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Szemantikai és szintaktikai feldolgozás két nyelven

0. Előszó

Szépe Professzor Úr iskolájában kezdtem doktori tanulmányaimat, az első fecs-
kék között. Körülbelül 30-an voltunk az első évfolyamon, és lemorzsolódás szinte 
nem is volt. Három évig, rendíthetetlen lelkesedéssel és tudásvággyal indultunk 
kéthetente neki a fél Dunántúlnak péntek hajnalban. A doktori iskolában tanultakon 
kívül még azt is Szépe Tanár Úrnak köszönhetjük, hogy ismerjük egymást. Szám-
talan szakmai kapcsolat alakulhatott ki, köszönhetően az élvezetes péntekeknek. 
Így történhetett az, hogy most felkérést kaptam, írjak a Professzor Urat köszöntő 
kötetbe. Nagy boldogan vállaltam: szeretném megmutatni Professzor Úrnak, hogy 
a szemlélet, amit tőle kaptunk, tovább él, lendületünk nem hanyatlik. Továbbra is 
elkötelezett hívei vagyunk az alkalmazott nyelvészetnek, a kutatásnak, én személy 
szerint a kétnyelvűség pszicholingvisztikájának. Ezt igazolandó írom az alábbi rövid 
beszámolómat a kutatásom legújabb irányát felmutató kísérletem kezdeti stádiumá-
ról. Kívánok még sok-sok boldog, egészségben eltöltött, alkotói tevékenységben 
bővelkedő évet, hogy a kutatásom végén Professzor Úr is eldönthesse, érdemes 
volt-e energiát fektetnie belém.

1. Bevezetés

Weber-Fox és Neville (1996) a lennebergi kritikus periódus hipotézist kívánták 
ellenőrizni angol–kínai kétnyelvűeken, amikor 61 olyan személyt teszteltek, akik 
különböző életkorban kezdtek kétnyelvűvé válni. Megállapították, hogy az életkor 
növekedésével hosszabbodik a szemantikai és szintaktikai feldolgozási idő is. EKP 
vizsgálatukban azt az eredményt kapták, hogy minél később kezdődik a második 
nyelv elsajátítása, annál hosszabb ideig tart a kísérleti személyek számára annak 
eldöntése, hogy az olvasott mondat szemantikailag vagy szintaktikailag ép-e. Úgy 
találták, hogy minőségi különbség is van a szintaktikai és a szemantikai feldolgozás 
között. 

Ahhoz, hogy a mondat értelmét megértsük, helyes szintaktikai információra 
van szükségünk. Jónak kell lennie a mondat szerkezetének és az egyeztetéseknek. 
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A szintaktikailag helytelen mondatok felismerése gyorsabb idő alatt zajlik, mint a 
szemantikailag helyteleneké, amelyeknek a struktúrája szabályos. A szintaktikai 
feldolgozás először autonóm, moduláris, és csak az ellenőrzés után kezdünk a sze-
mantikai helyességen gondolkozni. 

Számos képalkotóeljárással készült vizsgálat erősíti meg, hogy a szintaktikai 
és szemantikai feldolgozás más-más agyi területeket aktivál (Hagoort 1999). Míg a 
szintaktikai feldolgozáskor a frontális lebeny a legaktívabb, a szemantikai feldolgo-
zásért elsősorban a halántéki-fali lebeny a felelős (Newman et al. 2001). Fletcher és 
Henson (2001) egy áttekintő tanulmányban összegezték azokat a funkciókat, ame-
lyekért a frontális lebeny felelős, és amelyeket fMRI vizsgálatokkal ellenőriztek. 
Köztük van a már meglévő információ megújítása és megtartása, az információ 
szelektálása, manipulálása és kontrollálása. Weber és Lavric (2008) német–angol 
kétnyelvűek vizsgálata után azt feltételezték, hogy a két nyelv feldolgozása össze-
függésben van egymással: akinek hosszabb a feldolgozási ideje a második nyelvben, 
annak hosszabb az első nyelvben is.

A jövőben olyan képalkotóeljárásos tesztet tervezünk, amellyel vizsgálhatjuk 
az olyan kétnyelvűek szintaktikai és szemantikai feldolgozását, akiknek az egyik 
nyelve a magyar. A jelen tanulmány egy előkísérlet részeredményeinek bemutatása. 
Megvizsgáljuk a szintaktikai és szemantikai feldolgozás idővonatkozásait magyar 
anyanyelvű angolul jól tudó, kétnyelvű egyének pszichofizikai teszteléséből kapott 
adatainak feldolgozásával.1 

2. Anyag, módszer

2.1. Kísérletben részt vevő személyek
20 magyar anyanyelvű, ép halló és beszélő, angolul jól tudó személy vett részt 

eddig a kísérletben. Köztük ketten balkezesek, 18-an jobbkezesek. Az életkor 18-tól 
50-ig terjed. Átlagos életkoruk 32,45 év. Látásuk jó vagy szemüveggel korrigált. 
Neurológiai tünetük, ismert betegségük nincs. Kétnyelvűvé válásuk életkorát te-
kintve 15 késői és 5 korai kétnyelvű. Kettő kivételével mindannyian instrukcionált 
módon (iskolában vagy óvodában) kezdték az angol tanulását. A két korai, az angolt 
természetes úton elsajátító személy, gyermekkorában éveket töltött az USÁ-ban. 
Kettő kivételével minden alany töltött bizonyos időt angol nyelvterületen. A teszt az 
írott nyelv percepcióját méri mondat szinten, így a nyelvi kompetencia minőségére 

1  A teszt elvégzéséhez a számítógépes szoftvert dr. Sáry Gyula (SZTE Élettani Intézet, egyetemi docens) 
fejlesztette, valamint a statisztikai elemzésben nyújtott segítségért is őt illeti a köszönet.
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csak az írott nyelvi feldolgozás vonatkozásában következtethetünk. Az eredményt 
nagymértékben befolyásolja, hogy mennyire intenzíven használja az egyén az írott 
nyelvet, azaz mennyit olvas. Célom, hogy a jövőben, kellő mennyiségű adat birto-
kában megnézhessem, van-e minőségi különbség a percepcióban az életkor függ-
vényében. 

2.2. A kísérlet menete
A kísérlet kezdeti fázisában 20 magyar anyanyelvű, angolul jól tudó személyt 

kértünk meg, hogy a lentebb ismertetett számítógépes programban dolgozva dönt-
senek, hogy a képernyőn látható mondat helyes-e vagy nem. A személyek egyesével 
dolgoztak. A kísérletben résztvevőkkel ismertettük a feladatot, majd egy rövid próba-
kísérletet végeztünk, hogy az alanyok hozzászokjanak a kísérlet körülményeihez és a 
megfelelő billentyűk (lásd alább) használatához. A feladat: a képernyőn véletlenszerű 
sorrendben megjelenő, összesen 240 magyar és angol mondatról kellett ítélkezniük. 
A mondatok között voltak szemantikailag helyes és helytelen, valamint szintaktikai-
lag helyes és helytelen magyar és angol mondatok. Minden mondat előtt 2 s hosszan 
(„intertrial intervallum”) a képernyő közepén egy fixációs pont jelent meg, majd a 
pont helyén feltűnt a mondat, sortörés nélkül, egy sorban (Arial betűtípus, 14 pontos 
betűnagyság). A képernyő a normális komputeres olvasótávolságban, kb. 40 cm-es 
távolságban volt. A megjelenő mondatokról maximum 5 másodperc idő alatt kellett 
dönteniük, és a billentyűzet jobbra, illetve balra mutató nyilának megnyomásával 
jelezték, hogy helyesnek tartják-e (jobb nyíl) vagy helytelennek (bal nyíl) a mon-
datot. Amennyiben az 5 másodperc alatt nem válaszoltak, a program nem rögzített 
választ, és 2 másodperc elteltével jött a következő mondat.

2.3. Módszer
A kísérlethez saját fejlesztésű szoftvert használtunk (Matlab, The MathWorks 

Inc.). A szoftver alkalmas arra, hogy reakcióidőt mérjünk vele, így rögzítjük, hogy 
kinek melyik mondat felismerése hány másodpercet vett igénybe. A válaszokat a 
program automatikusan kategorizálja helyes vagy nem helyes megoldásra, ami lehe-
tővé teszi a részletes, mondatonként történő analízist, és azt is, hogy megvizsgáljuk 
az egyes személyek döntéseinek százalékos megoszlását mondattípusonként. Össze-
hasonlíthatjuk az életkor, a kezesség, a kétnyelvűvé válás életkora, módja, a nemek 
tekintetében stb. a teljesítményeket. Ilyen módon kutatni tudjuk, hogy van-e percep-
ciós vonzata az előbb felsorolt tényezőknek. A programmal statisztikai elemzést is 
végre tudunk hajtani, és megállapíthatjuk, vannak-e szignifikáns összefüggések az 
egyes kategóriák között. Valamennyi statisztikai elemzés során szignifikáns ered-
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ménynek azt tekintettük, ha a p<0,05 volt. Az eredményeket a Statistica szoftver-
csomaggal (StatSoft Inc.) elemeztük, nem-parametrikus próbákat (egyutas ANOVA, 
illetve Sign test) alkalmazva. Mivel a szoftver bármilyen stimulussal feltölthető 
(képek, hangok), más, percepciós jellegű vizsgálatokra is tudjuk használni. Most 
azonban a kutatás célja, hogy megvizsgáljuk, hogy a kétnyelvűek számára vajon a 
szemantikai vagy a szintaktikai feldolgozás okoz-e nagyobb kognitív terhet, melyik 
szint feldolgozása történik hamarabb.

3. Eredmények

8 kategóriában, összesen 240 egyszerű, kijelentő módú mondatot láttak a kísér-
letben résztvevők (kategóriánként 30-at). A kategóriák a következők voltak: 

1. angol szintaktikailag helyes (pl. There are a lot of apples on the tree.);
2. angol szintaktikailag helytelen (pl. There’s a book the table on.);
3. magyar szintaktikailag helyes (pl. Kitakarította a szobát.);
4. magyar szintaktikailag helytelen (pl. A beszélgetett nő magában.);
5. angol szemantikailag helyes (pl. He drank a cup of hot chocolate.);
6. angol szemantikailag helytelen (pl. He ate a bar of soap.);
7. magyar szemantikailag helyes (pl. A repülőgép most szállt le.);
8. magyar szemantikailag helytelen (pl. A sütemény nagyon kefír volt.).

A feladat elvégzése után minden résztvevő szubjektíven értékelte önmagát. 
Bosszankodtak, hány esetben jöttek rá későn, hogy rossz gombot nyomtak, tehát 
elhamarkodott ítéletet hoztak. Főleg a szemantikailag helytelen mondatokkal kap-
csolatban érezték úgy, hogy magyarázatot adjanak, miért tartották az utólag helyte-
lennek, de a gomb nyomásakor még helyesnek vélt mondatot helyesnek. 

3.1. Korai és késői kétnyelvűek összehasonlítása
A 11 éves életkort húztuk meg határnak, amikor a kétnyelvűvé válás életkorát 

tekintve kategorizáltuk a kísérletben résztvevőket. Az átlagolt latenciaértékek között 
szignifikáns különbséget találtunk, ha a korai és késői kétnyelvűeket hasonlítottuk 
össze (egyutas ANOVA, F(1, 598)=17,304, p=0,00004).
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korai késői

Current effect: F(1,598)=17,304, p=,00004
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1. ábra. Korai és késői kétnyelvűek reakcióideje

Mind a szintaktikailag helyes, helytelen, szemantikailag helyes és helytelen 
magyar és angol mondatok megítélésekor a korai kétnyelvűek gyorsabban döntöt-
tek, mint késői társaik. 

Az 1. sz. táblázatban összefoglaljuk a korai és kétnyelvű személyek latencia 
eredményeit, részletezve az egyes kategóriákba tartozó mondatok feldolgozási ide-
jét. Az egyéni különbségek részletezésére ebben a tanulmányban nincs lehetőség, 
azonban a szórásokból jól látható, hogy a korai és a késői kétnyelvűek adataiban is 
nagy eltérések vannak. 

kategória korai (szórás) késői (szórás)
magyar szintaktikailag helyes 1,7827 – 2,6942 1,2129 – 2,4057
magyar szintaktikailag helytelen 1,8081 – 2,9115 1,5756 – 2,5532
angol szemantikailag helyes 1,8661 – 3,3751 1,8147 – 3,0974
angol szintaktikailag helytelen 1,9029 – 2,9410 1,9140 – 3,4007
magyar szemantikailag helytelen 1,9183 – 3,3972 1,4627 – 2,4332
angol szintaktikailag helyes 2,0464 – 3,6839 1,7936 – 3,1699
angol szemantikailag helytelen 2,0493 – 3,7657 1,9460 – 3,4145
magyar szemantikailag helyes 2,1340 – 3,2084 1,5718 – 2,7291

1. sz. táblázat. Kategóriánkénti eredmények
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A 2. sz. táblázat az egyes kategóriákban nyert átlageredményeket részletezi. 
Az eredményeket emelkedő sorrendbe állítottuk, a korai kétnyelvűek adatai szerint. 
Megállapítható, hogy ez a sorrend igaz a későiekre is, egy kivétellel: a későieknél 
az angol szemantikailag helyes mondat felismerése több időt vesz igénybe, mint az 
angol szintaktikailag helytelené.

kategória korai (átlag) késői (átlag)
magyar szintaktikailag helyes 1,61 1,93
magyar szintaktikailag helytelen 1,9 2,06
magyar szemantikailag helytelen 2,02 2,09
magyar szemantikailag helyes 2,06 2,26
angol szemantikailag helyes 2,34 2,55
angol szintaktikailag helytelen 2,44 2,42
angol szintaktikailag helyes 2,48 2,57
angol szemantikailag helytelen 2,48 2,67

2. sz. táblázat. Kategóriánkénti átlageredmények és sorrendjük

3.2. Nyelvelsajátítás módja szerinti kétnyelvűség

iskola természetes nyelvi környezet

Current effect: F(1,568)=21,864, p=,00000
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ábra. Iskolai és természetes kétnyelvűek reakcióideje
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A természetes környezetben nyelvet elsajátítók az átlagolt adatok tanúsága szerint 
szignifikánsan gyorsabban döntenek (egyutas ANOVA, F(1, 568)=21,864, p=0,00000), 
mint azok, akik iskolában vagy óvodában kezdték az angol elsajátítását.

3.3. Nemek szerinti latencia különbségek

Current effect: F(1,568)=21,864, p=,00000
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3. ábra. Nemek szerinti latencia különbségek

Az átlagolt adatok azt mutatják, hogy a férfi alanyoknak szignifikánsan hosszabb 
időre volt szükségük a döntés meghozatalához, mint a nőknek (egyutas ANOVA, 
F(1, 568)=39,809, p=0,00000). Ebben a fázisban még nem ellenőriztük, hogy vajon 
a helyes döntés tekintetében is megmarad-e a nők előnye. 
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3.4. A kategóriák összehasonlítása

3.4.1. Szintaktikailag helyes angol és szintaktikailag helyes magyar mondatok
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4. ábra. Szintaktikailag helyes mondatok

Szignifikáns különbség volt a szintaktikailag helyes angol és a szintaktikailag 
helyes magyar mondatok reakcióideje között (Z(13,02) p=0,000004) a magyar ja-
vára. Az eredmény várható volt, mivel mindegyik kísérletben részt vevő személy 
magyar domináns, és Magyarországon él.
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3.4.2. Szintaktikailag helytelen angol és szintaktikailag helytelen magyar 
mondatok
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5. ábra. Szintaktikailag helytelen mondatok

Magyar domináns kétnyelvűként a szintaktikailag helytelen magyar monda-
toknál is hamarabb hozták meg a döntést. A különbség itt is szignifikáns (Z(6,65) 
p=0,0003). 
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3.4.3. Szintaktikailag helyes és szintaktikailag helytelen magyar mondatok
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6. ábra. Magyar szintaktikailag helyes és helytelen mondatok

A magyar szintaktikailag helyes mondatokról szignifikánsan hamarabb dön-
töttek (Z(4,74) p=0,0004), mint a szintaktikailag helytelenekről. A feldolgozás a 
szintaktikailag helyes mondatoknál valószínűleg szeriális, míg a helyteleneknél 
parallel.
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3.4.4. Szintaktikailag helyes és szintaktikailag helytelen angol mondatok
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7. ábra. Angol szintaktikailag helyes és helytelen mondatok

Az angol szintaktikailag helyes és helytelen mondatok feldolgozásának ide-
je között a különbség nem szignifikáns (Z(1,95) p=0,05). Bár az angol helytelen 
mondatok felismerése – ellentétben a magyarral – gyorsabban történik, a helyesség 
ellenőrzése közel azonos időbe telik.
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3.4.5. Szemantikailag helyes magyar és szemantikailag helyes angol mondatok
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8. ábra. Szemantikailag helyes mondatok

Szignifikáns különbséget kaptunk a szemantikailag helyes mondatok feldolgo-
zásának latencia értékei között (Z(4,59) p=0,00004). A magyar helyes mondatokat 
lényegesen hamarabb felismerték, mint az angolokat. Itt is a magyar nyelv domi-
nanciája lehet a magyarázat.
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3.4.6. Szintaktikailag helyes angol és szemantikailag helyes angol mondatok
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9. ábra. Angol szintaktikai és szemantikai helyesség

A második nyelvi feldolgozásban a szemantikailag helyes mondatok feldolgo-
zása és a helyességükről való döntés gyorsabban történik, azonban a különbség a 
szemantikai és szintaktikai kongruencia vonatkozásában nem szignifikáns (Z(1,28) 
p=0,19).

4. Következtetések

Az összesített adatok alapján történő elemzés nem okozott váratlan meglepeté-
seket. Inkább csak megerősítette az előfeltevésünket, miszerint a korai kétnyelvűek 
mondatszintű feldolgozása gyorsabban történik, mint a későieké. Ezzel összefüggés-
ben a nyelvet természetes módon elsajátítók is hamarabb hoznak döntést a helyessé-
get illetően. Megállapítottuk, hogy a nők hamarabb döntenek, mint a férfiak, azonban 
a döntések helyességét még nem ellenőriztük, így messzemenő következtetéseket 
ezekből az adatokból a nemek közötti különbségekre nem vonhatunk le.

Bebizonyosodott, hogy a szemantikai döntések több időbe telnek, mint a szin-
taktikaiak, legyen szó korai, késői, természetes úton vagy iskolai környezetben 
kétnyelvűvé váló férfiról vagy nőről.
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Mind a szintaktikailag helyes, mind a szintaktikailag helytelen mondatoknál 
kiderült, hogy a magyar nyelvű mondatokról szignifikánsan gyorsabban döntenek, 
mint az angolokról, ami magyarázható azzal, hogy jelenleg minden kísérletben részt 
vevő személy Magyarországon él, és a domináns nyelve a magyar. Érdekes módon 
az azonos nyelvű helyes és helytelen mondatok összehasonlításakor a magyar mon-
datokról való döntés esetében szignifikánsan hamarabb döntöttek a helyes mondatok 
esetében, ugyanakkor az angol mondatoknál a helytelen mondatokra adott válaszok 
voltak gyorsabbak – bár a különbség nem szignifikáns.

A szemantikailag helyes angol és magyar mondatok latenciaértékei között ismét 
szignifikáns különbséget kaptunk a magyar javára, aminek oka ismét a magyar nyelvi 
dominancia lehet. Ugyanakkor az angol tekintetében nem szignifikáns a szintaktikai 
és a szemantikai helyességről való döntés reakcióideje közötti különbség. A máso-
dik nyelvi feldolgozás ugyan szemantikai szinten kicsit gyorsabb, mint szintaktikai 
szinten, ha helyes mondatokról van szó, de ez a különbség nem jelentős.

A kísérlet még további számos szempontú vizsgálatra ad lehetőséget a kvan-
titatív elemzésen túl a kvalitatívra is, és megvizsgálhatjuk a döntést befolyásoló 
tényezőket is.

Tehát a munka folytatódik… 
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