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A társadalmi tényezők és a nyelvi
kompetencia kölcsönhatásáról
Vajdasági gyerekek
beszédprodukcióinak tükrében1
On Interactions of Social Factors and Language Competence Related
to Speech Production of Children in Vojvodina
Magyarkanizsai, szabadkai és újvidéki általános iskolás gyerekekkel – 180 adatközlővel –
folytatott beszélgetések, részben képsorok alapján létrejött beszédprodukciók vizsgálatát
tartalmazza az a kutatás, amelynek egyik fejezete az alábbi tanulmány. Megvizsgáltuk,
hogy a beszélőkre jellemző társadalmi tényezők – szociokulturális háttér, életkor és nem, a
közösség kétnyelvűségi foka – milyen mértékben befolyásolják a nyelvi (és kognitív) teljesítményt. A tanulmány részlet lévén nagyrészt a társadalmi tényezőkre vonatkozó végkövetkeztetéseket, összesített eredményeket tartalmazza.
Kulcsszavak: gyerekek beszédprodukciója, társadalmi háttér, nyelvi és kognitív kompetencia, kétnyelvű közösségek

1. A szülők iskolai végzettségének hatása
a gyerek iskolai eredményére
Megvizsgáltuk, hogyan korrelál az édesanya iskolai végzettsége a gyermek
iskolai eredményével. A grafikonról is leolvasható (1. ábra), hogy a felsőfokú
végzettségű anyák gyermekeinek 85%-a kitűnő iskolai eredményt ért el. Az
alsófokú végzettségű anyák az iskolai eredmények mindegyik kategóriájában
képviselve vannak gyermekeik révén, ez a képviselet azonban arányait tekintve
az elégtelen osztályzattal rendelkező gyerekek esetében a legmarkánsabb.
Hasonlóan függ össze az édesapák iskolai végzettsége gyerekeik iskolai
eredményével (2. ábra), de szembeötlő, hogy az édesapák iskolai végzettségé  1 A tanulmány részlet A 7–14 évesek szóbeli kommunikációjának társadalmi és nyelvi ténye-

zői kétnyelvű közösségben című doktori értekezésből, amelyet a szerző 2011-ben védett
meg az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszékén.
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nek befolyása nem annyira domináns a gyerekek iskolai eredményére, mint az
anyáké. Ez legfőképp az általános iskolai végzettségű apák és a kitűnő iskolai
eredményű gyerekek arányán látszik, azaz nagyobb mértékben értek el az általános iskolai végzettségű apák gyermekei kitűnő eredményt, mint az ugyanilyen
végzettségű anyák gyermekei.
1. ábra

□2=33.549

df=10

p=0.000

2. ábra

□2=29.382

df=15
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3. ábra

□2=23.035

df=12

p=0.027

A szülők többféleképpen segíthetnek gyermekeiknek, hogy az iskolai vagy
egyéb teljesítményük növekedjen. A gyerekek jobb előmenetelének és boldogulásának érdekében különböző szülői csoportok más-más stratégiákat dolgozhatnak ki. Az egyik ilyen stratégiai pont minden bizonnyal a különórák beiktatása.
Amint a grafikonon látjuk (3. ábra), az általános iskolai végzettségű édesanyák
48%-a nem járatja különórára gyermekét, 24%-uk egy, 22%-uk pedig két különórára küldi gyermekét. A középiskolai végzettségű anyák 41%-a egy különórára járatja gyermekét, míg 24%-uk két különórára. A felsőfokú végzettséggel
rendelkező anyák 34%-a egy, 30%-a pedig két különórára járatja gyermekét.
Ebből láthatjuk, hogy a különórák száma egyenesen arányos az anyák iskolai
végzettségével, bár a középiskolát végzett és felsőfokú tanulmányokat végzett
anyák ebbéli teljesítménye közel azonos, míg az általános iskolát végzetteké
jóval alacsonyabb.
Az apák esetében az általános iskolai végzettségűek 37%-a nem járatja különórára gyermekét, 28%-a egy, 23% pedig két különórára járatja (4. ábra). A
felsőfokú végzettséggel rendelkező apák 48%-a egy, 17%-a pedig két különórára járatja gyermekét. A középfokú végzettségűek 20%-a nem járatja, 34%-a egy,
29%-a pedig két különórára járatja gyerekét (4. ábra).
A két felmérésből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az anyák iskolai
végzettsége nagyobb arányban korrelál a különórák számával, mint az apák iskolai végzettsége, de mindkét esetben szignifikánsan összefügg a szülő iskolai
végzettsége a különórák számával.
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4. ábra

□2=30.481

df=18

p=0.033

Az adatközlők által látogatott különórák önmagukban nem is hatnak közvetlenül a tanulmányi eredményre, hiszen nem különböztettük meg a sportolást a zenetanulástól, a néptánctól, illetve az angol, a matematika vagy szerb
különóráktól. A lényeg itt abban ragadható meg, hogy a gyerek rendszeresen
foglalkozik valamivel az iskola mellett is, így a kitartása növekszik, másrészt a
különórák számbavételével némi információt kapunk arról, hogy a szülő men�nyire motivált abban, hogy gyermeke minél jobb eredményeket érjen el iskolai
tanulmányai során is. Természetesen nem tartjuk mindenáron a legcélravezetőbbnek a szülő részéről a különórák beiktatását, főként akkor nem, ha ez mértéken felüli terhet ró a gyermekre. Olyan példánk is akad, amikor az egyetemi
végzettségű vállalkozó szülő maga oktatja gyermekét a különböző tudományterületekkel kapcsolatos ismeretekre. Másrészt a különórák jótékony hatásával
minden bizonnyal felér a rendszeres szülő–gyermek beszélgetés, közös élmények, kirándulások, amelyek motiváló hatással lehetnek az iskolai ismeretek
minél kreatívabb befogadásában.
Fontosnak ítéltük a könyvek mennyiségének felvételét a társadalmi változók
sorába, hiszen a könyvek hozzáférhetősége, állandó jelenléte minden bizonnyal
kihat az olvasási készségre, ezáltal a nyelvi készségre is; a kognitív készségeket,
a kreatív gondolkodást is fejleszti a könyvek révén megközelíthető többféle látásmód (5. ábra). Hozzá kell tennünk, hogy felmérésünk nem mutat biztonságos
képet a család könyvgyűjtési attitűdjének tekintetében. Hibaforrást jelentettek
már a kérdezés körülményei is: az adatközlők a kérdésre válaszolva azt mondták
el, hogy kb. hány sor könyv található otthonukban. Egyrészt nem valószínű, hogy
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ezt pontosan meg tudták mondani, főként a fiatalabbak, másrészt, ha pontosan
meg is tudták mondani, nem mindegy, hogy a fizikai dolgozó vásárol-e havonta
egy-két könyvet, és így van a családban ötpolcnyi könyv, vagy az anya lánykori
ötpolcnyi könyve áll a szekrényben. Körülbelül nyolcpolcnyi, egy szekrényre
való könyv esetében minősítettük jelentős mennyiségűnek a könyvek számát a
családban. Ez a minősítés a legtöbb esetben a felsőfokú végzettségű szülőhöz
kötődött (6. és 7. ábra). Az iskolai végzettség és a mondott könyvmennyiség
szignifikánsan összefügg.
5. ábra

□2=7.082

df=5

p=0.215

6. ábra

□2=34.919

df=2
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7. ábra

□2=53.108

df=3

p=0.000

2. A kognitív kompetencia társadalmi
vonatkozásai
A beszélgetések során felhasznált egyik képsor (VARGA 1973: 207) első
kockáján látható szituáció értelmezése az adaközlőket nehéz feladat elé állította,
hiszen nem egészen egyértelmű, hogy mi is történhetett ott. Az oroszlán kezében kard van, és azt kiáltja a bohócnak: Veszély! A másik képen egy karddal
támadó figura közeleg. A legtöbb adatközlő fenyegetőnek látta az oroszlán fellépését, a képsor figyelmesebb szemlélése után azonban világossá válhat, hogy az
oroszlán karddal segíti ki a bohócot a veszélyes helyzetből, ezt az is alátámasztja, hogy a képsor következő kockáján a kard már a bohóc kezében van. Ezt az
összefüggést és gondolatmenetet csak a gyerekek kisebb hányada ismerte fel, és
tette szóvá. A grafikonon látható (8. ábra), hogy az újvidéki adatközlők szinte
kétszer nagyobb arányban ismerték fel a képen látható szituációt, mint a többi
adatközlő. Az újvidéki gyerekek esetében ez az arány 77%, míg a szabadkaiaknál 41%, a magyarkanizsaiak esetében pedig 40%. A szóban forgó képsorral és
szituációval kapcsolatban 63 adatközlőtől van adatunk.
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8. ábra

Magyarkanizsa Szabadka

□2=3.780

Újvidék

df=4

p=0.437

A képen látható szituáció kétértelműségét egy adatközlő igen találóan meg
is fogalmazta: „Ez a] jött egy oroszlán, és úgy néz ki, hogy verekedni akar az a
gyerek ellen, de igazából azt gondolom, hogy azt akarja megmondani, hogy jön
valaki” (6. osztályos újvidéki fiú).
Ha Bernstein zárt és nyílt szereprendszereiben és a hozzájuk tartozó beszédmodellben gondolkodunk, a fent említett képsor részlete mást jelenthet egy zárt szereprendszerben nevelkedő gyerek részére, mint egy nyílt szerepviszonyokkal jellemezhető kommunikációs közegben élőre. Ugyanis „a zárt típusú szereprendszerek
esetében a nyelvi jelentéseket valószínűleg készen adják át” (BERNSTEIN 1974:
403). Mindenképpen a képi elemektől való elvonatkoztatást, oksági kapcsolatok
felfedezését, logikai gondolkodással a részletektől az egészig való eljutást igényli
az a következtetés, amire az adatközlőknek csupán kisebbik hányada jutott. Egy
egyszerűbb rendszerben, ahol minden jel mellé kész jelentés kerül, az oroszlán
jelenléte és a veszély felkiáltás azt jelentheti, hogy az oroszlán veszélyes, hiszen
köztudott, hogy vadállat, és még a veszély szó is mellette szerepel. Tehát két különböző módon működő kommunikációs-kognitív modellt különböztetünk meg:
1. modell
oroszlán (veszélyes) + veszély ’veszély’ → ’ez az oroszlán valóban veszélyes’
2. modell
oroszlán (veszélyes lehet, de itt emberekkel szerepel, két lábon áll) + veszély
’valahol veszély van, itt vagy máshol’ + a következő kép tanúsága → ’az oroszlán barát’
Ha ezt a két feltételezett modellt vesszük szemügyre, melyek a Bernstein
által vázolt rendszerekre épülnek, láthatjuk, hogy az első csak az elsődleges jelentéseket, az első asszociációt veszi figyelembe a véleményformálásnál, míg a
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második több tényezőt figyelembe vesz, ezáltal bonyolultabb gondolati műveletek elvégzését követően következtet. Más szóval, az egyik csoportba tartozók a
gondolkodást a legszükségesebbre redukálják, a másik csoportba tartozók minden lehetőséget megvizsgálnak, hogy helyes következtetésre jussonak. Ebben
az esetben a divergens gondolkodásnak van szerepe abban, hogy a helyes értelmezéshez jussonak. Az adatközlők 52%-a nem ismerte fel, hogy az oroszlán
barát, 48%-uk viszont felismerte.
A második képsor (VARGA 1973: 225–226) 2–3. kockáján a korábbi képsorról már ismert szereplő vizet gyűjt egy edénybe. A figyelmesebb szemlélő
észrevehette, hogy az edény nem más, mint a szereplő kalapja, amit a korábbi
képsor képein a fején láthattunk. Csak kevesen ismerték fel a kalap szerepét az
említett képsor adott képkockáján.
9. ábra

□2=9.451

df=4
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10. ábra

□2=4.228

df=4

p= 0.376

A 10. ábrán bemutatott grafikon azt jelzi, hogy az adatközlők milyen arányban
ismerték fel a második képsor részletét. Ebben az esetben főként a megfigyelőkészségükről tudunk meg valamennyit. Valószínűleg azok, akik felismerték a korábbi képen már látott szereplő sapkáját – mint a vizet felfogó edényt a kérdéses
képkockán – párhuzamosan több dologra is képesek figyelni, és a megfigyelt dolgok közötti összefüggéseket is átlátják. Ennek a képességnek a nyelvi kreativitásban és a nyelvi mintákhoz való hozzáállásban is jelentős szerepe van.
A szabadkai gyerekeknek mindössze 5%-a ismerte fel a két képkocka részleteiben rejlő kapcsolatot, a magyarkanizsaiak 8%-a, az újvidéki gyerekek esetében ez az arány jóval magasabb, 23%. Mivel kis számokról van szó, nem
beszélhetünk az összefüggések szignifikánsságáról.
Láthatjuk, hogy az újvidéki adatközlők mindkét olyan feladatnál, ahol a kognitív kompetencián, a kreatív gondolkodáson, az észlelt tényezők közötti kapcsolat kifejezésre juttatásán volt a hangsúly, magasabb értékeket értek el, mint a
szabadkai, illetve a magyarkanizsai adatközlők.
Emögött az eredmény mögött két tényező állhat: a nagyvárosi, impulzívabb
környezet, illetve a magas fokú kétnyelvűség.

3. Nemi különbségek a beszédben
Mivel az adatközlők két nagy csoportra oszlanak, nőkre és férfiakra, illetve
esetünkben lányokra és fiúkra, érdemes megvizsgálni azt is, hogy nemi identitásuk mennyiben befolyásolja nyelvhasználatukat.
Kontra (2003: 60) a nyelvhasználatbeli nemi különbségekről szólva azok
többnyire univerzális voltát hangsúlyozza, emellett megjegyzi, hogy a nyugati
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társadalmakban a nők a nyelvi változásokban a férfiak előtt járnak, több presztízsváltozatot használnak, mint a férfiak. A világ más részein – Afrika és Ázsia
egyes országaiban – ez éppen fordítva van.
Romaine (2003: 101) különböző kutatások alapján megállapította, hogy
egy-egy társadalmi osztályon belül a nők és a férfiak nem használják azonos
arányban a sztenderd és nem sztenderd formákat, a nők az adott osztályt tekintve mindig nagyobb arányban használnak sztenderd formákat, mint a férfiak. A
legnagyobb eltérés a férfiak és a nők nyelvhasználatában egy adott társadalmi
osztályon belül a középső rétegeknél figyelhető meg, ahol lefelé és felfelé is
megvalósulhat érintkezés.
Romaine felteszi a kérdést (104), vajon mi okozza a különbséget. Chambersre
utal, aki a biológiai okokat a társadalmi-kulturális okok elé helyezi, szerinte a
nők nagyobb verbális képessége felelős a különbségért. Mások a nők nyelvi változók kiválasztása iránti nagyobb tudatosságát hangsúlyozzák. Ha megkérdezik
a beszélőktől, milyen formát használnak, a nők válaszukban felértékelik, a férfiak leértékelik nyelvhasználatuk sztenderdségének fokát. Romaine véleménye
szerint a nők a nyelv révén próbálják megszerezni azt a státust, amit évszáza
dokon keresztül nem tehettek meg más módon.
Alapi Zita (2009) megvizsgálta a 7–8 és a 12–13 éves lányok és fiúk nyelvhasználatbeli különbségeit. Megállapította, hogy problémamegoldás közben a
lányok szignifikánsan többször fejezik ki egyetértésüket, többször tesznek fel
kérdéseket, míg a fiúk ellentétes véleményüket hangoztatják gyakrabban, és
gyakrabban használnak felszólító igealakot.
Az általunk vizsgált beszédprodukciók néhány olyan elemmel rendelkeznek, amelyek másként jelennek meg az egyik, illetve a másik nemnél. Ilyen a
Szalamin Edit (1988) által témaismétlő névmásként megnevezett mutató névmások esete, valamint a kicsinyítő képző és a kis- előtag használata.

3.1. A kis- előtag és a kicsinyítő képző
A lányok 21%-a használta a kicsinyítő képzőt, míg a fiúknak mindössze 6%-a,
tehát szignifikáns összefüggésről beszélhetünk (11. ábra).
A lányok 38%-a, a fiúknak 18%-a használta a kis- előtagot, a nemek eltérő
nyelvhasználata ebben az esetben is szignifikáns (12. ábra).

113

Vukov R. É.: A TÁRSADALMI TÉNYEZŐK...

LÉTÜNK 2012/2. 104–121.

11. ábra

□2=7.602

df=2

p=0.022

12. ábra

□2=7.441

df=1

p=0.006

A kicsinyítő képzőt a legfiatalabbak, a 7–8 évesek 14%-a használta, a 9–11
évesek 13,5%-a, és végül a 12–14 évesek 13%-a (14. ábra).
A kis- előtag használatának aránya (13. ábra) a legfiatalabb vizsgált korosztálynál, a 7–8 éveseknél a legnagyobb, 42%-os, a 9–11 éveseknél 37%, a legidősebb vizsgált korosztálynál pedig mindössze 13%-uk használta a kis- előtagot. A
kis- előtag és az életkor összefüggése szignifikáns.
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Tehát az életkor előrehaladtával a vizsgált korosztály a direktebb kis- előtagot tartalmazó formáról áttér a bonyolultabb műveletre, a kicsinyítő képző
használatára.
13. ábra

□2=13.494

df=2

p=0.001

14. ábra

□2=3.043

df=4
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3.2. A témaismétlő névmás
A témaismétlő névmás eseteire íme néhány példa:
– Látták, hogy a gazdájuk, az a sütőbe tüzet gyújt.
– Erre a háziasszony, házigazda az egeret, azt megsajnálta.
– A zember, az kizavarta a macskákat.
– ...ez a bohócféle ember, ez veszített...
15. ábra

□2=2.494

df=1

p=0.114

A témaismétlő névmásokat a nők 28%-a használta, a férfiaknak pedig 10%-a
(15. ábra), de azok közül, akik használták, a nők sokkal többször, mint a férfiak.
A szövegekben felbukkanó témaismétlő névmások 77,5%-át nők mondták ki,
míg csupán 22,5%-uk származik férfiaktól (16. ábra). Tehát a nők többször és
többen használták ezt a nyelvi elemet. A témaismétlő névmás használata stratégiai megfontolások következménye, hiszen az ügyes beszélő ezzel a nyelvi
elemmel időt nyer, amelyet nyelvtervezési tevékenységre használhat fel. A témaismétlő névmás szerepe sok esetben nem más, mint egy elegánsabbnak és
divatosabbnak vélt töltelékelem alkalmazása. A nyelvi elem használatának korosztályi jellege is van, azaz egy bizonyos korosztályhoz is köthetjük használatát.
A 10–14 éves korúak számára jelent újdonságot és talán kihívást a használata
(17. ábra). Ezzel is összefügg az a tény, hogy a nők fokozottabban használják, hiszen a korosztály számára újdonságként van jelen ez az elem. Az új, divatos elem használatát a lányok sikeresebben és gyorsabban elsajátítják (vö.
ROMAINE 2003: 104; KONTRA 2003: 60).
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16. ábra

□2=6.741

df=2

p=0.034

17. ábra

3.3. Szituációfelismerés
A kognitív kompetencia és a nem összefüggésére egy példánk van, a korábban már tárgyalt jelenség felismerése szignifikánsan összefügg a nemmel. Az
adatközlők közül a fiúk nagyobb sikerrel ismerték fel az első képsor szereplőinek valós szerepét, mint a lányok. A képsorról beszélőknek csupán 35%-a volt
lány, de ez nincs hatással az eredményekre, amelyek szignifikánsak (18. ábra).
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18. ábra

□2=12.499

df=2

df=0.002

4. A közösség kétnyelvűségének foka
és az adatközlők kommunikatív kompetenciájának
összefüggése
A három vizsgált település adatközlői közül az újvidékieket jellemzi a legmagasabb fokú kétnyelvű környezet, még akkor is, ha maga Újvidék nyelvileg homogénabb, mint Szabadka. Szabadkán léteznek egynyelvű környezetek,
vagyis az iskolásgyermek csak kis mértékben kényszerül anyanyelvéről másik
nyelvre váltani, míg Újvidéken a magyar anyanyelvű gyermek minden családon kívüli közege a többségi nyelv jelenlétével jellemezhető: az újvidéki gyermek számára elengedhetetlen a szerb nyelv magas fokú ismerete. Mindennek
ellenére a korábbi fejezetekben bemutatott eredmények közül számos olyannal
találkozhattunk, ahol éppen az újvidéki adatközlők beszédprodukciói mutattak
kiemelkedő eredményeket.
A kutatás másik, itt nem ismertetett fázisában megállapíthattuk, hogy mind
az exoforikus névmások, mind az útbaigazítások alkalmával használt hasonlóan
szövegen kívüli referenciával bíró névmások és határozószók használatának vizsgálatakor az újvidékiek használják az említett elemeket a legkisebb arányban.
Megvizsgáltuk a predikatív szerkezetek megjelenési aránya és a lakóhely közötti összefüggéseket. Amennyiben a predikatív szerkezetek nagy százalékban
vannak jelen a vizsgált beszédprodukciókban, úgy megállapíthatjuk, hogy nagy
valószínűséggel tőmondatok sorolása jellemzi az adott beszédprodukciót, a bővítmények pedig kis számban lehetnek csak jelen. A predikatív szerkezetek arányát
tekintve a legmagasabb arány Szabadkát jellemzi, a legalacsonyabb pedig Újvidéket. A vizsgált változók szignifikáns összefüggést mutatnak (19. ábra).
118

Vukov R. É.: A TÁRSADALMI TÉNYEZŐK...

LÉTÜNK 2012/2. 104–121.

A bővítményeket is megvizsgáltuk a lakóhely függvényében (20. ábra). Az
eredmények az előbbiekkel mutatnak hasonlóságot, természetesen fordított
arányban. A szabadkai adatközlők használták a legkisebb arányban a bővítményeket beszédprodukciójuk során, az újvidékiek pedig a legnagyobb arányban.
19. ábra

□2=14.568

df=6

p=0.024

20. ábra

□2=11.939

df=8
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A szabadkai adatközlők beszédprodukciói nyújtották a legszínesebb képet
mind gazdag szókincs, nyelvi kreativitás és jó kifejezőkészség, mind pedig nyelvi hiány, szegényes szókincs, sematikus kifejezésmód tekintetében. A szabadkai
és az újvidéki adatközlők szókincsének egyéb vizsgálatai is a szabadkaiak szókincsének gazdagságát mutatták ki (FUTÓ 2001; BENE 2009). Ha képletesen
szeretnénk fogalmazni, Szabadkában benne van Magyarkanizsa és Újvidék is,
vagyis olyan adatközlőink is vannak, akiket a kiegyensúlyozott kétnyelvűség
jellemez, és olyanok is, akik a szerbórán kívül még nem beszéltek szerbül.
Szabadka esetében nehéz olyan általános érvényű jellegzetességeket megfogalmazni, mint Magyarkanizsa és Újvidék esetében. A magyarkanizsai adatközlők
nyelvhasználatát befolyásolja a település jellege: mezőgazdasággal és iparral
foglalkozó lakosság lakja a 27 000-es települést. A magyar nyelvhasználat tekintetében pedig Újvidék is egyértelműen jellemezhető: 400 000 lelket számláló
szerbiai nagyváros, ahol a magyarok aránya 5%-os. A városi lét stimuláló hatása
minden bizonnyal hatással van az újvidéki gyerekekre, emellett pedig láthatóan
tudatában vannak annak, hogy magyar nyelvhasználatuk tekintetében a vajdasági gyerekek között egyedi a helyzetük – ők használják a legkevesebbet a magyar
nyelvet –, a pedagógusok hangsúlyozzák is ezt a „fogyatékosságukat”. Talán
emiatt is teljesítettek olyan jól.
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 On Interactions of Social Factors and Language Competence Related
to Speech Production of Children in Vojvodina
The research covers a study of speech production on the sample of 180 schoolchildren
from Kanjiža, Subotica and Novi Sad, who were interviewed partly based on series of
images, partly on conducted dialogues. This paper is a chapter from the study. It was examined to what extent is linguistic (and cognitive) performance affected by social factors
characteristic for the speakers – social and cultural background, age and sex, the level of
bilingualism in the local setting. Being presented only as an excerpt, the paper focuses
largely on the final conclusions regarding social factors and overall results.
Keywords: children’s speech production, social background, linguistic and cognitive competence, bilingual environment
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