2005: 239). Despite the fact that self-estimations may be unrelia-

ble (Mildner 1996), this is a very useful tool for deciding on how difficult the words 

will be for subjects to process. Prior to the experiment, subjects should be asked to fill 

in a word familiarity test in which they are required to mark on a Likert-type scale 

how familiar a word is to them. The more familiar a word is, the faster the subjects 

react to it. 

Age of acquisition of the word (the time in the speaker’s life when a certain word 

was acquired), abstractness and concreteness, and polysemy have been shown to in-

fluence reaction times to words in the lexical decision task. Concrete words are reacted 

to more quickly than abstract words. Reaction times to those words which were ac-

quired earlier will be shorter. Reaction times to polysemous words connected in mean-

ing are faster (Beretta–Fiorentino–Poeppel 2005), but it is difficult to know how many 

‘meanings’ of a word a speaker who is not bilingual knows. However, it has been 

shown that these effects reflect in subjects’ estimation of word familiarity and can be 

solved in this way. 

Orthographic neighbourhood has been defined as the “size of the hypothetical set 

of the lexical candidates to word recognition”. The unit for orthographic neighbour-

hood is N. N and is defined as the number of different words in a language which can 

be generated by changing just one letter in the stimulus (Grainger et al., 1989.189). It 

is a factor that needs to be controlled when choosing words for the lexical stimulus, 

but also in designing pseudowords. By analogy, phonological neighbourhood is the 

hypothetical set of different words in a language which can be generated with the 

change of just one phoneme. This is particularly difficult to control in languages with 

deep orthography, such as English, in which phonological neighbourhood has to be 

checked on the basis of the phonological representations of the words. In Croatian, 

orthographic and phonological neighbourhoods are the same as this is a language with 

shallow orthography and the orthographic form of a word closely corresponds to its 

phonological form. 
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It has been shown that words that belong to different word classes differ in the ease 

of their perception. For example, verbs are more difficult to recognize than nouns 

(Kauschke–Stenneken 2008). Also, in the case of a language rich in inflections, as is 

Croatian, it is important to present the stimuli in only one case. Different processing 

times have been shown for different cases in Croatian. On the gating paradigm task 

subjects were significantly more successful in recognizing nominative forms of words 

than the other cases due to the higher frequency of occurrence of nouns in nominative, 

which is also a “citation case” and is therefore expected in the presentation of the noun 

in the experimental task (Erdeljac–Horga 2003). 

Finally, it has been shown that in the construction of pseudowords, especially if 

they are constructed out of the existing words in a language, it is not irrelevant which 

letter is changed in a word to construct a pseudoword. Research has shown that in 

word recognition, should a change of letter occur later in the word, this change will be 

easier to disregard. On the other hand, should it occur at the beginning of the word, it 

will be more difficult to process and it will be noted. If pseudowords are designed by 

changing existing words, the phoneme which is replaced by a different phoneme to 

make a pseudoword should differ in the same number of distinctive features for all 

pseudowords. In the auditive presentation of pseudowords all prosodic aspects of an 

existing word should be kept constant, changing only the segment of choice. All fac-

tors controlled in the existing word’s part of the stimulus should be controlled in the 

pseudoword’s part as well. 

 

5.1. Language specific orthographic cues 
 

Different authors have used different language-specific orthographic cues to study 

lexical access in speakers of two languages. While Grainger and Beauvillain (1987) 

used different phoneme/grapheme combinations unique for English or French, which 

were the languages studied in their research, Orifandou and Sumner took advantage of 

the fact that “Greek and English have partially overlapping alphabets, which enabled 

them to manipulate language specificity at the letter level, rather than only at the level 

of letter clusters” (Orifandou–Sumner 2005: 355). A convenient fact about the Croa-

tian language when compared to the English language is that these two languages also 

share part of their orthography. More specifically, English and Croatian share 22 let-

ters of their alphabets. Croatian has eight (č, ć, dž, đ, lj, nj, š, ž) and English four let-

ters (q, w, x, y) which do not occur in the other language. Moreover, Croatian does not 

have double consonants and vowels in spelling, which English does. This fact about 

the two languages described can be used for studying language selectivity in lexical 

access. In light of the language selective access hypothesis, it is to be expected that 

language specific orthography in the stimulus will allow for directing the processing to 

the elements of one language as opposed to the words which do not have language 

specific orthography and which would then not facilitate lexical access. Should no 
differences in reaction times to these two groups of words occur, one could conclude 

in favour of the language nonselective hypothesis. 
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5.2. Cognate facilitation effect 
 

Carroll says that cognates are “lexical items from different languages which are identi-

fied by bilinguals as somehow being ‘the same thing’ (Carroll 1992: 93). A debate has 

been going on about whether cognates are just those words which are in their form and 

meaning equivalent in the two languages (e.g. Cro. problem and Eng. problem), or 

whether similarity also counts (e.g. Cro. minuta and Eng. minute). It has been shown 

(Lemhöfer–Dijkstra 2004) that bilinguals react to cognates more quickly than to other, 

non-cognate words. This occurs even when the cognate pairs are not equivalent. How-

ever, the speed of processing depends on the number of letters which differ and their 

positions in the word (Font 2001 in: Dijkstra 2005). This points to the possibility of 

having the frequency of a word in one language increased by the frequency of its cog-

nate in the other language, which would result in faster reaction times when reacting to 

cognates, as opposed to the reaction times to non-cognates. This is the core of the 

cognate facilitation effect and it points to the non-selective lexical access. When 

choosing Croatian-English cognate pairs, special care should be paid to the scope of 

formal similarity between the words. Sometimes the similarity will be more ortho-

graphic than phonological (e.g. Eng. center – Cro. Centar, where pronunciation differs 

significantly), sometimes it will be more phonological than orthographic (e.g. Eng. 

speaker – Cro. spiker, where pronunciation is similar), and sometimes the similarity 

will be reflected in both phonology and orthography (e.g. Eng. film – Cro. film, where 

pronunciation is almost the same). Depending on the modality of the presentation, 

phonological similarity, orthographic similarity, or both will be important in the 

choice of the stimulus. 

 

6. Conclusion 
 

We have looked into some issues a researcher needs to pay attention to when studying 

lexical access of speakers of Croatian as a mother tongue and English as a second or 

foreign language, using language-specific orthographic cues and cognates in the lexi-

cal decision task. We have explained that students of English as their major in Croatia 

can be defined as the speakers of English as their second or foreign language and we 

have suggested that methods developed for studying bilingual speakers’ lexical pro-

cessing can be applied (with some moderations) in studying language processing of 

such speakers of English as a second or foreign language. We have assumed different 

functioning of such speakers’ language mode(s) and have pointed out some general 

and well-known issues in stimulus design and some specific issues applicable to the 

stimulus design where Croatian is the mother tongue and English is the second or 

foreign language studied. Among these, we have discussed differences in word stress, 

word familiarity due to the unequal knowledge of the second or foreign language, 

orthographic and phonological neighbourhood control in the two languages differing 
in their orthographic depth, the recognisability of nominative over the other cases in a 

highly inflected language such as Croatian, and the selection of cognates which can be 

similar in their orthographic form, phonological form, or both. Finally, the partially 
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overlapping alphabets of Croatian and English have been pointed out as particularly 

appropriate for designing stimuli with language-specific orthographic cues for the 

lexical decision task, a method used in the research of language (non)selectivity of 

lexical access of people who speak two or more languages. 
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FORINTOS ÉVA 
 

THE LANGUAGE USE OF INTERNATIONAL STUDENTS OF HUNGAR-

IAN ORIGIN AT THE BALASSI INSTITUTE, BUDAPEST 

 

 

1. Introduction 
 

The present study is based on sociolinguistic research and it summarizes the findings 

of a questionnaire survey which investigates the language use of a particular commu-

nity, in informal encounters and in the public sphere. The above mentioned communi-

ty is made up of students who were studying Hungarian language and culture at Balas-

si Bálint Institute in Budapest during the school year of 2009/2010. The aim of the 

paper is to provide valuable insight into the functions and status of the Hungarian 

language in different domains, which is an important clue in terms of language 

maintenance. 

 

2. Language Choice 
 

Language choice in bilingual communities has been a favourite topic in recent socio-

linguistic work (Winford 2003). Ferguson (1964) introduced the notion of diglossia to 

delineate situations where two related language varieties are applied in complementary 

distribution across different situations. In diglossic communities, one of the varieties, 

also known as the H(igh) language, is employed in more official, public domains such 

as education, government, literature, etc., while the other, designated as the L(ow) 

language, is used in private informal domains such as family, neighbourhood, friend-

ship and so on. The varieties involved in diglossia, while related, are still quite diver-

gent in structure and lexicon, and only one of them, the L variety, is typically acquired 

as a first language, while the H variety has to be acquired as a second language, usual-

ly at school. Additional characteristics of diglossia are summed up in the following 

definition: 

 

Diglossia is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary 

dialects of the language (which may include a standard or regional standards), there 

is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed 

variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an 

earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal 

education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by 

any sector of the community for ordinary conversation (Ferguson 1964: 435). 

 
According to Myers-Scotton (2002) diglossia refers to the rather rigid and supple-

mental allocation of the varieties in a community’s repertoire to different domains. In 

spite of Ferguson’s rather strict definition of diglossia, the concept has been extended 
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to situations where any two languages are in contact and even to cases where two or 

more varieties of the same language are used in various social settings. The concept 

now extends to the coexistence of all forms of speech in a society, whether the forms 

are different languages, different dialects, or different social varieties of the same lan-

guage. This separation of varieties applies elsewhere also to non-related varieties. 

 

3. Domains of language use 
 

Fishman (1964, 1965) introduces the concept of sociolinguistic domains to delineate 

the contexts of interaction into which social life is organised, and which have an im-

pact on the language of interaction. Fishman (1972: 441) defines domains as “institu-

tional contexts and their congruent behavioural co-occurrences”. The five domains of 

language behaviour for a community are: family/home, friendship, neighbourhood, 

work/employment and religion (cf. Fishman 1972, Winford 2003, Fenyvesi 2005, 

Myers-Scotton 2006). Breitborde (1983: 18) notes: 

 

A domain is not the actual interaction (the setting) but an abstract set of relationships 

between status, topic and locale which gives meaning to the events that actually 

comprise social interaction. 

 

Winford (2003: 111) states that “domains are abstract constructs, made up of a constella-

tion of participants’ statuses and role relationships, locales or settings, and subject matter 

(topic)”. Winford (2003: 111) also adds that the correlation between domain and situa-

tions is equivalent to that between a phoneme and its allophones. In Mioni’s (1987: 170) 

words, a domain is “a cluster of interaction situations, grouped around the same field of 

experience, and tied together by a shared range of goals and obligations”. The most ob-

vious effect of bilingualism on individuals themselves is that they generally compart-

mentalize their use of the different varieties in their repertoires: one variety is mainly 

used in certain domains, and another is used in other domains. Myers-Scotton (2006) is 

of the opinion that the way bilinguals allocate the languages in their repertoire reflects 

how stable their bilingualism is. Myers-Scotton (2006: 77) introduces the notion of allo-

cation, which means that the choice of the languages on behalf of the speakers in differ-

ent domains is an important clue in terms of language maintenance. However, she argues 

that domain analysis is not a theoretical model, and research results based on it are not 

explanations on their own, but a potential field of proposed explanations. Myers-

Scotton’s other concern is that bilingual situations generally cannot be regarded as en-

tirely stable, and in the case of a minority community’s language use when a shift is in 

progress, uniform language use is difficult to find in a given domain. Csernicskó (2005: 

108) however states that: 

 

the organizing principles behind language use according to domains of language use 

provide valuable insight into the functions and status of a given language and the re-

lationship of the language within a bilingual or multilingual setting. 
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4. Language use in a minority context 
 

The research was carried out on the basis of a questionnaire, which was filled out by 

sixteen young adults who were studying Hungarian language and culture at Balassi 

Institute, Budapest during the school year of 2009/2010. The students involved in the 

survey represent seven different countries: Canada (four students), Argentina (four 

students), Australia (2 students), Brazil (two students), Germany (2 students) Switzer-

land (1 student) and the USA (1 student). Although it is beyond the scope of the pre-

sent study to compare the language use of different generations, I find it interesting to 

mention that they belong to four generations, i.e., first, second, third and fourth gener-

ations. (For the dividing line between the different generations, see Kovács, 2005.) 

The goal of the Hungarian Language and Cultural Studies Scholarship provided at 

Balassi Institute is to improve the Hungarian language skills and cultural knowledge of 

young people. The scholarship is intended for individuals of Hungarian origin living 

outside of Hungary (not Hungarian citizens) who wish to strengthen their language 

knowledge and cultural identity. Young people (18 years or older) of Hungarian origin 

who are citizens and residents of other countries (the so-called “Western diaspora”) 

are invited to apply by the Education and Cultural Ministry of the Republic of Hunga-

ry, the Secretariat for Hungarians Abroad and the Balassi Institute. Volunteer work, 

references from post-secondary institutions, and any other activities related to Hunga-

ry or Hungarian culture are taken into consideration in the selection of the applicants. 

The program consists of language and cultural studies and provides opportunities to 

actively explore Hungary and contemporary Hungarian culture. In the framework of 

cultural studies the students learn about history, literature, geography, folklore, art 

history and social issues. At the end of the program students take a final exam in the 

above subjects, defend their final essay, and take a Hungarian language exam that is 

officially recognized by the Hungarian government 

(http://www.bbi.hu/index.php?id=123&cid=1337). 

The questionnaire used in the research is a slightly modified version of the ques-

tionnaire used in the sociolinguistics research project called the Hungarian Outside 

Hungary Project (see more in Fenyvesi 2005: 34). Although it was available both in 

Hungarian and English, all the students decided to fill out the Hungarian version. 

 

5. Language Maintenance Efforts 
 

Pauwels (2008: 730–733) states that “the ultimate survival of a language depends on 

intergenerational transfer”. She also adds that the habitual ways as to how parents, 

grandparents and other relatives use languages are determinative in laying the funda-

mental principles for the maintenance of a minority language among immediately 

following generations. This is of significant importance particularly if members of a 

minority community are restricted in their use of the minority language in public do-
mains due to sociopolitical or other environmental factors. 

The answers provided by the sixteen subjects show that the young people who are 

involved in the survey use the Hungarian language mainly in communication with 
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family members (86%) whereas the use of the dominant language is relatively low 

(29%). 

 

The language of communication between friends is generally the dominant language 

of the country (94%), exactly half of the subjects however declare that they use the 

Hungarian language as well (50%). Interestingly Myers-Scotton’s (2006) argument 

relating to the lack of uniformity in language use in a given domain is well supported 

by the answers provided above. 

As far as the neighborhood domain is concerned, the majority language of the re-

spective country has developed into the predominant language of communication, e.g., 

all the subjects state that they use the dominant language of their respective country 

when speaking to neighbours (100%) without using Hungarian at all (0%) (cf. Kovács 

2005: 328, Fenyvesi 2005: 276, Forintos 2009: 116). I agree with Pauwels (2008: 

731–732), who states that the occurrence of private enterprises, marketplaces and 

small shops run by minority community members – who are able to use the minority 

language with their customers – can contribute to the language maintenance outside 

home. Undoubtedly, the neighborhood can only have a considerable effect if the 

members of a particular minority community live together in a relatively significant 

concentration. Although for instance, shop-keepers, restaurant owners, doctors, law-

yers advertise their businesses in the only weekly published newspaper of the Hungar-

ian community titled “Hungarian Life” (Magyar Élet) where clients can speak Hungar-

ian, a significant majority of our subjects, approximately 84% of all the subjects, indi-

cated their country’s majority language as the language of communication in these 

public places with 27% using Hungarian as well. 

As for the church and religion domain, the following can be stated: the language 

used for praying, which is also regarded as an inner domain, is basically Hungarian 

(80%), although 26% admit that they pray in the dominant country language as well. 

71% of our subjects use the Hungarian language and 64% of them use the dominant 

language of the country in church. One may conclude that the reason why the ratio is 

almost the same between the two languages is that although, generally, Hungarian 

churches of all the main denominations can be found all over the world where Hungar-

ian minority communities exist, they are perhaps not within reachable distance for 

many. The Bible and other religious texts are read in both languages, there is no sig-

nificant difference between the ratios, i.e., 50% in Hungarian, and 57% in the domi-

nant language. 

All the subjects (100%) involved in the research, use the dominant language of their 

respective country with colleagues at workplaces, although 13% of them add that 

Hungarian can also be the language of communication in the workplace-domain. 

Although Hungarian national TV channels (e.g., Duna TV) are available in some 

parts of the world, basically the majority of the subjects prefer watching dominant 

language programs on television (89%); almost half of them however regularly choose 

to watch Hungarian language channels and programs as well (46%). Mention must be 

made of the fact too that 75% of them watch Hungarian films; furthermore 56% and 

38% of them watch the Hungarian news and the weather forecast respectively. 
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56% of the respondents use Hungarian for writing informal letters, although 63% of 

them write private letters in the dominant language, too. An overwhelming majority of 

them (85%) write formal letters (letters addressed to administrative offices and work-

related documents) in the dominant language of their country. 13% of them state how-

ever that they use Hungarian as well when producing formal written discourse. As for 

the reading of newspapers and periodicals the majority of the subjects (88%) prefer the 

dominant language of their country, whereas 56% of them regularly read them in 

Hungarian as well. Due to the particular characteristic feature of the group of our re-

spondents (they were studying Hungarian language and culture at Balassi Bálint Insti-

tute in Budapest when the research was carried out) the preference for the Hungarian 

language in terms of fiction reading is fairly high (80%) though quite a lot of them 

(73%), read fiction in the majority language as well. Scholarly literature is generally 

read in the dominant language (80%) with 40% reading it in Hungarian, too. 

 

6. Conclusion 
 

The results of the survey show – similarly to the findings of other researchers (cf. 

Kovács 2005: 329, Clyne 1991: 67, Forintos 2009: 118) – that the most important 

domain in language maintenance for the subjects representing seven different coun-

tries is the home. Both Hungarian and the dominant language of the respective country 

are used with friends. Although Hungarians living outside Hungary are settled in the 

major towns, they do not seem to have many opportunities to use Hungarian in the 

neighbourhood domain because they do not live in larger concentrations in the towns 

(cf. Kovács 2005: 324, Clyne 1982: 151). Consequently, almost exclusively, the ma-

jority language is the means of communication with neighbours and in the neighbour-

hood domain. 

The domain of church and religion appears to be varied. The inner domain of pray-

ing is dominated by the use of the Hungarian language; there is no significant differ-

ence in the language use however when it comes to reading the Bible and other reli-

gious literature. Representatives of every minority community visit both Hungarian 

and English church services. 

The use of the Hungarian language is least prominent in the workplace; it is gener-

ally the dominant language of the relevant country that is preferred. 

The results show that the use of Hungarian in terms of written discourse is basically 

preferred only in informal, private letters. As for the reading of Hungarian language 

newspapers and periodicals, the commonly used language for such publications is the 

majority language, but the occurrence of the minority language cannot be considered 

negligible; moreover in terms of fiction-reading Hungarian is preferred. 

All in all, it can be stated that fortunately the Hungarian language is still present to a 

high degree in the home domain when communicating with family members. It is 

interesting to note that, although respondents prefer the dominant language of their 
country while communicating outside the home with friends, there is a tendency to use 

Hungarian almost as often as the minority language, which can be a positive clue in 

language maintenance. The respondents taking part in this survey must be special in 
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the way that they decided to leave their native country behind for a school year to 

participate in a Hungarian language course in order to learn the language and about the 

language as well as about Hungarian culture. Their decision must have been encour-

aged by their parents and their grandparents. Consequently their motivation for the 

maintenance of Hungarian must be much higher than that of ordinary first, second, or 

third generation Hungarians living outside Hungarian. 
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ÁGNES KOVÁSZNAI 
 

THE INTERACTION BETWEEN LEXICAL AND GRAMMATICAL AS-

PECT IN THE ACQUISITION OF TENSE-ASPECT MORPHOLOGY IN 

THE CASE OF HUNGARIAN LEARNERS OF ENGLISH 

 

 

1. Introduction 
 

The present article investigates a problem of second language acquisition. Its main 

purpose is to test the Aspect Hypothesis in the case of native speakers of Hungarian 

who learn English as L2. First, we offer a brief theoretical overview of aspect, refer-

ring to the categories of lexical and grammatical aspect. Secondly, we introduce the 

main predictions of the Aspect Hypothesis (AH) and discuss the previous research 

testing the AH. Finally, we present our experimental study carried out with seventh 

and eight grade Hungarian second language learners of English. 

 

2. Aspect 
 

In traditional grammars „aspect” was used to refer to the presentation of events 

through the grammatical opposition perfective-imperfective, encoded by inflectional 

morphemes on the verb stem. However, it is important to distinguish between two 

types of aspect, one which is internal to the meaning of the verb, which we might refer 

to as lexical aspect, and one which is to do with the interpretation of a particular event 

described by a sentence, which we call grammatical aspect. 

 

2.1. Lexical aspect 
 

Lexical aspect, also called situation aspect (Smith 1991), is a semantic property of the 

verb that refers to the inherent temporal meaning of a verb, including telicity, durativi-

ty and stativity. Situation aspect can be considered a covert category universally pre-

sent in all languages, usually lacking explicit morphological markers. 

In literature, linguists widely attest the compositional nature of lexical aspect 

(Verkuyl 1972, Smith 1991) referring to the fact that it does not only depend on the 

innate meaning of the verb but also on a number of other components, such as on the 

properties of its internal arguments and adverbials. In order to differentiate lexical 

classes of verbs, most recent studies (Smith 1991, Kamp–Reyle 1993) attest the 

Vendlerian (1976) philosophical four folded distinction of the aspectual classes: 

 

States: like, see, believe 
Activities: run, swim, walk 

Accomplishments: build a house, draw a circle, decorate the Christmas tree 

Achievements: realize, recognize, find 
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Lexical aspect in Hungarian and English. Kiefer (1992, 2006) offers a twofold 

classification of Hungarian verbs, i.e. states and processes. He further subdivides pro-

cesses into imperfective durable verbs (activities), perfective durable verbs (accom-

plishments) and perfective momentary verbs (achievements), defining them according 

to their interval properties. In order to establish the same Hungarian and English lexi-

cal verb categories, we will use the adverbial compatibility test offered by Dowty 

(1979:60). According to this test, eventuality types can be separated on the basis of 

their compatibility or incompatibility with the adverbials for and in. 

First, both in Hungarian and English, states (7), activities (8) and accomplishments 

(9) can be combined with the adverbial for, setting these aspectual categories apart 

from achievements that are not compatible with this adverbial (10). 

 

7. Egy hétig     beteg volt. (state) 

     one   week till   ill       was 

     ‘He/She was ill for a week.’ 

8. Egy órát olvasott. (activity) 

 one hour read, past, 3rd person, sg. 

     ’He/She was reading for an hour.’ 

9. Két évig építette a házat. (accomplishment) 

 two year till built the house-Acc 

     ‘He/She was building a house for two years.’ 

10. *Egy órát ismerte fel a volt barátját. (achievement) 

       one hour till recognize PRT the ex friend-Acc 

     ‘* She was recognizing her ex boyfriend for an hour.’ 

 

Secondly, the adverbial in is compatible only with accomplishments (11) and 

achievements (12), but incompatible with states (13) and activities (14). Consider the 

examples below: 

 

11. Épített               egy házat két év alatt. (accomplishment) 

 built, 3rd person, sg.  a    house-Acc two in 

     ‘He/She built a house in two years.’ 

12. Egy   perc alatt felismerte                             a volt barátját. (achievements) 

 one minute in    PRT recognized, past, 3rd person sg. the ex friend 

      ‘She recognized her ex boyfriend in a minute.’ 

13. * Szemtelen volt                     egy óra alatt. (state) 

 rude           was, 3rd person sg. one hour in 

 ‘*He/She was rude in an hour.’ 

14. * Egy óra alatt olvasott. (activity) 

        one hour in   read, past, 3rd person sg. 

       ‘* He was reading in an hour.’ 

 

2.2. Grammatical aspect 
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The lexical description of a verb phrase can be modified by grammatical aspect, re-

ferred also to as viewpoint aspect (Smith 1991). Among languages, grammatical as-

pect is instantiated by the aspectual opposition perfective-imperfective and it is for-

mally expressed either by morpho-syntactic means i.e. distinct affixes, inflections 

and/or auxiliaries or by syncretic means, i.e., the grammatical markers of aspect have 

fused with those of tense. Smith (1991) also points out that perfective-imperfective 

aspectual viewpoints are categories of Universal Grammar (UG) and they differ se-

mantically in how much of a situation they make visible, comparing the function of 

aspectual viewpoints with the lens of the camera. 

 

Grammatical aspect in English and Hungarian. While in English the perfective aspect 

is rendered by the simple temporal form of the verb with no distinct morphological 

marking, the progressive (unlike the other imperfective aspect forms) is independently 

realized by analytical constructions involving the auxiliary BE plus the present parti-

ciple of the verb. Consider the examples below: 

 

15. She built a house. (perfective) 

16. She was building a house. (progressive) 

 

Thus, the time referred to is past, both in (15) and (16), but the situation is viewed in 

different ways. In (15) the situation is considered in its totality, as a complete event, 

whereas in (16) it is presented as being in progress at a certain time. 

Unlike in English, in Hungarian perfective-imperfective sentences are not always 

overtly marked grammatically. According to Csirmaz (2003) the overt marking of the 

opposition is restricted in Hungarian to particle verbs, in this case word order differ-

ences, i.e. the positioning of the particle preverbally or postverbally corresponds to 

differences in interpretation. Consider the following examples: 

 

17. Ő        le-       jött        a   lépcsőn. (perfective viewpoint) 

 he/she  PART  came    the stairs 

 ’He came down the stairs.’ 

18. Ő      jött      le          a     lépcsőn. (imperfective/progressive viewpoint) 

 he/she  came  PART    the stairs 

 ’He was coming down the stairs.’ 

 

In the case of simple verbs, where the grammatical aspect is not overtly marked, the 

perfective-imperfective interpretation can only be detected by contextual factors, like 

adverbials and/or adverbial clauses. Consider the examples below: 

 

19. a. Építettek egy házat. (perfective interpretation) 

        built, 3rd person pl.  a    house-Acc 

          ’They built a house.’ 

20. (Éppen) házat építettek,            amikor kitört     a vihar. (progressive interpretation) 
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 (just)  house-Acc built, 3rd person pl. when     broke out the storm 

 ’They were building a house when the storm broke out.’ 

 

As can be observed in (19) the presence of the adverbial is not obligatory in order to 

have a perfective interpretation. However, in order to get progressive interpretation we 

undoubtedly need contextual elements. In the case of (20) context is offered on the one 

hand by the presence of the adverbial éppen (Engl. just) that refers that the event ex-

pressed by the simple verb was in process and on the other hand by the time adverbial 

clause that serves as the reference time of the progressive sentence. 

 

3. The Aspect Hypothesis (AH) and the interaction between lexical and 

grammatical aspect 
 

Both in first and in second language acquisition research the study of the acquisition of 

aspect and tense has received considerable attention in the recent past, a large number 

of studies in the acquisition of aspect and tense morphology have appeared that have 

shown a variety in both analysis and elicitation methods. One hypothesis that has been 

experimentally tested is the Aspect Hypothesis (AH). Several first and second lan-

guage researchers have supported the predictions of the AH through the findings of 

their studies. These studies on AH acknowledge that there is an intriguing interaction 

between the inherent verb meanings and tense-aspect markers in child language, chil-

dren being „sensitive to lexical aspect in the morphological encoding of past events” 

(Bardovi-Harlig 2000: 193). According to the Aspect Hypothesis (AH) first and sec-

ond language learners „will initially be influenced by the inherent semantic aspect of 

verbs or predicates in the acquisition of tense-aspect markers associated with or af-

fixed to these verbs” (Andersen–Shirai 1994: 133). Thus, in the initial stages of acqui-

sition the past or perfective morphology is mainly associated with telic, punctual, non-

durative events (accomplishments and achievements) and the present or progressive 

morphology with atelic, durative, non-resultative events (activities/processes). In addi-

tion, according to the AH, progressive marking is not incorrectly overextended to 

statives. 

 

4. The present study 
 

4.1. Participants 
 

The subjects of our empirical study were fifty-one seventh and eighth graders, Hun-

garian learners of English, aged 13 and 14, who study at the Rózsa úti Elementary 

School, in Veszprém. They learn English for two classes a week, they have already 

learned the two simple tenses (present simple, past simple) and the two imperfective 

progressive tenses (present and past progressive) but not the perfective progressive 

tenses (present perfect progressive, past perfect progressive). This is the reason why in 

our study we have focused mainly on the use of the two simple tenses and the two 

imperfective progressive tenses. 
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4.2. Hypotheses of the AH 
 

In our study we intended to test the main predictions of the AH in the case of Hungari-

an learners of English. According to the AH, in the initial period of SLA, second lan-

guage learners: 

(1) predominantly associate the past tense with telic verbs (accomplishment and 

achievement) 

(2) acquire the imperfective past later than the perfective past 

(3) mainly combine progressive marking with activity/process verbs, and then ex-

tend it to accomplishment and achievement verbs 

(4) predominantly use the progressive, not the simple form in present tense 

(5) do not incorrectly overextend progressive markings to statives 

 

4.3. Experimental tasks 
 

In order to test the predictions of the AH, our participants were asked to complete four 

types of task: a guided story-writing, a cloze test, a grammaticality judgment and a 

picture description task. The same eight verbs from the four event types identified by 

Vendler (1976) were used in each of the four tests: 

Activities/Processes: walk, hammer 

Accomplishments: build a house, climb the ladder 
Achievements: realize, find 

States: see, like 

The participants have been familiar with the chosen verbs because they have al-

ready learnt and used them. Participants completed the four tests in three classes 

(3X50’). 

 

4.4.1. Results: guided story-writing 

 

In this test our participants were requested to write a short composition about a picture 

story using the given eight verbs. The results indicated in Table 1. are expressed as 

percentages. According to the results of Table 1. we can claim that our results support 

the first three predictions of the AH: 

1. the past simple is predominantly associated with telic verbs (past simple + accom-

plishment: climb 64%, build 53%; past simple +  achievement: realize 65%, find 62%) 

 

e.g. 21. The next day the man built a new house, and moved there. 

   22. Suddenly he realized he built the horseshoe at doghouse. 

 
2. the perfective past (past simple) is predominantly used (even in the cases of irregu-

lar verbs), the imperfective past (past progressive) appears to a considerable extent 

only in the case of the activity verb walk (56%), thus this result can imply that the 

imperfective past is later acquired than the perfective past 
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e.g. 23. He built a house for Lucky and hammered the horseshoe above the bole. 

 

3. the progressive marking can be observed mainly in the case of activity /process 

verbs (see: the activity verb walk: 56%) 

 

e.g. 27. The dog was walking in the old man. 

 

The fourth prediction, according to which in present tense the progressive form is 

predominant, cannot be checked by the results of this test because in the story-writing 

task participants used the past tense and not the present. 

Regarding the last prediction, according to which progressive marking does not in-

correctly overextend to statives, we can observe that our results support this prediction 

as well, because the state verb see is used in past progressive only in 2% and the verb 

like is not used at all with the progressive form. 

 

Situation type Activity/Process State Accomplishment Achievement 

Verb 

Verb form 

walk hammer see like 

 

build 

 

climb 

 

realize 

 

find 

 

past simple 16 52 64 51 53 64 65 62 

past progressive 56 13 2 – 8 10 – – 

bare form 2 19 8 18 18 10 10 16 

other uses* 8 12 22 2 16 8 – 4 

no use 18 4 4 29 25 8 25 18 

 

Table 1. The percentage of the occurrence of event types with past simple and past progressive form 

in the guided story-writing task 

 

4.4.2. Results: cloze test 

 
In this test participants were asked to fill in a text with the right forms of the given verbs in 

brackets. This text was formulated by us according to the picture story used in the first 

task. 

Comparing our results illustrated in Table 2. with the predictions of the AH, the fol-

lowing observations can be pointed out: 

1. in this test the past simple was also used predominantly with telic verbs (past simple 

+ accomplishment: build 76%, climb 74%; past simple + achievement: realize 96%, 

find 88%) 
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e.g. 27. He built a beautiful house, but he felt lonely in it. 

       28. One day while they walked in the street, Dandy found a horseshoe. 

 

2. there was a predominant use of past simple with each of the event types (more than 

70%), the only exception in this regard represents the activity verb walk (62%), thus it 

is possible that the imperfective past is later acquired than the perfective one 

 

e.g. 29. Finally he realized that it was a horseshoe and that he could use it, so he 

went              across the street to pick it up and took it home. 

 

3. activity verbs were mainly used with progressive marking. The activity verb walk 

was combined to a great extent with the past progressive form (62%) that was fol-

lowed (as the prediction of the AH also suggests) by the activity verb hammer and the 

accomplishment verbs climb (18%) and build (18%) 

 

e.g. 30. One day while they were walking in the street, Dandy found a horseshoe. 

        31. When Mr. Hill arrived home he was climbing the ladder and he was ham-

mering              the horseshoe above his door. 

The fourth prediction – according to which in present tense the progressive and not the 

simple form is predominant – is not tested in this test because the participants used 

past tense for completing the story and not present tense. 

The last prediction, according to which second language learners do not incorrectly 

combine state verbs with progressive forms, is not completely supported by the results 

of this test because the state verb see is used with progressive form 2% and like  4%. 

 

Situation type Activity/Process State Accomplishment Achievement 

Verb 

Verb form
 

walk hammer see like build climb realize find 

past simple 12 74 96 84 76 74 96 88 

past progressive 62 18 2 4 18 18 2 – 

bare form – 2 – 8 – 2 2 4 

other uses * 26 4 2 4 6 6 – 8 

no use – 2 – – – – – – 

 

Table 2. The percentage of the occurrence of event types with past simple and past progressive 

forms in the cloze test 

 

4.4.3. Results: grammaticality judgment task 
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In this test, the participants were given Hungarian sentences and they were asked to 

choose from two English sentences the one that was in their opinion the right transla-

tion. As we have already mentioned the fourth prediction of the AH (i.e. in present 

tense the use of the progressive and not the simple form is predominant) could not be 

tested in the first two tests because students mainly focused on the use of past tense 

forms. In order to test this prediction as well, we have designed two other types of test: 

a grammatical judgment and a picture description task. Table 3. shows the combina-

tion of the eight verbs with progressive and simple forms in percentages. 

 

Situation type Activity/Process State Accomplishment Achievement 

Verb 

Verb form
 

walk 

 

hammer 

 

see 

 

like 

 

build 

 

climb 

 

realize 

 

find 

present simple 4 2 71 100 10 6 53 37 

present pro-

gressive 

96 98 29 – 

 

90 

 

94 

 

47 

 

63 

 

 

Table 3. The percentage of the occurrence of event types with present simple and present progres-

sive in the grammaticality judgment task 

 

The results of the grammaticality judgment test support the prediction that in the pre-

sent tense second language learners predominantly use the progressive form and not 

the simple one. Participants used progressive even in the case of verbs that usually do 

not allow the progressive structure (i.e. achievement and state verbs). Consider that 

participants chose as correct the sentences with the progressive form in a significant 

percentage of instances in the case of the achievement verbs: find in 63% and realize 

in 47%. Consider (32) and (33): 

 

32. Épp most találja meg az ajándékot. 

 a. She finds the gift right now. 

 b. She is finding the gift right now. 

33. Most jössz rá az igazságra? 

 a. Are you realizing the truth now? 

 b. Do you realize the truth now? 

 

However, in the case of the state verb see, one can observe that subjects predominantly 

chose the sentences with the present simple form (68%) instead of the sentences with 

progressive form. 

 

e.g. 34. Látom a cicát. 

       a. I see the cat. 

       b. I am seeing the cat. 
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In addition, a more striking result in this respect is the case of the stative verb like that 

was not chosen with progressive form at all. 

These results are also important regarding the fifth prediction of the AH. While in 

the case of the stative verb see we can observe a certain extent of incorrect overexten-

sion of progressive marking (in 29%), in the case of the state verb like we cannot, 

participants did not choose the progressive sentence at all in the case of the verb like. 

 

4.4.4. Results: picture description 
 

In the last test, the participants had to describe some pictures by completing sentences 

with the right forms of the verbs given in brackets. We have given the sentences and 

the verbs in brackets because in this way we could test to what extent participants use 

progressive forms with the verbs that we have chosen. Some of the subjects used not 

only present simple and progressive but past simple and progressive as well. 

The results of this test illustrated in Table 4. support the prediction that in the initial 

stages of SLA in present tense progressive forms are predominantly used. 

 

Situation type Activity/Process State Accomplishment Achievement 

Verb 

Verb form 

walk hammer see like build climb realize find 

present simple 6 2 43 70 12 6 31 20 

present progressive 76 90 29 6 80 84 25 40 

past simple – 2 6 6 – – 18 12 

past progressive 6 2 – – 2 2 – – 

other uses* 12 4 22 18 6 8 26 28 

 

Table 4. The percentage of the occurrence of event types 

with present simple, present progressive and other forms in the picture description task 

 

Each of the event types was predominantly combined with the progressive form (ex-

ception: the state verbs like (6%) and see (29%)). Progressive marking was used the 

most with activity verbs (hammer 90%, walk 76%) followed by the accomplishment 

verbs (climb 84% and build 80%). 

 

e.g. 35. Mr. Johnson is hammering. 

       36. John and his son are walking in the park. 

 

Thus, these results are also compatible with the third prediction according to which 

progressive marking is initially associated mainly with activity/process verbs, and then 



169 

 

extended to accomplishment verbs. A certain extent of incorrect overextension of 

progressive marking is apparent in the case of stative verbs: see (29%), like (6%). 

 

e.g. 37. The bear is seeing its shadow. 

       38. They are liking each other. 

 

5. Conclusion 
 

On the grounds of the results of our study, we can claim that most of the predictions of 

the AH are confirmed in the case of Hungarian learners of English. Thus, in the initial 

period of SLA Hungarian learners of English: 

(1) strongly associate the past tense and perfective aspect forms with telic and 

punctual verbs (i.e. accomplishment and achievement verbs) 

(2) acquire the imperfective past (past progressive) later than the perfective past 

(past simple) 

(3) combine the progressive forms mainly with activity verbs 

(4) associate the present tense predominantly with the progressive and not with the 

simple form 

(5) do not incorrectly overextend progressive marking to statives 

 

The only prediction that is only partially supported by our results is that second lan-

guage learners do not overextend progressive markings to stative verbs. While in the 

case of the first two tests, this prediction was confirmed, in the third and fourth test 

this was only partially supported. In this respect, we consider that further testing with 

more participants should be carried out. 
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SÁNDOR CZUCZOR 
 

WHAT DOES ANGELIC SALUTATION REALLY MEAN? 

 

 

1. A split personality from the 20th century 
 

The more I have been in contact with British culture and civilisation the less I am 

confident with my command of the language I happen to use. After some 50 years – 

half a century in fact – of trying to learn [Keszthely], study [Debrecen] and acquire 

[Reading, Stirling, Bryn Mawr and Oxford] this wonder- and fruitful way of com-

munication I had to come to realize that my hard-won Hunglish might only come a bit 

closer to Englarian. This very process was more or less acknowledged by some native 

speakers of English whose admiration had been won in different conferences in gen-

eral, and various pubs in particular. The latter ones were much more convincing – I 

have to confess it to you – since they had not even ventured to be either diplomatic on 

the one hand or politically correct on the other. 

This way, I have come to a conclusion: I must be either a psychological – at best – 

or a psychiatric – at worst – case study specimen displayed at your highly respected 

conference. So, I am afraid, that I happen to be be the least psycholinguistic partici-

pant. My feelings have been further aggravated by the historical facts that I had been 

conceived in the Uplands in English, Felvidék in Hungarian, and Slovakia in Slovaki-

an. Driven by World War II news services broadcast from London my parents had 

decided to meet the liberating British troops [later known under the official codename 

Operation Overlord] by paddling down the Danube 300 kilometres southbound from 

Párkány [German Gockern, Latin Anavum, Slovakian Sturovo, Turkish Dsiger-delen 

Parkan] to Kiskőszeg [Croatian Batina, German Donau-Daru-Winkel and Bacincum in 

Latin]. Since the liberating British troops failed to appear on the horizon, I must have 

suffered some teratogenic disorders while neither the advancing Soviet troops nor the 

withdrawing German soldiers happened to sink our boat with their pinpointed artillery 

shots. This is the correct explanation why I was born in Pécs [Latin Sopianae or 

Quinque Ecclesiae, German Fünfkirchen, Croatian Pecuj or Petocrikva, Serbian Печуј 

or Pečuj, Slovakian Päťkostolie, Turkish Pecevi], and why I „decided“ to stay in the 

territory of present-day Hungary. 

I also had some extraordinary challenges with my anglophile inclinations since my 

parents preferred German, school regulations demanded Russian and I chose to learn 

English. With the help of English I could learn some Finnish, Japanese, Cherokee, 

Dutch and Welsh; with the help of Russian I could pick up some Slovakian, Polish and 

Slovenian; and with the help of German I learnt some Switzer-Dütsch, Swedish and 

Portuguese. The latter was a hell of a difficult job since my my first Portuguese book 

published in Germany before 1900 was explained in an archaic Bavarian dialect writ-

ten in Gothic letters. It was at around the time when I found a wonderful quotation by 

György Bessenyei: ‚Remember this great piece of truth: no nations on this globe of 
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our earth could ever acquire either wisdom or profundity until sciences have been 

drawn into their own vernacular. Each nation could only become erudite in its own 

language and never in a a foreign one‘.
11

 

Hence my pre-natal problems with history in general and psycholinguistics in par-

ticular. 

1. Well, I badly needed this very guidance with my English–History and Philoso-

phy majors, teaching World History in English later on, and translating mediaeval or 

modern Hungarian documents into English in my free time. This is why I decided to 

write another Concise History of Hungary after a few books on World History. Then 

and there I decided to compile a decent Dictionary of History Terms with American, 

British and European Union Usage
12

. Whether you believe it or not, but they happen 

to be different languages as far as history terms are concerned. Now, it is high time 

that the first volume of this dictionary was followed by a Hungarian-American-

British and EU version fairly soon. It is really high time I published it since irritating 

and even nasty mistakes in some books, articles and strange websites keep growing 

by simple repetitions, imitations or copycats. It is also high time we did something, 

because some teachers of English were surprised to learn that they were in fact only 

teachers of English in Hungary. 

2. However young you all are, you may have or should have experienced yourselves 

that Queen‘s English gradually gave way to London RP, then BBC English was all the 

rage for a while, which in turn was overtaken by North American English with its 

funny PCs which was superseded by Internet English. Today, we are on the threshold 

of Globish, the dialect of the 21st century offering a kind of decaffeinated English 

‘deprived of some former colonizing and imperialistic aspects‘. Due to our stormy 

history we happen to live in a country where past is unpredictable.
13

 

3. Speaking different languages has often isolated men from men and even women 

from women. In his latest book, Gábor Czakó
14

 wondered whether the unity of man-

kind would be really promoted by a single language and if it would bring about the 

peace so much desired. His answer is that it will hardly do so, since a Globish version 

would only impoverish the English language itself. Speakers of Globish would only be 

able to express what they could express in that version, and not what they had meant 

to say. His final conclusion is not to neglect the cultivation of our mother tongue with 

its unmeasurable richness. 

                                                           
11

 „Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán egy nemzet sem tehette 

addig magáévá a bölcsességet, mélységet, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe bé 

nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.” Bessenyei 

György [1746–1811] 
12

 Lieshing, Gail 1992. Language teaching officer, semi-official discussion of the future of 

bilingual schools in Hungary. 
13

 A Dictionary of History Terms with American, British and European Union Usage. Czuczor 

P. Sándor. Budapest: Xántus. 2009. 
14

 Czakó Gábor – Juhász Zoltán 2010. Beljebb a magyar észjárásba. Budapest: Cz. Simon Bt. 

Gelbert nyomda. 
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4. While fully agreeing with Czakó’s conclusions let me add a little piece of con-

cern of an old teacher of English, who has managed to survive quite a few educational 

reforms in the last fifty years: I think I am really aware of the wounds I have inflicted 

on both British and American English usage. I would not, however, suffer to let others 

inflict more wounds on Hungarian history by mistranslating or distorting our heritage. 

If you don’t happen to agree with me now, please, read some publications of the suc-

cessor states of the Kingdom of Hungary deposited in British or American libraries, 

not to mention those disseminated over the Internet. 

5. There must be some funny coincidence with my Hunglish-concept and the prob-

lem of the native Hungarians‘ command of the official state language in the neigh-

bouring countries. Let me just quote the Minister of Education of Slovakia, Ján Miko-

laj, who has just complained of the poorer Slovakian command of native Hungarian 

students. ‘They are unable to think in the state language‘. Nota bene: Same utterances 

could be heard from Romania and the Ukraine earlier. In fact, native Hungarians are 

being criticized for mastering their own mother tongue…! They were even harrassed 

by some state-paid researchers disguised as sociologists who wanted to know whether 

native Hungarians in Slovakia can or dare to use their mother tongue at home.
15

 

 

2. What am I really afraid of? 
 

If native Hungarians are unable to cope with the official requirements of the final ex-

aminations in various languages which was not their own choice nor had it been those 

of their parents and grandparents, then it is not their fault. After all, they are expected 

to do something against their own will. [What an exclamation from a Minister of Edu-

cation in a EU member-state (?): ‘they still know their mother tongue better than the 

state language…‘.] But if they choose the second language of their own free will, as 

they do in bilingual secondary grammar schools all over Hungary, they seem to out-

shine their peers in other ‘normal‘ secondary schools in interschool competitions, final 

exam statistics and university admittance. 

In spite of the evident successes, we have had quite a few teratogenic problems with 

bilingual schools from the 1980s onward. First of all no teachers have ever been 

trained to teach in these schools, no proper textbooks were available. Those in print, 

i.e. the official Hungarian books, had been translated into the target languages by ami-

able amateurs who have never came across the technical terms of the subjects in ques-

tion. Background materials were not available either and the original idea of establish-

ing brand new schools with only bilingual classes was shortly dismissed. For reasons 

unknown, the only exception to this rule was Balaton-almádi back in 1988. 

Anyhow, these bilingual schools became extremely popular among parents and stu-

dents, but less beloved by politicians who were shocked to learn that the Russian lan-

guage was the least popular of them all. The incredible oversubscription into English 

and German schools has even surpassed those of the minority bilingual schools which 
had to be gradually corrected, remedied or better to say: retaliated for various political 

                                                           
15

 Magyar Nemzet, 2010. május 18., 19., 20. 
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reasons.Without delving any deeper into this intricate and delicate question let me 

only clarify what I am really afraid of even today: the original lack of properly and 

specially trained bilingual subject teachers together with the lack of decent school-

books and background materials yielded their fruits in the form of an almost complete 

anarchy. In order to hide this sad fact some funny measures were initiated by our poli-

ticians: 

a. There hasn’t been either a responsible official in the Ministry of Education or any 

cohesive policy. When I retired two years ago there was only one single person 

responsible for bilingual schools, available in the afternoons on Thursdays. 

b. The comprehensive system of school inspecton was gradually and shamefully 

abolished. Underfunded schools could ask for a special inspector to screen them 

at high cost. To make this situation even darker: Pedagogical Institutes were 

summarily also obliterated. 

c. The only schoolbook publisher capable of printing bilingual books relatively 

cheaply was all of a sudden privatised and was no longer called National School-

book Publishing Office. The old-new publisher did not bother to publish unprof-

itable bilingual schoolbooks or background materials in different langauges. Pri-

vate publishers were willing to do something but proved unable to move forward. 

d. Subject teachers working in bilingual schools started to produce their own mate-

rials. By ‘producing‘ I mean to say compiling at best or cutting and pasting at 

worst. Some of the self-made authors could speak, read and write the target lan-

guage, some of them knew their subjects brilliantly, while others were congenial 

didactic experts. Alas, these skills were hardly ever combined in the same per-

son. 

 

Overworked and underpaid, rank and file bilingual subject teachers were simply happy 

to keep their body and soul together lest they should write anything at all. 

e. Some embittered masochists disguised as philantropists ventured to publish some 

special books, the lack of which had been felt most painfully embarrassing. You 

won’t believe it but each of them were their authors‘ editions, which also meant a 

hasty preparation of manuscripts, negotiations with printers, solitary proofread-

ing and then the promotion of sales including the mailing of parcels by twos and 

threes. 

f. A few, really few fearless bilingual schools took pity on these wretched authors 

and managed to publish some absolutely indispensable volumes relatively cheap-

ly when ivory towers warned them to acquire all the necessary permits prescribed 

for academic use in order to have their publications declared suitable for the rank 

of schoolbooks.These very permits cost a flat fee of some 10,000 convertible 

Hungarian Forints by the author‘s sheets five years ago. 

g. Desperately ambitious bilingual teachers, heads and experts founded a non-

governmental organization named KIE [Organization of Bilingual Schools] to 

safeguard their interests a decade ago, which enabled some of them to dismiss 

any conspiracy theories and suspicion of objective necessity, while others were 

brave enough to exercise futile waste of time and energy in fighting ivory towers 
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– if it is too diplomatic for you, let me say in plain Hungarian: peeing against 

gale-force winds. 

h. This way, bilingual schools have arrived at the crossroads: one road leads to ap-

parent catastrophe, and the other to utter hopelessness. They must be wise 

enough to choose the correct direction [a wisecrack by Woody Allen, adapted]. 

 

3. What are we to talk about now? 
 

Local historians in Wales like to define latecomers as the ones born not to repeat old 

mistakes but to invent new ones and I liked it a lot when we could discuss some simi-

lar and different features of bilingual education in Hungary and Wales with Headmas-

ter Arwyn Thomas of Ysgol Maes Gyfun Yr Yrfa of Cefneithin Llanelli, Carmarthen-

shire. He started to enumerate the distortions in their school-books and I continued 

with those of our own. This meeting may have taken place some twenty years before 

this conference and things have only gotten much, much worse since then. Sorry, this 

sentence was too American, so let me become too Hungarian at times from now on: 

Let me start with a relatively simple term from Hungarian history: Could you please 

check some sources at your disposal. Most of them will know of ‘subjection‘, which is 

not a tragedy as such compared to the fumes of the busy volcano named Eylafjalla-

jökull from Iceland. But … 

 

hódoltság [state–állapot] subjection, subjugation of the people 

hódoltság [area–terület] territory under enemy rule, [Latin: tributarii, subacti] 
hódoltság [period–idő] foreign occupation, the Age of Turkish occupation 

hódoltság [historic–történeti] Hungarian area under Turkish occupation, parts of 

Hungary under Turkish rule, Ottoman Hungary 

hódoltság [era–korszak] the period of the Turkish occupation of Hungary, the age 

of Turkish occupation 

 

In spite of all spites, most Hungarian speakers of English – including teachers of histo-

ry, happen to prefer the only term ‘subjection‘. 

 

Let me continue with a world history term – if I were politically very correct I would 

certainly add ‘herstory‘, but this is not the point I am driving at for the time being. 

This term is, in fact, an old castle in the region of Emilia-Romagna, Italy: Canossa. 
And instead of simply going to Canossa, or eating humble pie: 

 

Forgiveness at Canossa = canossai bűnbocsánat [1077] refers to King Henry IV‘s 

begging to be forgiven by Pope Gregory VII 

Going to Canossa = Canossa-járás [1872] [Bismarck‘s struggle with the Catholic 

Church, i.e. his Kulturkampf ‘Nach Canossa gehen wir nicht‘ 
Penance at Canossa =Canossa-járás, King Henry IV‘s journey to Pope Gregory VII 

Perform penance at Canossa = Canossát jár, vezekel, i.e. Henry’s doing penance 
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Pope’s Canossa-in-reverse letter = XVI. Benedek pápa levele az ír katolikusokhoz 

[2010], i.e a letter expressing regret over the pedophile scandal 

Repentance at Canossa = Canossa-járás, bűnbánat, i.e. Henry’s penitence [1077] 

Reversed Canossa = fordított Canossa-járás, Pope Pious VI’s visit to Joseph II [Vi-

enna, 1782] 

The Canossa Speech = Bismarck lelki Canossa-járása a Kulturkampf miatt [1872] 

Canossa journey to Belgrade = Hruscsov magánlátogatása Belgrádban [1955], i.e. 

semi-private political apology 

Walk to Canossa = Canossa-járás , i.e. humiliating pardon 

 

Most Hungarian speakers of English, however, prefer going to Canossa … 

 

 

1. Place names within the Carpathian Basin: 

Try to think of some of the best-known place names, and, please, dismiss any, more 

than humorous examples of‚ ‘Balmaz-New-York‘, ‘Little-Cumanian-Half-One 

House‘, ‘Chairy-White-Fortress‘, and the like. After deriding a bit these specimens 

how would you respond to ‘Farewell to Oradea by Ivan Csezmicsky‘ instead of ‘Janus 

Pannonius: Búcsú Váradtól‘ or ‘Bratislava‘s first permanent bridge over the Dunaj, 

Starý most, was built in 1891“ instead of „Pozsony első dunai hídja a Ferencz József 

híd 1891-ben épült” or even ‘pilgrimage to Miercurea Ciuc‘ instead of ‘csíksomlyói 

zarándoklat‘? Could you enthusiastically sing the fifth line of the International any 

longer: „Of the past let us wipe the slate clean“ [A múltat végképp eltörölni] from now 

on? 

Let me continue with some more bilingual examples: 

Referring to some 13th century events, it is not really correct to write ‘Kreminca 

ducats‘ for ‘körmöci aranyak‘, but either ‘gold coins from Körmöcbánya‘, ‘gold coins 

from Kremnitz‘, or ‘Kremnitz ducats‘ especially if we intend to remind students of the 

German miners settled there. 

The world famous ‘nagyszentmiklósi aranylelet‘ should be translated as ‘Treasure 

of Nagyszentmiklós, and not as Treasure of Sannicolau Mare‘ since the village had a 

Hungarian name in 1799. The probable explanation of the misnomer may be a hopeful 

Romanian demand that Austria should return ‘their‘ treasures from the Kunsthistor-

isches Museum in Vienna. 

Mention should be made of the inventors of the ‘Wagenburg tactics‘, i.e. the Huss-

ites, who used a wagonfort similar to the Polish-Lithuanian ‘tabor‘ called ‘Laager‘ in 

South Africa or ‘corral‘ in North America. Anyhow, I would really not translate it as 

‘Wagenburg taktika‘ into Hungarian but stick to ‘huszita szekérvár‘. 

 
It is funny to read ‘Jelena Zrinska, the niece of poet Nikola Zrinski, who defended the 

fortress of Munkachevo‘ – when the latter town is Munkacheve since it belongs to 

Ukraine today. Well, this Jelena Zrinska had a son, ‘Franjo II Rakoczy‘ or called Fran-

tisek II Rákóci by others. Whatever his name really was and no matter how he spelt it, 

he died ‘in Tekirdag and was buried in the St Elizabeth Cathedral in Kosice‘. I can 
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imagine the faces of Hungarian-born students in their English-Hungarian bilingual 

school in Galánta, when they read these sentences. I have seen some other faces when 

they came across this text. 

 

Well, ladies and gentlemen, I have only quoted a few striking examples from various 

sources I could find so far. These examples are only the most striking ones of the re-

sults of the OM [Ministry of Education in Hungary] regulation acccording to which 

bilingual students must use the target language of their school and not their mother 

tongue when sitting the oral exams…. 

 

2. Better and Less-known Abbreviations, Acronyms 

Some abbreviations are widely known and used, others are not: 7/7 is much less 

known than 9/11, but the London tube bombings took place in 2005. Some should be 

better known, like ‘CIS = Commonwealth of the Independent States = i.e. FÁK in 

Hungarian instead of the previous USSR‘, similarly to the ‘BRIC States = BRIC 

államok‘ referring to Brazil, Russia, India, China to denote ‘feltörekvő piacok = 

BRICs‘. But if you add Mexico, BRICs will become BRIMCs. Different conspiracy 

theories and election campaign slogans also left their indelible marks among acronyms 

and abbreviations, like ‘LIHOP or MIHOP = They let it or Made it Happen on Pur-

pose‘ to remind people of 9/11, the disaster of the Twin Towers. ‘K1C2 = Korea, 

Communism and Corruption‘, was a tough slogan back in 1952 serving as accusation 

against the Democrats [Eisenhower vs. Harriman]. 

 

3. British, American, Canadian, South African, Australian, New Zealand events: 
‘Aztec two-step‘ is not a Mezo-American dance but diarrhoea inflicting the first Euro-

peans, who also called it Montezuma’s revenge [Moctezuma II to be correct]. 
‘BAOR=British Army on the Rhine, later the name of British NATO troops garri-

soned in West-Germany and has nothing to do with Bavaria which belonged to the US 

Army. 
Barbon, or Praise-God Barebone [1596-1679], a Puritan preacher from England lent 

his name to ‘Barebone‘s Parliament‘, also known as ‘Little Parliament’ best translated 

as‚‘Szentek parlamentje‘ which was in session in 1653. 
‘Basilicon doron‘ published in 1599, should not be translated as Golden Basilica 

from Greek, since it was written by King James VI on the divine right of monarchs. 

‘Battle of the Bulge‘ was the last German offensive in 1944 and should be translat-

ed as ‘ardennes-i válság‘ if we mean the tough Von Rundstett Offensive. 

‘Battle of Blenheim‘ is to be understood as the second battle of Höchstadt in Hun-

garian, since the battle proper took place between Höchstadt and Blindheim won by 

John Churchill and Eugéne of Savoy in 1704. 

 

The so-called ‘secure camps against the Boers‘ i.e. the first concentration camps were 

invented by the British in South Africa in 1900, as the Uitlanders collected women and 

children to ‘secure‘ them from the Boer commandos. 
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‘Clubman‘ as such did not refer to a club member in England back in the 17th cen-

tury, but local vigilantes if we mean the modern neighbourhood watch. 

‘Dreamtime‘ a.k.a Altjeringa means ‘sacred once upon a time‘ and is therefore 

‘Álomidő‘ in Hungarian, if we think of the Australian aborigine myth of Creation. 

‘Potato Wars and Musket Wars‘ took place in New Zealand in 1832-1836 and could 

be best traslated as ‘Krumpliháború; a Muskéták és Íjak háborúja‘ 

‘speak with a forked tongue‘ i.e. make false promises between white settlers and na-

tive Americans can remind us of the Unequal Treaties introduced later on. 

The Seven Years War waged between 1756 and 1763 is too European for the Amer-

icans, who prefer to remember the ‘French and Indian Wars‘ of [1754–1763, i.e. the 

American portion of the battles fought by Great Britain and France with native sup-

port. 

‘Upper Canada‘ does properly mean English-speaking Canada from 1791, while 

‘Lower Canada‘ denotes Francophone Canada, limited to Quebec today. 

 

4. International events, especially genocide: 
Let me only enumerate some of them with their proper names: 

a. Great Calamity [Musa Dagh, Armenia], Holodomor [famine in the Ukraine], Holo-

caust, Shoa and Porrajmos. The latter expression is the Gipsy or Roma Holocaust 

which is ‘elemésztés‘ in Hungarian. 

b. Irish Famine, Circassian War, Trail of Tears, [Cherokee Deportation], Auto-

genocide in Cambodia/ Campuchea, Rwandan Genocide, Darfur War, Bosnian 

Genocide, ethnic cleansing in Chechnya. 

 

5. EU terms 

Picking and choosing from among the latest phrases and terms, let me mention but the 

most striking ones in the news even today: 

a. ‘acquis communautaire‘ seems to be fairly complicated for Hungarians as it is offi-

cially translated as ‘azon szabályok és gyakorlatok összessége, amelyeket az Euró-

pai Unióhoz újonnan csatlakozó államoknak magukra kötelezően el kell fogadniuk‘. 

Lucky British version: assets acquired by the Community. 

b. ‘one-size-fits-all monetary policy is best rendered as ‘mindenkire egyaránt érvényes 

pénzügyi politika‘, while ‘Emission Trading Scheme for Greenhouse Gases‘ is easi-

ly understood as ‘üvegházhatás-kibocsátáskereskedelem‘. ‘Green-washing, green 

sheen‘, however, should be translated as ‘kedvező környezet-védelmi gyakorlat‘, 

mistranslated as ‘zöldremosás‘ in the media. 

c. Some further specimens: CAP = Common Agricultural Policy, Multi-Speed Europe, 

i.e. ‘kétsebességű Európa‘, OLAF = European Anti-Fraud Office, Treaty of Nice, 

i.e. ‘Nizzai Szerződés‘, ‘Cohesion Fund‘, i.e. ‘kohéziós alapok‘, although ‘Stake-

holders‘ Forum‘ is still a hard nut to crack: ‘az érdekelt felek megszólalási le-

hetősége a lisszaboni szerződés holland és francia elutasítása után‘
16

 

                                                           
16

 www.klett.hu/files/…/glossary-of-englishhungarian-eu-terminology.pdf 

http://ec.europa.eu/translation/hungarian/guidelines/hu_guidelines_en.htm 
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This way, all the rest of the phrases are almost quite obvious: Eurocorps, eurocrat, 

Europe’s PIGS countries, join the Eurozone, No to Europygmies, Supranational Eu-

rope, Treaty of Rome, rapporteur, Romania’s own Tibet [Szekler Land]… 

 

6. Word Order and Structures in Context: 

There is a long way from vocabulary building to mastering technical terms in history. 

Even if diligent students happen to know the words of silver and monopoly they are 

not likely invent ‘monopoly on silver‘. If their teachers, however, tend to be really 

demanding, they can and should teach ‘egyedárúsági jog‘ or ‘egykézrendszer‘. Thus, 

their students would not be scared of rendering a sentence like ‘Selmecbánya 

egyedárúsági jogot nyert ezüstre‘ into English, and they would not be misled by ‘Ban-

ska Stiavnica won monopoly for silver‘ instead of ‘Selmecbánya gained monopoly on 

silver‘. 

a. Word order: ‘Szent István király‘ is always ‘King Saint Stephen‘ and never ‘ Saint 

Stephen king‘, or ‘Stephen the King‘. Another term ‘szabad királyi város‘ is a ‘royal 
free borough‘ and not a ‘free royal borough‘. Similarly, ‘Kelet-Közép-Európa‘ should 

be rendered as ‘East-Central Europe or Median Europe‘ and nothing else, even if you 

come across ‘Middle Europe‘ at times. Another term, ‘rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövet‘ is correctly translated as ‘ambassador extraordinary and plenipotentiary‘. 

Finally, ‘Ágoston-rendi kanonokok‘ have always been ‘canons-regular‘ in English us-

age. 

b. Orthography and Spelling: Carnarvon is correctly spelt as ‘Caernarfon‘ today, and 

‘Carnarvon grófság‘ is no longer Caernarfonshire but ‘Gwynedd‘. The city of ‘Iszt-

ambul‘ is ‘Istanbul‘ in English, even if the original Turkish phrase ‘i stamboul‘ i.e. 

‘into the town‘ was eventually Graecized. The mountain ranges of the ‘Apennines‘ 
were not Italianized in English, but the Hungarian translation in fact was: ‘Appen-

ninek‘. The French word of ‘Parlement ‘ was changed to ‘Parliament ‘ in English 

and ‘Parlament‘ in Hungarian. The ‘Hanover dynasty‘ had always been spelt this 

way between 1714 and 1901 before it was changed to the House of Windsor for 

reasons well-known, but it is always ‘Hannover dinasztia‘ in Hungarian. The Habs-

burg dynasty, however, was originally anglicised as ‘Hapsburg‘ and was changed to 

Habsburg and even House of Austria later on. Ridiculous as it may sound, but the 

word ‘Saint‘ is always abbreviated as St in British English, i.e. without a stop, while 

in American English it is abbreviated as St., i.e. with a period at the end. To make 

things all the more exciting abbreviations of Ste. and SS also exist: the former one 

precedes female saints, the latter one denotes more saints, although the sts. form is 

also acceptable. However, the proper abbreviation of ‘Street‘ is always St. and not 

‘Str.‘. 

c. Contranyms: some words can have opposite meanings in different contexts, hence 

their name: self-antonyms: ‘cleave‘ = to split apart or to stick together, ‘clip‘ = to 

cut or to fasten, ‘sanction‘ = approval or punishment, ‘screen‘ = to shield or to pre-

                                                                                                                                                   
http://mek.oszk.hu/00000/00081/00081.htm 
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sent, ‘trim‘ = to cut away or to ornament. Finally, the word ‘let‘ can mean ‘forbid‘ 

in the Bible, legal texts and tennis… We should not be surprised that historians are 

often call them Janus words after the Roman god having two faces. 

d. Plurals: irregular plurals have always been the pain in the neck of quite a few stu-

dents and teachers, especially if they come from other languages. Let me illustrate: 

‘angyalka‘: cherub, cherubim; apszis, oldalfülke, szentély: apse, apsis, pl: apsides; 

‘huszárvágás‘: coup-de-maitre, pl: coups-de-maitre; ‘kolosszus‘: colossus, pl: co-

lossi; ‘koszorús költő‘: poet lauretae, pl: poets laureate; ‘munkafelügyelő‘: compra-

dor, pl: compradores; ‘női tunika‘: cyclas, pl: ciclades; ‘pápai kamarás‘ Pope’s 

chamberlain, camerlengo, pl: camerlenghi; ‘szénégető‘: carbonaro, pl: carbonari; 

‘vezéralak‘: coryphaeus, pl: coriphaei. And how many more there are! 

 

7. Ignorance of technical terms: 

When we happen to know some nice and rare words we tend to be brave enough to 

apply them wherever we think it appropriate. Let me bring some specimens: 

‘Aranyszájú‘ is silver-tongued but the Early Church Father, ‘Aranyszájú Szent 
János‘ should be translated as John Chrysostom [347–407] 

‘Szent Tamás‘ is Saint Thomas in general, like Saint Thomas Aquinas, Saint Thom-

as More, but ‘Becket Szent Tamás‘ should always be Thomas Á Becket 

Works by Széchenyi are often translated off-the-cuff as ‘Credit, World and Stadi-

um‘. Once we are familiar with the works themselves we are more inclined to translate 

them as ‘Credit, Light and Stage‘. 

‘Besenyők által uralt terület‘ are most or less identical with the Pecheneg Khanates 

during the 1 and 11th centuries, but the term of ‘Patzinakia‘ is more correct. 

‘Merseburgi csata‘ is correctly named Battle of the Riade [933] in English in com-

pliance with German sources, but Polish ones prefer Bitwa nad Unstruta. The Battle of 

Koeniggraetz, i.e. ‘königratzi csata‘ in 1866, however, is not linked to Königgraetz in 

most English sources but the Battle of Sadowa except for Czech sources with their 

Hradec Králové [bitva u Hradce Králové or bitwa na Chlumu]. This way, we should 

not surprised at all that the term of battle of Blenheim is used in British sources for the 

Hungarian ‘höchstadti csata‘ fought in 1704. 

Finally, ‘német aranybulla‘ is to be undestood as the Golden Bull of the Holy Ro-

man Empire [1356]. By the way: ‘Német Római Birodalom‘ is Holy Roman Empire 

which was neither Roman, nor Holy and not an Empire either… 
My conclusion is similar to that of József Révai [1750–1807]: Non loqui Hungarica 

i.e. We cannot speak Hungarian either… 

 

8. Euphemisms: 

There are euphemisms used in the West and euphemisms used in the East – better to 

say there have always been euphemisms, but they tend to spread like wildfire. 

WEST: _EAST:_ 

The Plum Book White Paper [Fehér könyv] 
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list of the patronage at the disposal Command Papers in the UK and a pack of 

lies 

of the incoming president disguised as political brochures in Hungary 

Post War credit, benevolence Peace Loan [both mean arbitrary tax] 

Explicitly banned by the Bill of Rights Each worker, peasant and intellectual 

and was introduced after WWII. allied with them had to sign them. 

Relocation or relocation transfer population exchange 

emoval of the population, police Forced deportation of Hungarians and 

translocation of Japanese population Cali-

fornia from 1941. 

Germans disguised as exchange of popula-

tion from 1945. 

find Cook County US blue-chit elections [kékcéduás választások] 

 

to engage in electoral fraud Keennedy’s win 

over Nixon rigged elections in 1960 

Communist fraud in 1947 known also as to 

secure 

SAMIZDAT TAMIZDAT 

dissident activity in the Soviet bloc to repro-

duce censored publications and pass it to 

readers from readers 

Works smuggled abroad for publication later 

on and returned to the Soviet bloc by by 

hand later on 

 

Notice the use of the attribute of ‘people’s‘ before the collapse of the clay-legged gi-

ant, i.e. the USSR. In practice and in fact it meant something autocratic 

‘people’s army‘ = army supporting the communist regime, 

‘people’s court‘ = Communist tribunal supporting the regime without trained ‘judg-

es ‘people’s democracy‘ = autocracy 

‘people’s justice‘ = summary killing without trial 

‘people’s militia‘ = an armed force supporting those who have seized power 

‘people’s palace‘ = for the sole use of an autocrat 

‘people’s republic‘ = an autocracy, grotesque dictatorship 

‘people’s tribunal‘ = political court on the lines of a people’s court 

 

If the word ‘people‘ managed to become a privative prefix , i.e. ‘fosztóképző‘ in the 

so-called socialist countries, than ‘proletarian‘ was its comparative. The ancient word 

of Roman origin, proletarian used to mean people who lacked the minimum property 

to be taxed so they sent their sons to the army. 20th century usage denoted Communist 

only, at least in East-Central Europe. Thus, ‘proletarian democracy‘ was Communist 
autocracy, ‘proletarian internationalism‘ meant Soviet-Russian imperialism. 
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If ‘psycholinguistics covers the cognitive processes that make it possible to generate a 

grammatical and meaningful sentence out of vocabulary and grammatical structures, as 

well as the processes that make it possible to understand utterances, words, text, etc‘- how 

on earth can most Hungarians understand meaningful sentences from their own history in 

English at all? How can our children learn foreign languages? Why are we surprised that 

more than half of our university students cannot pass their language exams in time?
17

 

 

4.Trapped: the networked teacher 
 

We are all aware of the transitionary period we live in: the transition from Gutenberg 

Galaxy to the Marconi Constellation, i.e. the passage from the mechanic age to the 

electronic one if we are to trust Marshall McLuhan [1911–1980]. For obvious reasons 

we have to trust him on the one hand and to be scared of the consequences involved 

but to find solutions for the changes lurking in the dark on the other. If our transition-

ary period does suggest the “existence of a broad constellation of social and cultural 

changes“ then they in turn will convert our everyday practices. Teachers should espe-

cially be prepared once the ‘medium is the message or massage‘. 

 

There are fourteen sources of information available for quite a few Hungarian teachers 

of English in this transitionary period and I really wonder which are or will be the 

reliable or trustworthy ones. And I wonder if they themselves wonder at all! Will they 

have any time, energy or patience to filter them according to their values or merits, or 

they would prefer to pick and choose at random? My old-fashioned trust in human 

factors including colleagues, family and local community or even video conferences 

does not seem to be good enough. The odds are against us: 4 to 10. 

 

5. Final conclusions, if any: 

Marshall McLuhan gave a list of possible responses to these challenges back in 1987, 

and let me paraphrase them for the networked teachers mentioned above: Gutenberg 

Galaxy might enhance the effect of these 14 factors, which is not good news, although 

it may obsolesce [dim] them, which is not good news either. Gutenberg Galaxy chal-

lenges might retrieve a lot of values which is good news if it may not reverse them 

when taken in the extreme … 

                                                           
17

 „A helyzet igaz, és szomorú. A felsőoktatási intézmények nagy hányadában a végzősök any-

nyira bénák, hogy képtelen valamilyen nyelvvizsgát villantani. Elég csak pár intézmény statisz-

tikájából csipegetni, és hamar el is megy az ember kedve. A Corvinus elég jól áll, a hallgatók 

92%-a megugorja a szintet, még az ELTE sem panaszkodhat a végzettek 82%-ának adhatja oda 

diplomáját. Viszont vannak olyan intézmények, akiknél még leírni is gyalázat a számokat: a 

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán 67%, a Kodolányi János Főiskolán 59%, a 

Gábor Dénes Főiskolán 50%, a Színház és Filmművészeti Egyetemen 34% … nem is írom 

tovább. A legtöbb intézmény azonban nem is reagált a kérdésre, illetve hallgatóik érdekeire és 

az intézmény presztízsére hivatkozva nem közölt információt. Vajh, miért?” Forrás: 

http://szamarpad.blog.hu/2010/05/21/diplomatlan_diplomasok 
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In spite of all spites, you will have gained an overview of these sources the whole 

system before long, and I do hope, you will come to see it yourselves why a brief 

presentation of the anti-Hungarian political trends in East-Central Europe in general 

and domestic educational policies in particular was really relevant. Past is still unpre-

dictable in the Carpthian Basin. You have to understand that none of us has any time 

to waste. If you accept the historical concept of acme, i.e. 30 years for the zenith of an 

average human life, then you can easily deduce the fact that at least two generations 

were lost from 1945 onwards. These generations, moreover, disseminate a multiplier 

effect whether we like it or not. You cven disseminate sciences with faith on the one 

hand and ignorance with hopelessness on the other. 

Finally, let me wonder why some people can be proud of their nations and why 

should Hungarians be ashamed of theirs. I do not intend to go any further as the citi-

zens of the Lonely Star State boast:“ I am American by birth but Texan by the grace of 

God“, but I don’t feel inferior either. 
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IV. ÍROTT NYELV 
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BODA ISTVÁN KÁROLY – PORKOLÁB JUDIT 
 

HIPERTEXTUÁLIS SZERVEZŐDÉS ÉS KULCSSZÓ ALAPJÁN TÖRTÉ-

NŐ KERESÉS TERMÉSZETES NYELVŰ SZÖVEGEKBEN
18

 

 

 

Általánosan megfogalmazva kutatásunk tárgyát: az alapfeladat természetes nyelvű 

szövegek feldolgozása számítógépes támogatással. A probléma általánosságát jelzi, 

hogy a nyelvészeten és az informatikán kívül számos tudomány vagy tudományterület 

foglalkozik – központi kérdésként vagy érintőlegesen – ezzel a témával. A szövegek 

jelentésének és megértésének vizsgálatakor óhatatlanul felszínre kerülnek a téma kog-

nitív pszichológiai, pszicholingvisztikai, megismeréstudományi és pedagógiai vonat-

kozásai is (a szövegek alapvető szerepet játszanak mindenfajta tanulási folyamatban, 

és különösen fontosak az idegen nyelvek tanulásában). 

Kutatásaink szempontjából a természetes nyelvű szövegek feldolgozásának alap-

problémája úgy fogalmazható meg, hogy egy természetes nyelvű szöveg csak „a jég-

hegy csúcsa”, önmagában nem értelmezhető – ehhez további ismeretekre (pl. generi-

kus, nyelvi, enciklopédikus és háttértudásra, vö. Boda–Porkoláb 2009b) van szükség. 

A probléma egyik lehetséges (elvi) megoldása olyan komplex hipertextstruktúra kiala-

kítása a szö-veg köré, amely a megértéshez és értelmezéshez szükséges legfontosabb 

információkat és kapcsolatokat tartalmazza. A szövegértelmezést ilyen értelemben 

tekinthetjük tanulási folyamatnak is, amelynek során lényegében egy „tudásbázist” 

alakítunk ki, amelyben az információk visszakeresését a feldolgozott szövegek 

konkordanciaszótára alapján tudjuk végrehajtani. Vizsgálatainkban empirikus és 

konstruktív megközelítést követünk – egy természetes nyelvű korpuszból konkrét 

szövegeket választunk ki, a kiválasztott szövegek köré komplex hipertextstruktúrát 

szervezünk, és ezt fokozatosan, iteratív módon bővítjük a számítógépes és manuális 

feldolgozási módszerek kombinációjával. 

A kutatás általánosítható, elméleti következtetések levonását is lehetővé tevő vo-

natkozásai közül kiemeljük azt, hogy a természetes nyelvű szövegek köré szerveződő, 

az értelmezési folyamatot segítő komplex hipertextstruktúra kialakításával lényegében 

az emberi tudás szerveződését modellezzük, a feldolgozott szövegek 

konkordanciaszótá-rával pedig a mentális lexikon egy egyszerűsített, alapvetően funk-

cionális és konstruktív modelljét próbáljuk létrehozni. 

A hipertextuális szövegértelmezés alapgondolata, hogy a vizsgált szöveghez hozzá-

kapcsoljuk az értelmezéshez szükséges háttértudást. A megvalósítást illetően három fő 

problémával kell szembenéznünk. Ezeket és a problémákra adott megoldási javaslata-

inkat foglalja össze az 1. táblázat. 

                                                           
18

 A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogat-

ta. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-

sult meg. 
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probléma megoldási javaslat 

a háttértudást reprezentáló szövegkorpusz 

kialakítása és kereshetővé tétele 

 

a szövegkorpusz struktúrájának leírása egy 

többrétegű modellel, az ún. „jéghegy-

modellel” 

konkordanciaszótár készítése 

a konkordanciák csoportosítása a kulcsszavak 

jelentésmezői szerint 

a szöveg (például egy vers) értelmezéséhez 

szükséges tudástartalmak kiválasztása 

 

az értelmezendő szövegrészek azonosítása 

kulcsszavakkal 

a megfelelő konkordanciák visszakeresése a 

konkordanciaszótárból a kulcsszavak alapján 

a szöveg és a kiválasztott szövegrészletek 

komplex hipertext struktúrába szervezése és 

az így kapott hiperszöveg koherenciájának 

biztosítása 

a visszakeresett konkordanciák által kifejezett 

tudástartalmak hozzákapcsolása az értelme-

zendő szövegrészek kulcsszavaihoz 

kommentárok hozzáfűzése a szöveghez 

 

1. táblázat. A hipertextuális szövegértelmezés problémái 

 

1. A vers- és szövegértelmezésben használt modell („jéghegy” paradigma) 
 

Egy természetes nyelvű szöveg értelmezéséhez háttértudásra van szükségünk, amelyet 

egy megfelelően szervezett szövegkorpusszal reprezentálhatunk. (Szövegen itt és a 

későbbiekben is multimediális szöveget értünk, ami a verbális szövegek mellett magá-

ba foglalja egyebek közt a képeket is.) A szöveget és a korpuszt, valamint a struktúra 

belső kapcsolatrendszerét reprezentáló konkordanciaszótárat együttesen egy többréte-

gű modellel írhatjuk le: 

 

(1) A modell kiindulási pontja az értelmezendő szöveg, „a jéghegy csúcsa”. Ehhez a 

szövegkorpusz meghatározott elemei, „a jéghegy felszín alatti rétegei” kapcsolódnak. 

 

(2) A szövegkorpusz kiválasztott (multimediális) szövegekből, illetve szövegrészle-

tekből áll, ezek alkotják „a jéghegy felszín alatti rétegeit”. A korpuszt alkotó szövege-

ket többféle módon csoportosíthatjuk. 

 

Az értelmezendő szöveggel való kapcsolat típusa szerint beszélhetünk intertextuális és 

hipertextuális rétegekről: 

• az intertextuális réteg tartalmazza a szöveg megértéséhez minimálisan szükséges 

tudást; 

• a hipertextuális rétegek pedig a szöveg különböző értelmezéseihez szükséges tu-

dást tartalmazzák. 
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A szövegek jellege alapján pedig beszélhetünk 

• elsődleges szövegekről (pl. az értelmezendő szöveg szerzőjének művei; a kortárs 

szerzők művei; az adott kultúra alapművei, az „irodalmi kánon” elemei, például a 

Biblia, a görög-római-kelta stb. mitológia, Dante Isteni színjátéka, Shakespeare 

művei stb.); 

• másodlagos szövegekről (pl. fordítások; idézetek; informatív referátumok, ismer-

tetők, tömörítvények, szemlék stb.); és 

• metaszintű tudást leíró szövegekről (pl. kortörténeti leírások; kommentárok, ta-

nulmányok, műelemzések, kritikák, értékelések stb.). 

 

Táblázatos formában az értelmezendő szöveg és a különböző szövegekből álló, a hát-

tértudást modellező korpusz kapcsolatát a 2. táblázat szemlélteti. 

 

értelmezendő szöveg 

in
te

rt
ex

tu
ál

is
 r

ét
eg

 

 ↕
 

elsődleges szövegek 

 

h
ip

ertex
tu

ális réte-

g
ek

 

 ↕
 

másodlagos szövegek 

 

metaszintű szövegek 

 

 

2. táblázat. A hiperszöveget alkotó főbb rétegek 

 

(3) A korpuszt alkotó szövegek intertextuális és hipertextuális kapcsolatrendszerét 

modellünkben egy konkordanciaszótár segítségével reprezentáljuk. Az interaktív 

konkordanciaszótár lehetővé teszi a szövegekben szereplő kulcsszavak visszakeresését 

és a szövegek közötti hipertextuális kapcsolatok „bejárását”. Például kiindulva az 

értelmezendő szöveg adott kulcsszavaiból meghatározott tudástartalmakat kereshetünk 

vissza a korpuszban, és ezeket hozzákapcsolhatjuk a szöveghez. 

 

A konkordanciaszótár kialakításakor kétfajta kapcsolattípust érdemes megkülönböz-

tetnünk: 

• A konkordanciák közötti vertikális kapcsolatok alapja a konkordanciák csoporto-

sítása a kulcsszavak jelentése szerint, meghatározott jelentésmezőkben; a szó sze-

rinti és szimbolikus jelentések különválasztása lehetővé teszi például a kulcssza-

vak szimbolikus tartalmának megállapítását és „beillesztését” az értelmezett szö-

vegekbe. Vertikális szerveződést valósítanak meg például a Szimbólumtár (Pál–

Újvári 2001) szócikkei; 

• A konkordanciák és a szövegek közötti horizontális kapcsolatok a konkordanci-

ákhoz az eredeti szöveg hozzákapcsolását jelentik. Horizontális szerveződést va-

lósít meg például a Biblia CD (1997) vagy a Verstár CD (2003) akkor, amikor 
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egy kiválasztott konkordanciából eljuthatunk ahhoz a bibliai szöveghez vagy 

vershez, amiből a konkordancia származik. 

 

A konkordanciaszótár vertikális szervezettsége a szótárban való keresés teljességét 

növeli, mivel az egy jelentésmezőbe csoportosított konkordanciák között lehetnek 

olyanok is, amelyekben kulcsszóként a keresett kulcsszónak egy másik szóalakja, 

szinonimája, egy hozzá szemantikailag szorosan kapcsolódó, vagy – általánosan meg-

fogalmazva – vele szoros asszociatív kapcsolatban álló szó szerepel. A 

konkordanciaszótár horizontális szervezettsége a konkordanciák hatókörén túlmenő, új 

asszociatív kapcsolatok kialakításához vezethet el. 

A kísérleti úton is vizsgálható asszociációs kapcsolatok és ezekkel összefüggésben 

a mentális lexikon szerveződését leíró pszicholingvisztikai terminológia – például 

szintagmatikai és paradigmatikai relációk, egydimenziós, illetve multidimenzionális 

kapcsolatok, kisvilágok, agyi kollokáció (vö. Lengyel 2008) – a vertikális és horizon-

tális szerveződés fogalmának bevezetésével természetes módon „lefordítható” a 

konkordanciaszótárak adatszerkezetére, ugyanis a konkordanciák a bennük előforduló 

szavak különböző szintű csoportosítását valósítják meg: 

• a konkordanciák a szavak egy mikrokörnyezetét jelenítik meg, 

• a vertikálisan csoportosított, azaz egy jelentésmezőbe összevont konkordanciák 

átfedő mikrokörnyezetei nagyon közel állnak a kisvilágok terminológiájához, 

• a konkordanciákban előforduló szavak távolsága a kollokációk és szintagmatikai 

relációk, 

• a hasonló grammatikai mintákat követő konkordanciák szavainak összevetése pe-

dig a paradigmatikai relációk (szinonimák, antonimák, hiperonimák, hiponimák 

stb.) empirikus vizsgálatát teszi lehetővé. 

 

A mentális lexikonban a szóasszociációs tesztek alapján „a szavakat jelentésviszonyaik 

alapján tároljuk […]. A legszorosabb kapcsolat a szavak között a szemantikai: a mentális 

lexikonban szinonimasorok, antonim párok találhatók, de felfedezhetők a hiponim és 

meronim kifejezések is. Nem elhanyagolható azonban az azonos szemantikai mezőhöz 

tartozó szavak összetartozása sem. Ugyanakkor a mentális lexikonban szintagmatikus 

kapcsolatok is kialakulhatnak” (Navracsics 2006: 325). Az, hogy a vertikálisan és hori-

zontálisan szervezett konkordanciaszótárban az összes relációtípus megjelenik, vélemé-

nyünk szerint komoly érv amellett, hogy a konkordanciaszótár a mentális lexikon rend-

kívül hatékony és empirikusan vizsgálható modelljének tekinthető. 

A „jéghegy-modellben” a konkordanciaszótár reprezentálja mind az intertextuális, 

mind a hipertextuális kapcsolatokat. A két fogalom közötti összefüggéseket mutatja a 

3. táblázat. 

A hipertextualitás fogalmát azért vezettük be (pontosabban azért „választottuk le” 

az intertextualitás fogalmáról), hogy fogalmilag is világosan elkülönítsük egymástól az 

értelmezendő szöveg és a szövegszinten reprezentálható háttértudás két lényegileg 

különböző kapcsolatrendszerét. 

 

intertextualitás hipertextualitás 
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intertextualitás hipertextualitás 

megértés értelmezés 

egyértelmű utalások, allúziók többféleképpen értelmezhető utalások 

több értelmezési lehetőség 

(többnyire) szándékoltság 

középpontban a szerző („a szerző szerint”) 

(többnyire esetleges) asszociációk 

középpontban a befogadó (értelmezés „a 

befogadó szerint”) 

igazolhatóság 

(filológiai) hitelesség 

elfogadhatóság 

konzisztencia az értelmezett szöveg és az 

általánosan elfogadott tudástartalmak között 

(többnyire) szó szerinti jelentés 

 

(elsősorban) átvitt / figuratív jelentés 

szimbólumhasználat 

 

3. táblázat. Az intertextualitás és hipertextualitás összefüggése 

 

A „jéghegy-modell” komplex megvalósítása jelenleg kiemelt alapkutatási célunk. A 

modell egyes részeinek azonban több létező hipertextuális reprezentációját is megad-

hatjuk. Az általunk készített interaktív konkordanciaszótárak (Boda–Porkoláb 2008, 

2009a) jelenleg is hozzáférhetőek az interneten, és további szótárak közzétételét ter-

vezzük; a Pál József és Újvári Edit szerzőpáros által készített Szimbólumtár (Pál–

Újvári 2001) szintén elérhető az interneten; az Arcanum Adatbázis Kft. CD-n, illetve 

DVD-n kiadott adatbázisai (pl. a Biblia CD, 1997; Verstár CD, 1997; Nyugat CD, 

2001) szintén hipertextuális szerveződésűek, és konkordanciák megjelenítését is lehe-

tővé teszik (az adatbázisok közül például a Nyugat CD az interneten is hozzáférhető). 

A modell az alapja annak az elképzelésünknek, hogy a természetes nyelvű szövegek 

értelmezési problémájának egyik lehetséges megoldása olyan komplex hipertextstruk-

túra kialakítása a szövegek köré, amely a megértéshez és értelmezéshez szükséges 

legfontosabb információkat és kapcsolatokat tartalmazza. Ebben az interaktív 

konkordanciaszótárak mintegy „hidat” képeznek az értelmezendő szövegek és az ér-

telmezéshez szükséges háttérismereteket modellező korpusz között. 

 

2. Az értelmezendő szövegrészek és az értelmezéshez szükséges tudástartal-

mak kiválasztása és koherens hipertextstruktúrába szervezése 
 

Értelmezésre rendszerint akkor van szükség, ha a szövegben találunk olyan részeket, 

amelyek szó szerinti értelemben nem, vagy csak nehezen érthetőek. Az értelmezés 

szükségességének problémája egyébként már nagyon régen foglalkoztatja a természe-

tes nyelvű szövegekkel foglalkozó „hermeneutákat”. Például Szent Ágoston a Biblia 

értelmezésével kapcsolatban kidolgozott „egy máig érvényes szabályt a jelképes kife-

jezések felismerésére” (Eco 2007: 128). Számunkra jelenleg elegendő annak a feltéte-

lezése, hogy a szöveg problémás részeit az olvasás során képesek vagyunk akár tuda-
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tosan (racionálisan), akár intuitívan felismerni, és ezeket a szövegrészeket megfelelő 

kulcsszavakkal azonosítani. Ezután már a konkordanciaszótárhoz fordulhatunk, 

amelyben a kulcsszavak konkordanciái (megfelelő vertikális szervezettség mellett 

jelentésmezőkbe csoportosítva) visszakereshetőek. Ezeket a konkordanciákat fogjuk 

használni az értelmezés során. 

 

Hipotézisünk a következő: 

 

A konkordanciaszótár adott jelentésmezőibe csoportosított konkordanciák jelentéstar-

talma az értelmezés során, meghatározott kulcsszavakon keresztül beépül (de legaláb-
bis beépíthető) az értelmezendő szövegbe, amelynek ezáltal újabb és újabb jelentései 

tárulnak fel. 

 

Lássunk erre a mechanizmusra – pontosabban értelmezési technikára – egy konk-

rét példát. Ehhez a méh kulcsszót választottuk ki a konkordanciaszótárból. A méh 

szónak és különböző szóalakjainak, valamint a vele közvetlen asszociációs kap-

csolatba hozható szavaknak (méhkas, méhzümmögés stb.) az általunk vizsgált, 

főként versekből álló korpuszban előforduló konkordanciáiból kiindulva hét jelen-
tésmezőt alakítottunk ki: 

 

1. lelki béke, csend, nyugalom 

2. múlt; gyermekkor 

3. emlékezés 

4. szerelem 

5. költészet 

6. halál; a halál előérzete 

7. gyilkolás 

 

Az alábbiakban a második jelentésmezőt vizsgáljuk meg, két okból: egyrészt bemuta-

tása viszonylag egyszerű, mert kevés (három) konkordanciából áll; másrészt pedig a 

méh szónak a múltra, gyermekkorra utaló szimbolikus jelentéstartalma nem közismert 

– az általunk vizsgált szimbólumszótárakban (Pál–Újvári 2001, Gardin et al. 2009) ez 

a jelentéstartalom nem is szerepel. A jelentésmező meghatározása: 

 

A kert (udvar, stb.) részeként a méhes az (elveszett, tovatűnt, már csak az emlékezet-

ben vagy álomban megjelenő) múlt, a gyermekkor szimbóluma. 

 

A jelentésmezőben szereplő konkordanciák: 

 

Kigyúladt öreg méhesünk, / Legszebb csikónk a lábát törte, / Álmomban élő volt a 

holt, / Jó kutyánk, Burkus, elveszett / S Mári szolgálónk, a néma, / Hirtelen hars 

nótákat dalolt: / Különös, / Különös nyár-éjszaka volt. (Ady Endre: Emlékezés egy 

nyár-éjszakára) 
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röpült a sárkányuk az égen / és a kertjükbe volt egy régi méhes. / Mint őrültek té-

bolydák udvarába, / látják az illót, ami semmivé lett, / s nincs már, fejükbe 

csöngetyűz a kába / emlékezet és a tünékeny élet. (Kosztolányi Dezső: Szavak a 

társaságban) 

 

Mit tudják ők, hogy hol van ama méhes / amelyre most a déli csönd alászáll, (Kosz-

tolányi Dezső: A bús férfi panaszai) 

 

Az alábbiakban először az első két konkordancia jelentéstartalmát foglaljuk össze, 

majd megkíséreljük a jelentéstartalmakat két kulcsszón (méhes, jelen) keresztül beil-

leszteni a harmadik konkordanciát tartalmazó szövegrészletbe. 

Ady Endre Emlékezés egy nyár-éjszakára című versében „a falu, s azon belül is a 

közvetlen szülőföld színei tűntek fel. Az otthonlétet, a meghittséget, a szétbonthatat-

lan egybetartozást a kiválasztott képi mozzanatok s a velük együtt járó többes szám 

első személyű birtokos ragok már egymaguk hordozták: méhesünk, csikónk, kutyánk, 

szolgálónk. […] Mintha egy gyerek adott volna számot a maga kis világáról” (Király 

1982: 395; a kiemelések tőlünk származnak). Kosztolányi Dezső Szavak a társaság-
ban című versében a gyermeki világhoz (amelyre egyébként a „kisvilág” megneve-

zés metaforikus és pszicholingvisztikai értelemben egyaránt tökéletesen illik) a sár-
kányuk és kertjükbe szavak társulnak. Figyeljük meg továbbá az álom szürrealiszti-

kus és az emlékezés már-már expresszionizmusba hajló (kába, csengettyűző, őrület-

be hajtó, tébolyító stb.) kontextusát. Ezek után olvassuk el a harmadik konkordanci-

ához tartozó versrészletet: 

 

Kosztolányi Dezső: A bús férfi panaszai (részlet): 

 

A nagyvárosban éltem, hol a börzék 

déltájt, mikor magasba hág a nap, 

üvöltenek, és mint megannyi torzkép, 

az ember-arcok görcsbe ránganak. 

Középkorban, fényén egy régi délnek, 

szólt a harang, letérdelt a paraszt, 

ők így imádkoznak, kik mostan élnek, 

csak pénzt kiáltva, és mohó panaszt, 

ijedt számokkal istenről vitáznak, 

az új istenről, „adnak”, egyre „vesznek”, 

hódolnak az aranynak és a láznak, 

magasba szállnak és a mélybe vesznek. 

[…] 

Mit tudják ők, hogy hol van ama méhes, 
amelyre most a déli csönd alászáll, 

mind telhetetlen, részeg, beteg, éhes, 

a pénz ura a császár és a császár. 
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A méhes szó a versben sehol máshol nem fordul elő, még utalás szintjén sem – tehát 

bízvást feltételezhetjük, hogy szimbolikus jelentés kapcsolódik hozzá. A fenti jelen-

tésmezőben értelmezve a méhes a gyermekkor szimbóluma (ami magába sűríti a 

másik két konkordancia szövegkörnyezetét: kert, méhes, csikó, kutya, szolgáló, sár-

kány). Másrészt „délben”, amely a vers alapvető viszonyítási pontja, három idősík 

találkozik (4. táblázat): 

 

jelen régmúlt (középkor) gyermekkor 

üvöltés harangszó csönd 

téboly, kárhozat 

pokol („mélybe vesznek”) 

áhítat, ima 

 

emlékezés; feledés 

 

nagyváros; pénz ?falu?; paraszt kert; méhes 

 

4. táblázat. Idősíkok Kosztolányi Dezső A bús férfi panaszai c. versrészletében 

 

Így már az első két konkordancia zaklatott, szorongásos képei is megtalálják a helyü-

ket, különös hangulati keretbe ágyazva a versben ábrázolt jelent. 

Röviden összefoglalva a követett eljárást: a jelentésmező két konkordanciáját beil-

lesztettük a harmadik konkordancia tágabb szövegkörnyezetébe, egy versrészletbe, 

ami ezáltal véleményünk szerint jelentős többlettartalommal gazdagodott. Legalábbis 

az értelmezés szintjén. Az eljárás tényleges, „empirikus” igazolására azonban még 

egyszer el kell olvasnunk az értelmezett versrészletet – hagyva, hogy a hozzáadott, 

„beemelt” jelentéstartalmak is megtalálják a helyüket. Ehhez meghatározott kulcssza-
vakhoz kell kötnünk a „hozzáadott” jelentéstartalmakat (esetünkben a méhes az elve-

szett, álomba merülő gyermekkor, a jelen pedig a kárhozat, pokol, őrület, kétségbe-

esés, pusztulás szim-bólumává válik). És itt kénytelenek vagyunk megszakítani az 

asszociációs láncot, mert a pokol Dantét, az üvöltés és őrület pedig Ginsberget
19

 hozza 

magával… 

Az eljárás elfogadhatósága szempontjából nagyon fontos még egyszer kiemelnünk: 

az értelmezett szöveg köré szervezett komplex hipertextstruktúra csak akkor tekinthető 

megfelelőnek, ha a szöveget és a hozzákapcsolt háttértudást „együttolvasva” a 

hiperszöveg koherenssé válik, mintegy „életre kel”. Valahogy úgy, ahogy Borges írja: 

 

Azt hiszem, Emerson írta valahol, hogy a könyvtár holtakkal teli varázsverem. Ám 

azok a holtak újjászülethetnek, feltámadhatnak, ha felütjük lapjaikat. […] Mert mi 

önmagában egy könyv? Valós tárgy a valós tárgyak világában. Holt jelek sora. Aztán 

feltűnik a megfelelő olvasó, s életre kelnek a szavak – vagy helyesebben a szavak 

mögötti költészet, hisz maguk a szavak csupán jelek –, és feltámad előttünk a szó. 

(Borges 2002: 7–8) 

                                                           
19

 „Láttam nemzedékem legkiválóbb elméit őrülettől szétroncsoltan, …” (Allen Ginsberg: 

Üvöltés. ford. Eörsi István) (Ginsberg 2005: 77). 
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SZÉCSÉNYI ISTVÁN 
 

AZ UDVARIASSÁG VIZSGÁLATA ANGOL, NÉMET ÉS MAGYAR 

NYELVŰ EU-S LEVELEKBEN: A KORPUSZ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK 

KÉRDÉSEI 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az írott nyelvi kommunikáció, ezen belül a hivatalos levelezés fontos szerepet játszik az 

EU-s intézmények, köztük az Európai Parlament működésében és kapcsolattartásában. 

Az EU egyik meghatározó szerveként az Európai Parlamentbe nagyon sok levél érkezik 

és megy ki onnan, amelyek alkalmasak a hivatalos levelezés elemzésére. A beérkező 

levelek gyakran a parlament elnökének, a kimenő levelek sokszor (EU-s) intézmények, 

szervezetek magas rangú képviselőinek szólnak, ilyen módon egyúttal tükrözik az EP/EU 

magas szintjén folyó írásbeli kommunikációt. A hivatalos levél mint műfaj egyrészt álta-

lános formai és tartalmi jegyekkel (pl. megszólítás, záróformula, aláírás stb.) rendelkezik, 

másrészt egyfajta EU-s nyelvezet és stílus jellemzi. Ezeknek a jegyeknek és a nyelvi 

eszközöknek a vizsgálatához az EP sokrétű, széles körű levelezése megfelelő empirikus 

anyaggal szolgál. 

A kutatás során az Európai Parlament angol, német és magyar nyelvű hivatalos le-

velezési anyagában vizsgálom az udvariasság és a kapcsolattartás írott nyelvi eszköze-

it, továbbá a hivatalos levél elemeit és formuláit. A kutatási probléma tömören fogal-

mazva a következő főbb kérdésekkel írható le: (i) mi jellemzi az udvariasság és a kap-

csolattartás írott nyelvi eszközeit az eltérő nyelvű EU-s hivatalos levelekben; (ii) mi-

ben hasonlítanak, illetve különböznek ezek az eszközök és a levelek formulái; (iii) 

hogyan hatnak ezek az elemek a szöveg felépítésére. 

 

2. Célkitűzés 
 

A hivatalos levelezési anyag elemzésének alapvető feltétele a korpuszt alkotó levelek 

kiválasztása különböző – nyelvi, tematikai, statisztikai stb. – szempontok szerint. A 

korpusz összeállítását segíti az Európai Parlament internetes dokumentumtára, ahol 

hozzáférhetőek a parlamentbe érkező és az onnan kimenő levelek, valamint néhány 

jellemzőjük (pl. a dokumentum címe). Cikkemben az egyes kiválasztási szempontokat 

mutatom be, amelyeket figyelembe vettem és veszek a korpusz végleges kialakításá-

nál. A többféle szempont alapján törekedtem arra, hogy a korpusz a lehetőségekhez 

képest reprezentatív módon, minél teljesebben lefedje a vizsgált időszakban rendelke-

zésre álló összes levelet. Ezenkívül röviden kitérek a levelek feldolgozásakor felmerü-

lő technikai-informatikai jellegű kérdésekre és feladatokra is. 

 

3. A korpusz összeállításának szempontjai 
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Az elsősorban az udvariasság írott nyelvi megvalósulására irányuló kutatás korpusza 

az Európai Parlamentbe érkező és onnan kimenő hivatalos levelekből áll – különös 

tekintettel az angol, német és magyar nyelvre. A kiválasztott dokumentumok közvet-

lenül hozzáférhetőek és letölthetőek a parlament honlapján található elektronikus do-

kumentumtárból  a  http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/adv

ancedSearch.faces címen. 

Az informatika és a számítógépek rohamos fejlődésének és térhódításának köszön-

hetően az elmúlt két évtizedben egyre több nyelvészeti kutatást, elemzést végeznek, 

amelyek korpuszra, vagyis szövegek elektronikusan tárolt és meghatározott szempont-

ok szerint – gondosan – összeállított gyűjteményére épülnek (Szirmai 2005). A kutatá-

somhoz létrehozandó korpusz szintén elektronikusan tárolt és szerkesztett, amely ilyen 

formában alkalmas korpuszelemző szoftverrel való feldolgozásra és elemzésre. 

A parlament internetes dokumentumtára segítségével összeállított korpusz – a maga 

behatárolt keretei között – lehetővé teszi, hogy egy-egy nyelv vagy csak egy-egy do-

kumentum jellemzői mellett leírjuk és elemezzük az EU-s hivatalos levél általános 

jellemzőit. Meglátásom szerint a parlamenti levelek ugyan nem teljes körűen, de tük-

rözik az EU-s szinten írt hivatalos levelet, mivel egyfelől az Európai Parlament az EU 

egyik legfontosabb szerve az Európai Bizottság és az EU Tanácsa mellett. Másfelől a 

parlament elnöke és főtitkára, akik a vizsgálandó levelek többségének a címzettjei 

vagy feladói, legmagasabb szinten képviselik a parlamentet és az uniót, ami megmu-

tatkozik az udvariassági formulákban is. 

Az elérhető levelezési anyagnak a részletes (pl. nyelvi, statisztikai stb.) feltérképe-

zése lehetővé tette a kiválasztási szempontok meghatározását, illetve pontosítását. A 

továbbiakban a válogatás különböző szempontjait, többek között a levelek keletkezési 

idejét, a tematikai és szerzőségi kérdéseket taglalom. 

 

3.1. Nyelvi megoszlás és keletkezési idő 
 

Statisztikai szempontból a hozzáférhető dokumentumok nyelvi megoszlása megközelí-

tőleg a következő (2008. augusztusi beérkező levelek alapján): az összes levél mintegy 

harmada angol, mintegy negyede francia, közel ötöde német nyelvű levél, kb. 7-7% 

olasz és spanyol nyelvű, a maradék kb. 7%-on kilenc nyelv (köztük a magyar) osztozik. 

Ahogy látható, az általam vizsgált nyelvek használati aránya igen eltérő: nagyjából 

feleannyi a német nyelvű levél, mint az angol, a magyar levelek száma viszont nagyon 

kevés. 

A levelek keletkezési idejét behatárolja, hogy a folyamatosan bővülő dokumentum-

tár 2001 decembere óta működik. A magyar nyelvű dokumentumok esetében hazánk 

uniós csatlakozása jelenti a kezdő időpontot, ilyen módon a kontrasztív nézőpontot 

figyelembe véve az angol és a német nyelvnél is 2004. május 1. után 

írt/nyilvántartásba vett szövegekkel kell foglalkozni. Az angol és német szövegek 

megfelelő száma lehetőséget ad azonos időszak vizsgálatára, ugyanakkor a magyar 
nyelvnél a mai napig tartó időszak sem tartalmaz kellő számú levelet, ezért a magyar 

korpuszt más forrásból (a Külügyminisztérium segítségével) ki kell egészíteni. 



195 

 

A dokumentumtár a 2004 májusa és 2010 májusa közti időszakban kb. 40 000 beér-

kező és 20 000 kimenő levelet tartalmaz, amelyek között nagyjából az említett mér-

tékben oszlanak meg az EU hivatalos nyelvei. Ezen a hat éven belül egyforma arány-

ban célszerű elosztani az elemzendő szövegeket. Az adott időszak felosztható a két és 

fél éves elnöki ciklusok alapján. Egy-egy ciklusból – az első kivételével – több hónap 

összes szövegét választom ki. 

A vizsgált időszakra négy elnöki ciklus (két teljes és két részleges) esik a követke-

zőképpen: (i) 2004. május–június, (ii) 2004. júniustól 2007. januárig, (iii) 2007. janu-

ártól 2009. júliusig, (iv) 2009. júliustól 2010. májusig. Az összesen 73 hónap közül az 

elsőtől kezdve minden kilencedik hónapot (1., 10., 19. stb.) veszem figyelembe a né-

met és az angol nyelv esetében, a magyar nyelvnél az elemzés kiterjed a teljes idő-

szakra. Ilyen módon együttvéve kilenc hónap levelezési anyaga, azaz az első elnöki 

ciklusból egy hónap, a másodikból és a harmadikból három-három, az utolsóból kettő 

hónap összes levele kerül be a korpuszba. 

 

3.2. A korpusz terjedelme 
 

A fentiek szerint kiválasztott kilenc hónap az összes hónap 12,3%-át teszi ki, ami alap-

ján már kellő nagyságú korpuszt lehet összeállítani az adott időszak megfelelő leképe-

zéséhez. A különböző nyelvi eszközök összehasonlításához és helytálló következteté-

sek levonásához nyelvenként közel azonos számú (kb. 100–150) szöveg elemzése 

szükséges, de a szövegek számának meghatározásakor a nyelvi arányokra tekintettel 

kell lenni. Ebből adódóan a legtöbb levél angol nyelvű, valamivel kevesebb a német és 

legkevesebb a magyar levél. 

A szövegek száma mellett a korpusz pontos terjedelmét a leütések számában tünte-

tem fel. A levelek hossza kb. 750 és 5000 leütés közé tehető, egy levélre átlagosan 

mintegy 2000 leütés jut, így egy-egy nyelv esetében a részkorpusz terjedelme legalább 

200 000 n (5 ív), a teljes korpuszé legalább 600 000 n (15 ív). Egy levél legfeljebb két 

A4-es oldalt tölt ki, a kevés ennél hosszabb levelet a túl nagy terjedelmi aránytalanság 

miatt nem vizsgálom. 

A szövegeket, a példák forrását mindig a levelek hivatkozási számával jelölöm. Ez 

a jelölési forma azért egyértelmű, mert az Európai Parlament elektronikus nyilvántar-

tásában minden dokumentumhoz tartozik egy hivatkozási szám (pl. EP-
PE_LTA(2008)008231), amely rövidített formában (pl. 8231) a dokumentum első 

oldalán található. A levélírás pontos dátumára való hivatkozás hosszabb és esetleg 

pontatlan jelöléseket eredményezne. 

 

3.3. Tematikai besorolás 
 

Tematikai szempontból megállapítható, hogy a rendelkezésre álló EU-s hivatalos leve-

lek csoportosításánál és kiválasztásánál kevésbé releváns azok témája (pl. külpolitika, 
környezetvédelem), és ilyen jellegű keresésre nem alkalmas a nyilvántartás. Az udva-

riasság és a kapcsolattartás írásbeli megjelenése, illetve a téma pragmatikai megközelí-

tése kapcsán az a meghatározó, hogy a szövegeket milyen célból és céllal írták: ilyen 
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módon léteznek például meghívást, kérést stb. tartalmazó levelek, amelyek között – 

feltételezésem szerint – van különbség a kapcsolati és udvariassági eszközök használa-

tában. 

A kiválasztott szövegeket az alábbi öt tematikai kategóriába sorolom: vannak (i) 

meghívást, (ii) kérést, (iii) köszönetnyilvánítást és (iv) gratulációt tartalmazó, valamint 

(v) egyéb tartalmú levelek. Az egyéb tartalmú levelek elsősorban tájékoztató-

beszámoló jellegűek. A szövegek ilyen jellegű besorolását az értelmező elolvasás 

mellett segíti, hogy az Európai Parlament nyilvántartásában minden dokumentumhoz 

egy cím tartozik, amely tömören összefoglalja az adott szöveg (kommunikációs) cél-

ját, jellegét. Ez a cím a keresés nyelvétől függetlenül mindig francia nyelvű, ami 

ugyancsak rámutat az EU hivatalos nyelveinek használati viszonyára és eltérő szerepé-

re. A cím egyúttal a dokumentum tartalmának lényegére, egyéb adatára (pl. hely) is 

utal (pl. Invitation à une visite à l’école secondaire „Greselius” à Bramsche). 

Ezenkívül – annak érdekében, hogy a besorolás objektív nyelvi adatokra támasz-

kodjon – meg kell határozni az egyes kategóriák egyértelmű nyelv(statisztika)i jellem-

zőit: többek között bizonyos performatív igék (pl. bitten, invite) vagy határozószavak 

(pl. sehr herzlich, kindly) előfordulását és számát. 

 

3.4. Szerzőség 
 

Az eddigi kiválasztási szempontokon kívül fontos kérdés a levélíró és címzett szemé-

lye. Tekintettel kell lenni arra, hogy egyrészt a beérkező levelek többségét különböző 

szerzők (pl. hivatalok, cégek vezetői, EU-s intézmények magas rangú képviselői) írták 

elsősorban a parlament elnökének és főtitkárának. Másrészt a kimenő levelek többsége 

a parlament elnökétől és főtitkárától származik és különböző címzetteknek (pl. intéz-

mények, cégek vezetői) szól. Célszerű a beérkező leveleknél egy szerzőtől mindig 

csak egy levelet, illetve a kimenő leveleknél csak különböző címzetteknek szólókat 

vizsgálni. Megjegyzendő, hogy a levélírók és címzettek döntő hányada férfi. 

Minden tagállam nyelve hivatalos nyelvnek minősül az EU-ban, ennek értelmében 

ezek közül bármelyik nyelven fordulhatunk az EU-s intézményekhez. Munkanyelv-

ként azonban általában néhány nyelv (angol, francia, német) használatos, ami azt 

eredményezi, hogy a levélírók egy része nem az anyanyelvét, hanem valamelyik mun-

kanyelvet választja, tehát a levelet egy általa (jól) ismert idegen nyelven írja. Az elem-

zéshez választott nyelvek közül az angol esetében gyakori, a német esetében ritkább, 

hogy nem anyanyelvi levélírók is ezen a két nyelven fordulnak az EU-hoz. Ebből adó-

dóan különbséget kell tenni anyanyelvi és nem anyanyelvi szerzők között. Vélhetően a 

kétféle nyelvi háttér hatása a nyelvhasználatban is tükröződik valamilyen formában 

(pl. betartja-e a levél formájára vonatkozó elveket, milyen udvariassági formulát vá-

laszt). A nem anyanyelvi szerzők esetében különösen érdemes összevetni a választott 

formulákat levelezési útmutatók, tankönyvek mintáival, ajánlásaival. Az aláíró neve és 

a dokumentumok nyilvántartása tud eligazítást nyújtani arra nézve, hogy anyanyelvi 
vagy nem anyanyelvi szerző(k)ről van-e szó. 

 

3.5. A feldolgozás néhány kérdése 
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A vizsgálandó hivatalos levelek pdf vagy tiff formátumban tölthetők le az EP interne-

tes dokumentumtárából. Mivel a számítógéppel történő feldolgozáshoz és elemzéshez 

ez a két formátum nem a legmegfelelőbb, a fájlokat át kell konvertálni doc és txt for-

mátumba. A doc fájlok esetében a Word programmal könnyen meghatározhatjuk a 

leütések számát, vagyis a szövegek hosszát. A txt fájlokra a korpuszelemző szoftver 

használatakor van szükség. 

Az elemzési eljárás első lépése és kiindulópontja a hivatalos levelek szerkezeti fel-

osztása a három fő egység (fej-, fő- és zárórész) és alegységeik (pl. címzett adatai, tárgy 

megjelölése, záróformula) szerint. A szövegek további feldolgozása részben az ingye-

nes AntConc 3.2.1w korpuszelemző szoftverrel történik, amely a legfontosabb funkció-

kat (pl. konkordancia, szólista, n-gram) egyesíti egy kellően átlátható kezelőfelületen. 

A program segítségével nyelvi és statisztikai adatokat egyaránt kapunk. 

A szólista (1. táblázat) adatokat nyújt a szavak és szóalakok számáról és gyakorisá-

gáról, így a mondatok, bekezdések hosszáról is. 

 

15 32 uns 

16 32 von 

17 26 Herr 

18 25 das 

19 25 geehrter 

20 25 Ihnen 

21 25 sehr 

22 24 eine 

23 24 ist 

24 24 Sehr 

 

1. táblázat. Német nyelvű szólista részlete 

 

A konkordancia egy adott szó összes előfordulását mutatja a korpuszban a szövegkör-

nyezettel együtt (pl. a herzlich szó konkordanciája a 2. táblázatban). 

 

1 olitano möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren. Ich schätze Ihre 

2 grüßen zu dürfen und lade Sie herzlich in meinen Wahlkreis Bad Kissi 

3 ut, und ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie sich dafür s 

4 squalität. Wir laden Sie sehr herzlich ein zur Teilnahme an einem Em 
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5 itgeprägt haben lade ich Dich herzlich ein zur öffentlichen Buchprä 

6 ands der Vattenfall Europe AG herzlich ein zur Vattenfall Business  

7 em Wege möchte ich Ihnen ganz herzlich zu der hohen Auszeichnung, di 

8 h des Papstbesuches in Berlin herzlich in die Akademie einladen. Geg 

9 n. Schließlich möchte ich Sie herzlich einladen, im März 2009 in die 

10 ssprache“ – stattfinden. Sehr herzlich möchten wir Sie einladen und  

11 usammen. Wir laden Sie hierzu herzlich ein. Nehmen Sie auch die Gele 

 

2. táblázat. A herzlich szó konkordanciája 

 

Az n-gram funkció a két- vagy többtagú szócsoportok, lexikai elemek kigyűjtésére 

szolgál (pl. a megszólításnál szereplő sehr geehrter előtag a 3. táblázatban). 

 

1 23 geehrter Herr 

2 23 Sehr geehrter 

3 19 in der 

4 17 für die 

5 14 Herr Präsident 

 

3. táblázat. Német nyelvű 2n-gram részlete 

4. Összefoglalás 
 

Dolgozatomban a célkitűzésnek megfelelően a – kutatás során használandó – hivatalos 

levelekből álló korpuszt mutattam be, amelyben az udvariassági, kapcsolatra utaló és 

egyéb nyelvi elemeket vizsgálom. A korpusz lehetőleg reprezentatív módon történő 

létrehozásakor számos szempontot (pl. szerzőség, tematika) vettem/veszek figyelem-

be. A főbb szempontok mellett a teljesség igénye nélkül a korpusz további nyelvi-

statisztikai jellemzőire és feldolgozási kérdésekre is kitértem. Az empirikus anyag 

végleges összeállítását a vázolt szempontok alapján végzem, ugyanakkor a korpusz 

terjedelmét és nyelvi arányait még pontosítani szükséges. 

 

 

Felhasznált irodalom 
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SZEKRÉNYESNÉ RÁDI ÉVA 
 

A GAZDASÁGI SAJTÓ METAFORÁI 

 

 

1. Problémafelvetés 
 

A téma felvezetéseként és egyben a problémafelvetés kiindulópontjaként szolgáljon a 

szaknyelvre, ezen belül is a gazdasági szaknyelvre vonatkozó, néhány gondolat. 

 

A szaknyelvet szemantikai síkon monoszémia (azaz a konvencionális verbális j e-

lek egyértelműsége), morfológiai síkon a szimplifikáció (azaz a grammatikai 

rendszerek érezhető egyszerűsítése), stilisztikai síkon viszont a semlegesség 

(azaz a funkcionális egységek expresszív konnotációjának a hiánya) jellemzi. 

(Bańczerowski 2004: 448) 

 

Maurizio Gotti (1991) a gazdasági szaknyelv jellemzői között hasonló ismérveket 

sorakoztat fel: rövid, tömör, egyértelmű, érzelemmentes, személytelen, tartós, szakmai-

lag megfelelő. 

A tanulmányban Bańczerowski és Gotti fenti megállapítása okán arra szeretném 

felhívni a figyelmet, hogy a gazdasági szaknyelv más szaknyelvekhez hasonlóan 

ugyan objektív tartalmak hordozója, mégsem felel meg minden esetben a tárgyszerű-

ség és az egyértelműség kívánalmainak. Bizonyos feltétel teljesülése esetén ugyanis a 

gazdasági szaknyelv használata során is szembesülhetünk a poliszémia jelenségével és 

a stilisztikai szempontból semlegesnek nem mondható metaforikus nyelvi kifejezések-

kel. A bizonyos feltétel teljesülése esetünkben azt jelenti, hogy a fenti jelenségeket a 

gazdasági sajtóban vizsgáljuk. 

Hol helyezkedik el a gazdasági sajtó a gazdasági szaknyelv rendszerében? 

A gazdasági szaknyelvről szólva két nyelvi síkot különböztetünk meg: a tudomá-

nyos-választékos és a szakmai-köznyelvi síkot (Ablonczyné 2006). Míg az előbbi 

síkon a gazdasági szakember által gazdasági szakembernek írt dokumentumokat ért-

jük, addig az utóbbi síkon a napilapok, hetilapok gazdasági rovataiban megjelenő tág 

értelemben vett gazdasági témájú cikkeket. Azonban az általam kiválasztott napilapok, 

amelyekben a metaforikus nyelvi kifejezéseket és a poliszémiát vizsgálom, a Napi 

Gazdaság című üzleti és pénzügyi hírlap és a Világgazdaság című üzleti napilap. Ezek 

olyan sajtótermékek, amelyek kizárólag gazdasági témákkal foglalkoznak, szakembe-

reknek és ezentúl gazdasági kérdésekben járatos értelmiségi, nem-szakember olvasók-

nak szólnak. Nem tudományos, de erőteljesen szakmai hangvétel jellemzi őket. 

A vizsgálódás keretét és módszerét a kognitív szemantika adja. A tanulmányban a 

metafora, a poliszémia és a metonímia fogalmát nem hagyományos, hanem kognitív 

megközelítésben használom, s nem tekintem őket maradéktalanul preexplikatívnak. 

 

2. A gazdasági sajtó stilisztikai semlegessége 
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Az első téma tehát a gazdasági sajtó stilisztikai semlegessége. A kérdés egyik lehetsé-

ges aspektusa a metaforahasználat. Röviden: Mi a metafora kognitív nyelvészeti 

szempontból? A metafora – Lakoff, Johnson és Kövecses nyomán – „egy fogalmi 

tartománynak egy másik fogalmi tartomány terminusaival történő megértését jelenti” 

(Kövecses 2005: 20). E szerint a metaforafelfogás szerint tehát a metafora a fogalmak 

és nem a szavak jellemző tulajdonsága, s így fogalmi metaforákról beszélünk. 

Például a „Színház az egész világ” Shakespeare-i idézet maga is egy fogalmi meta-

fora, amely egy még általánosabb fogalmi metaforából a JÁTÉK az ÉLET fogalmi 

metaforából táplálkozik, ahol a SZÍNHÁZ/JÁTÉK ún. forrástartományként van jelen, 

s egy olyan konkrét fogalomkört jelöl, amely segítségével a céltartományt, VI-

LÁG/ÉLET mint absztrakt fogalomkört megértjük. A megértést az teszi lehetővé, 

hogy a forrástartomány bizonyos elemei megfelelnek a céltartomány bizonyos elemei-

nek. Ezeket a megfeleléseket leképezéseknek nevezzük. 

 

SZÍNHÁZ/JÁTÉK → VILÁG/ÉLET 

Szereplők → emberek (mi) 

Színdarabok → történeteink 

Jelenetek → események 

Rendező → külső erő, sors, Isten 

Jelmez → szerepeink 

Taps, fütty → érzelmek 
 

Fontos megjegyeznünk, hogy a fogalmi metaforát az úgynevezett metaforikus nyelvi 

kifejezések teszik explicitté. E metaforikus kifejezéseket a konkrétabb forrástartomány 

terminológiájából merítjük. Így a SZÍNHÁZ a VILÁG fogalmi metafora metaforikus 

nyelvi megfelelői például: 

 

játssza az eszét, színlel valamit, jelenetet rendez, előadja magát, színre lép, eltűnik a 

süllyesztőben, megvilágítja a helyzetet 

 

A továbbiakban tehát azt hangsúlyozom, hogy a gazdasági sajtó mint a gazdasági 

szaknyelv nyelvi síkjainak egyik reprezentánsa stilisztikai szempontból nem mondható 

semlegesnek, s ezt a gazdaság metaforáinak vizsgálatával fogom szemléltetni. 

A gazdaság esetünkben céltartományként szerepel, ezért először azt tekintjük át, 

hogy hol találjuk a gazdaságot a céltartományok rendszerében. A gyakori céltartomá-

nyok között három fő csoportot különítünk el: 

• Mentális és érzelmi állapotok, cselekvések (érzelmek, vágy, erkölcs, gondolatok) 

• Emberi tapasztalatok és események (idő, élet, halál, vallás) 

• Társadalmi csoportok és folyamatok (társadalom, politika, gazdaság, emberi kap-

csolatok, kommunikáció) (Kövecses 2005: 40) 

 

A gazdaságnak mint céltartománynak az értelmezésére a gazdasági sajtó több forrás-

tartományt is alkalmaz. Így a következőket: 
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ÉPÜLETEK, MOZGÁS ÉS IRÁNYOK, NÖVÉNYEK, VIZEK, SPORT (VER-

SENY), ERŐ 

 

Ezeket a forrástartományokat szemügyre véve érdemes megvizsgálni, hogy a gazdaság 

mely vonatkozásaiban használja a nyelv őket. 

Megfigyelhetjük, hogy az ÉPÜLET forrástartomány elsősorban a makrogazdaságot 

érinti. 

 

ÉPÜLETEK: 

5% hitel dőlt be, a bedőlő hitelállomány, számokkal alátámasztani, pénzpiaci alapok, 

reálgazdasági fundamentumok, kamatrés, új tőkekövetelményeket támasztanak a 

bankokkal szemben, stabilitási tartalék, újabb forrásokra lesz szükség ahhoz, hogy a 

büdzsé lyukait betapasszák, az államfő mondatai a küszöbönálló megszorító intézke-

dések szükségességét támasztják alá, a közel 240 millió eurós költségcsökkentés csak 

elbocsátások útján teljesíthető, ami közel 15 ezer közalkalmazott leépítését jelenti, a 

következő részleteket már kizárólag a Nemzeti Bank tartalékképző alapja kaphatja 

 

A MOZGÁS és IRÁNYOK forrástartomány jelenléte általános a gazdasági szak-

nyelvben az árak, kamatok, adók stb. emelkedése és csökkenése vonatkozásában. 

Szokványosnak tűnnek a következő példák: 

 

A szektor mérleg szerinti eredménye meghaladta az 1,6 milliárd forintot. Új beruhá-

zások indulhatnak. Több bank is tervezi a kihelyezési tevékenységek fellendítését. 

Mélypontra süllyedt az alapkamat. Növekszik Budapest tervezett adóssága. A kocká-

zat csökken. Megnövekedett kereslet. A deficit 350,6 milliárd forintra rúg. Jócskán 

elszaladt a hiány. 

 

De például a tőzsdei szaknyelv rendkívüli gazdagságot mutat az ebből a forrástarto-

mányból táplálkozó metaforikus nyelvi kifejezésekben. Nézzük csak mire képesek a 

részvények! Például: 

 

A Magyar Telekom a pénteki száguldás után megpihent egy kicsit. A brit FTSE-100-

as 0,96%-ot kúszott felfelé. A kisebb részvények közül száguldott a Rába, 3,5%-kal, 

7,55 forintig menetelt. 

A BUX a nap végére napi csúcsára repült fel, napközben ennél magasabban, 22 000 

pont felett is megfordult. A MOL egész nap nyereséggel forgott. A BÉT irányadó in-

dexe a reggeli csúcsfutás után 20941,70 pontig süllyedt. A National Bank of Greece 

részvényei 14,4 euróra kapaszkodtak zárásban. 

 

Ezekben az esetekben az újságíró nem gazdag szókincsét akarja fitogtatni, hanem a 

fenti kifejezések a tőzsdei szaksajtó nyelvhasználatának részei. 

Az ERŐ forrástartomány inkább a mozgások intenzitását árnyalja. Például: 

 



202 

 

Leszorítja az árakat. Erősen lefékeződött a lakossági hitelpiac. A kamatkörnyezet 

nyomást fog gyakorolni az elérhető marzsokra. A forint gyengülése, erősödése. 

 

A következő forrástartományok a VIZEK és NÖVÉNYEK forrástartománya, ahogy a 

valóságban, úgy a gazdasági szaknyelvben is szoros kapcsolatban állnak egymással. 

A VIZEK a pénzt képezik le mint céltartományt. Például: 

 

a banki források, A finanszírozási források befagytak. Az érdeklődést apasztja a 

pénzhiány. Orosz mentőöv Iránnak. Befolyó összeg, tőkeáramlás. Az állami közbe-

szerzési pályázatokból „csorognak” a legnagyobb források a pártkasszába. Görö-

gország fiskális problémái a jéghegy csúcsának számítanak. 248 milliárd forintot fo-

lyósítottunk. Eladási hullám, árfolyam. A magasan nyitó index kora délutánra visz-

szacsorgott a pénteki záróértékre, folyószámla, Az IMF-hitel alig két hete folyt be az 

államkasszába. 

 

A VIZEK forrástartomány pedig közvetlen kapcsolatban áll a NÖVÉNYEK forrástar-

tománnyal, hiszen a NÖVÉNYEK itt a gazdaság azon konkrét megnyilvánulásait ké-

pezik le, ahol a pénz közvetlenül jelen van. Például:  

 

megnyirbálták a költségvetést, a vagyonnyilatkozatból kihámozható, a költségek lefa-

ragása, kamatvágás, üzletág. 

 

A SPORT (VERSENY) forrástartomány elsősorban a piaci események értelmezéséhez 

járul hozzá. Például:  

 

Élmezőnyben a Futureal, A National Bank of Greece részvényei egyhónapos rekor-

dot döntöttek. A tőzsde felveszi a versenyt. Pénzügyi teljesítmény. Rövid futamidejű 

betétek. 

 

Az ÉRZELMEK a piaci résztvevők hozzáállását értelmezik. Például: 

 

Vergődik a SONY ERICSSON. Unalmas napja volt a forintnak. A hiteltartomány mi-

att szenved a legtöbb cég. Optimista előrejelzés. A befektetők a legnagyobb pánikban 

válnak meg a részvényeiktől. Nem rendült meg a forint. A piacokat mintha nem izgat-

nák a fejlemények. megnyugtató eredmény, fuldokolnak a közbeszerzők, a szakszer-

vezetek heves ellenkezése 

 

További vizsgálódás tárgyát képezhetik azok a kérdések, hogy miért éppen ezeket a 

forrástartományokat használja a gazdasági szaknyelv, s hogy elkülönülnek-e a külön-

böző gazdasági területek metaforikus nyelvi kifejezések, illetve a fogalmi metaforák 

tekintetében. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a gazdasági sajtót gazdag metaforahasználat jellemzi. 

A semleges hangvétel hiánya összefügg a gazdasági sajtó mint tömegkommunikációs 
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eszköz funkcióival. A metaforák szerepe részben a figyelemfelkeltés, részben az in-

formáció megértettetése. 

 

3. Poliszémia és gazdasági szaknyelv 
 

A továbbiakban arra a kérdésre keressük a választ, hogy minden esetben képes-e a 

metafora az úgynevezett „megvilágító funkcióját” betölteni. Állításunk szerint a meta-

fora jelentéskiterjesztő képessége miatt létezik poliszémia a gazdasági szaknyelvben, 

illetve a gazdasági sajtóban, s ez a jelenség nem mindig válik az egyértelműség javára. 

Elemzésül szolgáljon a Napi Gazdaság 2010. január 26-ei számából idézett mondat: 

Sokáig maradhat a medve 

A fenti mondat értelmezésénél a probléma abból adódik, hogy az gazdasági-

pénzügyi kontextusban fordul elő, tehát feltételezhetjük, hogy van egy idevonatkozó 

jelentése is. Ezért a mondat központi elemének, a medve szónak az elemzés szempont-

jából releváns jelentéseit vesszük számba. 

Ezek a következők: 

• ’állat, egy bizonyos állat illetve állatfaj’ 

• Baisse, ami ’csökkenő árfolyamokat’ jelent és a tőzsdei szaknyelv terminusa. 

 

Állításom szerint a medve szó poliszémia, tehát nem homonímia, nem szemantikai 

határozatlanság/referenciális homályosság, s az értelmezési nehézség ebből adódik. 

 

A poliszémia olyan szavakat tartalmaz, amelyeknek több egymással összefüggő értel-

me van, tehát a jelentéseknek van közös eleme. A poliszémiának ezt a hagyományos 

definícióját a kognitív nyelvészek is elfogadják. 

De vajon mit takar az a kifejezés, hogy két jelentés összefügg egymással? Kövecses 

nyomán is valószínűsítjük, hogy a poliszémia gyakran metaforán vagy metonímián 

alapszik (Kövecses 2005: 215), minthogy a metafora és a metonímia a jelentés-

kiterjesztés eszközei is. 

 

(a) Ezért a továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a medve szó eleget tesz-e a metafora 

kritériumainak. Ha igen, akkor valószínűsíthetjük, hogy poliszémia. 

 

Kiindulási alapunk: 

a forrástartomány: medve / ÁLLATOK 

és a céltartomány: csökkenő árfolyamok / GAZDASÁG. 

A forrástartománynak a céltartományra való leképezésének megfeleléseit azonban 

nem találjuk. Tehát nem találjuk azt az általánosított metaforát, fogalmi metaforát, 

amely köré szerveződhetne a forrás- és a céltartományunk. Ezért a kérdést másképp 

közelítjük meg. 

 
(b) Feltételezhetjük, hogy a medve szó metonímiaként van jelen a mondatban. A meto-

nímiában egy fogalmat vagy dolgot egy másik fogalom vagy dolog jelölésére haszná-

lunk. Az egyik entitásra a másik entitáson keresztül próbáljuk ráirányítani a figyelmet. 
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Más szóval, ahelyett, hogy közvetlenül a második entitást említenénk, az elsőn keresz-

tül biztosítjuk a gondolati hozzáférést. Például: Szeretem Faludyt olvasni. A mű he-

lyett az alkotót említem. Azt az entitást, amely a figyelmet ráirányítja a másik entitás-

ra, vagy mentális elérést biztosít a másik entitás számára, közvetítő entitásnak hívjuk, 

míg az az entitás, amelyre a figyelem irányul, a célentitás. A metonímia hagyományos 

megközelítésében ezt úgy fogalmazták meg, hogy a két entitás egymással határos, 

egymás szomszédságában helyezkednek el, a kontiguitás, az érintkezés viszonyán 

alapszanak, vagyis szorosan összefüggenek. A kognitív nyelvészeti megközelítésben 

ezt a vélekedést elfogadjuk, de pontosan körülírjuk: a közvetítő entitás akkor biztosít 

mentális elérést a célentitáshoz, ha a két entitás ugyanabba a Lakoff által idealizált 

kognitív modellnek nevezett (IKM = ICM) tartományba tartozik. Például alkotó, mű 

az alkotás idealizált kognitív modelljébe tartozik. Ezek az entitások a világról való 

tapasztalatainkban egy összefüggő egészet alkotnak, hiszen általában együtt jelentkez-

nek. Például tudom, hogy Faludy író, ismerem és olvastam is a műveit. Mivel a tapasz-

talatokban szorosan összekapcsolódnak, bizonyos entitásokat az ugyanabban az ideali-

zált kognitív modellben szereplő más entitások helyettesítésére használunk, Faludy 

személyét a művei helyett. 

Kognitív megközelítésben a metonímiák kétféleképpen jöhetnek létre: (1) az egész 

helyettesít egy részt vagy egy rész helyettesíti az egész tartományt, (2) egy rész helyet-

tesít egy másik részt. 

Mi tehát a medve szó esetében azt a metonímiát keressük, amely alapját képezheti 

annak a fogalmi metaforának, amelyet jelenleg így írhatunk le: 

Céltartomány: csökkenő árfolyamok / GAZDASÁG 

Forrástartomány: medve-metonímia / ÁLLAT-metonímia 

A fenti feltételezett metafora akkor teljesülhet, ha a medve metonímia. A metonimi-

kus kapcsolat lehetséges. Egyrészt a medve szónak (Baisse) mint tőzsdei terminusnak 

az egyik lehetséges magyarázata a következő: 

Azokra az időkre nyúlik vissza, amikor medvét és bikát engedtek össze állatviadal-

okon. Megfigyelhető volt, hogy a két állat harcmodora ellentétes, míg a bika szarvá-

val felöklel, a medve a mancsával a föld felé nyomja ellenfelét, ahogyan erről többek 

között a THE WALL STREET JOURNAL. GUIDE to UNDERSTANDING MONEY 

& MARKETS kiadványban is olvashatunk: 

„A rising period is known as a bull market … A bear market is a falling market… 

the terms reflect the animals’ methods of attack- bears attack by sweeping their paws 

downward while bulls toss their horns upward.” (1990: 34–35) 

Tehát a medve szó metonimikus értelemben a medve harcmodorára utal, s ez a kap-

csolat a világról alkotott tapasztalatainkon alapszik. 

Kövecses nyomán (2005: 153) az idealizált kognitív modell alapján megpróbálhat-

juk ezt a feltételezett metonímiát besorolni az EGÉSZ A RÉSZ HELYETT kategóriá-

ba, ahol az EGÉSZ annak egy bizonyos jellemzője helyett áll, de ez inkább a dolgok 

és részei IKM-et meríti ki. A RÉSZ A RÉSZ HELYETT IKM-en belül a CSELEKVŐ 

A CSELEKVÉS HELYETT inkább kínál optimális besorolást. De a határozatlan kap-

csolatok az IKM ELEMEI KÖZÖTT kategória is megoldást kínál. 

Ha elfogadjuk a medve metonímiát, olyan metaforához jutunk, ahol a 



205 

 

céltartomány: csökkenő árfolyamok/GAZDASÁG 

és a 

forrástartomány: a medve harcmodora = medve-metonímia / ÁLLAT helyett IRÁNY 

 

A medve szó 1. ’harcmodor’ és 2. ’csökkenő árfolyamok’ vonatkozásait A TÖBB 

LEFELÉ IRÁNYULTSÁG metaforája kapcsolja össze, és ugyanannak a szónak két 

igen különböző jelentése között teremt kapcsolatot. Tehát a medve szó egy metoními-

ából táplálkozó metafora, amely kognitív megközelítésben kimeríti a poliszémia fo-

galmát is. Ennek fényében a Sokáig maradhat a medve mondat jelentése ’sokáig lesz-

nek csökkenő árfolyamok’ vagy az a tőzsdei kifejezés, mint medve-piac ’olyan piac, 

amelyre a csökkenő árfolyamok tendenciája jellemző’. 
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