
 

Berényi-Nagy Tímea 

„Úgy gondolom, mert a németben is így van…” 
Diszkriminációs pontok, affordancia és kontrasztív nyelvészet 

 
 

1. Bevezetés  
 

Jelen dolgozat egy pilot study keretein belül a hangos gondolkodtatás módszerével azt 
kívánja lehetőségeihez mérten feltárni, hogy többnyelvű beszélők esetében milyen kognitív 
folyamatok ismerhetőek fel egy még ismeretlen nyelvvel való első (receptív) érintkezések 
során.  

Hogy e célt megvalósíthassuk, először is definiálnunk kell azt, hogy kiket is tekinthetünk 
többnyelvű beszélőknek. Erre a célra Wei (2008, 4) igen megengedő, de kognitív és 
pszicholingvisztikai szempontokból releváns meghatározásából indulnék ki, mely szerint 
mindenki, aki több mint egy nyelven képes receptív és/vagy produktív műveletekre, 
többnyelvűnek tekinthető. E fenti definíció azt is lehetővé teszi számunkra, hogy azokat a 
nyelvtanulókra is többnyelvűként tekinthessünk, akik (a) iskolai keretek között (legalább) két 
idegen nyelvet már tanultak és (b) ezekből így bizonyos nyelvi kompetenciákra szert tettek már. 

Az ide vonatkozó szakirodalom alapján kijelenthetjük, hogy az L3-tanulókat több olyan 
jellemző is megkülönbözteti egy-, illetve (szoros értelemben vett) kétnyelvű társaiktól, melyek 
csak és kizárólag egy második nyelv tanulása során alakulnak ki. Egy ilyen jellemző az, hogy 
egy számukra még ismeretlen nyelv kognitív-kontrasztív megközelítésében is sikeresebbek 
(lehetnek). Gibson és Hufeisen (2003) az imént említett készséget egy elsajátított szintézis 
eredményeként definiálja, amely szerint a legalább három nyelvet beszélők (a) metanyelvi 
tudatossága magasabb, és így (b) még egy korábban nem tanult nyelvből származó inputot is 
jobban fel tudnak dolgozni. Ebből adódóan feltehetjük, hogy e beszélők az interkomprehenziós 
feladatok során jobban teljesítenek két- és egy nyelvű társaiknál, vagyis a már meglévő 
nyelvismereteikre támaszkodva egy számukra még többé-kevésbé ismeretlen nyelvet is 
megértenek, receptíven valamilyen szinten, valamilyen kognitív-kontrasztív sémát kötve 
feldolgoznak (Herinda–Jessner 2000, Jessner 2006, 32–35; 2008, 25; Ringbom 2007, 103;  
vö. Möller 2011).  

A jelen dolgozatban bemutatásra kerülő vizsgálat különösképp arra koncentrál, hogy  
(a) tipológiailag egymástól távol eső nyelvek esetében mennyire aknázható ki a fent röviden 
leírt elsajátított készségek szintézise, valamint arra, hogy (b) milyen kognitív-kontrasztív 
technikákat/mintákat alkalmazhatnak a többnyelvű beszélők – abból a célból, hogy egy még 
nem tanult nyelvből kapott inputot fel tudjanak dolgozni. E vizsgálat bemutatásának érdekében 
röviden ismertetésre kerül a kontrasztív nyelvészet, valamint az idegennyelv-tanítás és 
idegennyelv-használat kapcsolata, majd pedig részletesebben leírásra kerül a lexikális transzfer 
és az affordancia összefüggésének kérdésköre is.  
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2. Kontrasztív nyelvészet, idegennyelv-tanulás és transzfer  
 
A kontrasztív nyelvészet célja, hogy legalább két nyelv rendszerét összehasonlítva feltárja 

azok különbségeit és hasonlóságait. Az e célból készülő egybevetés mind az általános 
nyelvészetben, mind pedig az idegennyelv-tanulás és -tanítás elméletében és gyakorlatában 
fontos szerepet tölt be (Horváth 2003, 43; Szűcs 2006; Molnár 2014, 14–16). Utóbbi esetében 
főleg a nyelvközvetítés, a transzferkutatás és a hibaelemzés szempontjából tölt be kiemelt 
funkciót. Ezek ugyanis elengedhetetlen „összetevői” a köztes nyelvi kutatásoknak.  

A kontrasztív nyelvészet szerepe az idegennyelv-oktatásban az idők során – a nagyobb 
idegennyelv-tanításra vonatkozó módszertani megfontolásokkal karöltve – folyamatosan 
változott. Míg korábban a hibák, negatív transzfer és a különbségek voltak a középpontjában, 
addig manapság inkább a pozitív transzfer és a hasonlóságok kiemelése a hangsúlyosabb 
(Schmidt 2010). 

Ez utóbbiak keresése nyelvi információ feldolgozása során természetes és alapvető kognitív 
folyamat, melyet egy újabb idegen nyelv tanulása során – főként annak kezdeti szakászában – 
eredményesen kihasználhatunk (Ringbom 2007, 5). Ebből adódóan merülhet fel bennünk egy 
arra irányuló igény, hogy valamelyest megismerjük azokat a kognitív-kontrasztív mintákat, 
melyeket a nyelvtanulók egy (újabb) idegen nyelvvel való ismerkedés során implicit módon 
alkalmazhatnak. Ezek feltárása minden nyelvi szinten szükséges és indokolt lenne, de jelen 
dolgozat keretei között elsődlegesen a lexikális transzferre és az ehhez szükséges minták és 
kognitív-kontrasztív technikák kimutatására törekszem. 

 
 

3. Lexikális transzfer és affordancia 
 
A lexikális transzfer mint minden más nyelvi szinten észlelt transzfer-jelenség lehet mind 

negatív, mind pedig pozitív irányú is. Az irányultságon túl a lexikális szinten fellépő 
transzfernek két fő típusát különböztethetjük meg: formait és szemantikait. Ezek közül az 
előbbi gyakorisága magasabb, és recepcióra fókuszáló vizsgálatok esetében könnyebben is 
tesztelhető (Jarvis–Pavlenko 2008, 75). Pozitív transzfer estén a kognáták felismerése sikerrel 
zajlik. Ezek a szavak többnyire vagy etimológiailag egymással rokonságban álló szavak, vagy 
pedig nyelvi érintkezés során átvett lexikális egységek (Ringbom 2007, 103). Továbbá – a 
legmegengedőbb definíció alapján – a nemzetközi szavakat is ide sorolhatjuk  
(Otwinowska-Kasztelanic 2011, 4). A negatív transzfert pedig az ún. hamis barátok, azaz a 
hasonló alakkal, de eltérő jelentéssel bíró szavak téves recepciója okozza: pl. magyar szolíd – 
német solide (’alapos, megbízható’); angol gift (’ajándék’) – német Gift (’méreg’).  

Az, hogy milyen mértékben sikerül kihasználnunk a kognáták által biztosított pozitív 
transzfer lehetőségét, illetve mennyire esünk bele a hamis barátok által állított csapdákba, az 
attól is függ, hogy milyen fokú felszólító erővel, azzal affordanciával hatnak ránk a nyelvi 
elemek (különösképp írott szövegek megértése során). E jelenséget, melyet először a környezeti 
pszichológiában végzett percepció-kutatások során írtak le, Tella és Harjanne (2007, idézi 
Otwinowska-Kasztelanic 2011, 2) a következőképpen definiálják: 
 

Affordanciák egy saját nyelvet beszélnek, melyet néhány aktor jobban megért, mint mások. […] A nyelvi 
affordanciákból előnyt kovácsolhatunk, de ezek nem spontán módon szólítanak fel minket erre, kivéve ha 
elég aktívak vagyunk ahhoz, hogy észrevegyük őket, valamint elég proaktívak is vagyunk, hogy elkezdjük 
ki is aknázni őket.  

 
Amennyiben e leírást összevetjük a Gibson és Hufeisen által megfogalmazott gondolatokkal 
(ld. Bevezetés), akkor feltételezhetjük, hogy azokra az aktorokra, akik többnyelvűek, és 
elsajátították azt a szintézist, melynek birtokában könnyebben értelmeznek egy még nem ismert 
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nyelvet, nagyobb felszólító erővel bírhat a nyelvi affordancia. Otwinowska-Kasztelanic is 
hasonló eredményre jutott kvantitatív tanulmányában (2011, 12), melynek során két- és 
többnyelvű beszélők kognáta-felismerési készségét vizsgálta. A kutatási eredmények azt 
mutatták, hogy azok, akik több mint két idegen nyelvet tudtak, többször tettek – ha még negatív 
transzferbe is torkollott – kísérlett arra, hogy megértésék a prezentált kognátákat.  

E kutatási eredményekből is kiindulva vállalkoztam arra a feladatra, hogy egy 
interkomprehenziós teszt összeállításával kvalitatív vizsgálatot tervezzek meg. A tervezett 
kutatással reményeim szerint feltárhatóvá válhat, hogy egy ismeretlen nyelv inputjának 
recepciója során milyen kognitív-kontrasztív minták ismerhetőek fel, és hogy hol van a 
percepciós folyamat során az a diszkriminációs pont (Dijkstra–Kempen 1993, 38), ahol az 
affordancia bekövetkezik, és hogy ez esetleg inkább negatív vagy pozitív irányba mozdítja el a 
megértési folyamatot.  

 
 

4. Vizsgálat 
 
2011 nyarán autodidakta módon olaszul kezdtem tanulni. Az ötlet, hogy erre vállalkozzam, 

onnan eredt, hogy a RaiUno adására kapcsolva feltűnt, hogy előzetes nyelvi ismereteimnek 
köszönhetően sok mindent megértek. Ekkor önmegfigyelésbe is kezdtem, és az így szerzett 
tapasztalataimra építve, valamint Gibson és Hufeisen (2003), illetve Möller (2012) írásaira 
támaszkodva állítottam össze azt a tesztet, melyet a pilot studyhoz alkalmaztam.  

 
4.1. Vizsgálati módszer és eszközök 

A vizsgálathoz egy feladatsort állítottam össze (ld. Függelék). Az alkalmazott három feladat 
egy kezdő olasz tankönyv (Proudfoot et al. 2005) második és negyedik leckéjének anyagából 
készült, ugyanis meglátásom szerint az e fejezetekben előforduló szavak még meglehetősen 
magas előfordulási gyakorisággal bírnak, valamint ezekben a tankönyvi egységek még több 
nemzetközi szót is tartalmazhatnak, melyeket kognátaként kezelhetünk.  

Az első feladat a második leckéből került ki, és két részfeladatra osztottam fel (2005, 10). 
Egy foglalkozásneveket közvetítő gyakorlat szóanyaga került a vizsgálati célhoz megfelelően 
átalakításra: a szavakat külön kis kártyákra nyomtattam ki, így egyesével prezentálhatóvá 
váltak. A feladathoz képek is tartoztak, melyek az adott foglakozásokat ábrázolták; erre épült a 
feladat második része (ld. Függelék). 

A vizsgálathoz alkalmazott második feladat a tankönyv 12. oldalán lévő egyszerű 
mondatokra épült. A kiválasztott mondatokat szintén külön kártyákra nyomtattam ki, hogy 
egyesével tudjam majd az eljárás során a résztvevőknek bemutatni őket (ld. Függelék). 

Az utolsó lépésnek szánt, viszonylag komplexebb feladat pedig a negyedik leckéből 
(Proudfoot et al. 2005, 23) került ki. Ez esetben nem módosítottam a feladat felépítését, 
követtem a tankönyvben megadott, eredeti utasításokat (ld. Függelék, vö. 4.2.). 

A feladatok megoldása hangosan történt, diktafonnal rögzítésre is került, illetve ezzel 
párhuzamosan jegyzeteltem is. A ’hangos gondolkodtatás’ módszerével ugyanis feltárhatóvá 
válhatnak azok a kognitív-kontrasztív minták, melyek megmutatnák, hogy milyen stratégiákat 
is alkalmazhattak a feladatokat megoldó egyének (vö. Bíró 2011, 77). 

 
4.2. Vizsgálati eljárás 

A feladatok megoldása előtt röviden elbeszélgettem a résztvevőkkel; ennek során 
nyelvtanulásuk történetéről és idegennyelv-használati szokásaikról számoltak be. A 
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résztvevőkkel külön beszélgettem, ami a feladatok megoldásával együtt nagyjából bő 30 percet 
vett igénybe. 

Az első feladatban a dekontextualizált foglalkozásnevek (pl. attore, medico, farmacista) 
tartalmazó kártyákat egyesével mutattam be a részvevőknek, és arra kértem őket, hogy 
próbálják meg megfejteni, hogy mit is jelenthetnek ezek a szavak. Felhívtam arra is a 
figyelmüket, hogy mondják el, mi segített nekik a jelentés „kitalálásában.” Mindkét résztvevőre 
jellemző volt, hogy maguktól megpróbálták a szavakat hangosan is kiolvasni. Ha ez valamilyen 
okból elmaradt volna, akkor megkértem rá őket, hiszen ez egy fontos lépés az 
interkomprehenzió során, ugyanis ez hozzájárulhat a percepció és a jelentéstársítás 
sikerességéhez (vö. Möller 2011).  

A fent vázolt lépések után került sor a szavak vizuális kontextualizálására, vagyis a 
tankönyvben található képeket megmutattam a tesztalanyoknak, és arra kértem őket, hogy 
próbálják meg a képekhez hozzárendelni a kártyákon lévő szavakat. Ez esetben már nemcsak a 
nyelvi jelekkel, hanem a képek segítségével aktivált ismeretekkel is dolgoztak a résztvevők (vö. 
Möller 2011; Gibson–Hufeisen 2003).  

A második feladatban egyszerű mondatokat mutattam egyesével a résztvevőknek. Ez 
esetben is hasonló instrukciókat kaptak, azaz: hangosan oldják meg a feladatokat, miközben 
reflektálnak arra, hogy milyen ismeretet és/vagy technikát hívtak segítségül (pl. beszélt nyelv, 
mondaton belüli pozíció). E feladat nehézsége abban rejlett, hogy csak nyelvi input állt 
rendelkezésükre, ebben az esetben nem kaptak képi segítséget.  

A harmadik és egyben utolsó feladat felépítéséből adódóan viszonylag komplexebbnek 
minősül. A feladat első felében a nyelvi input mellé képi is járult, mellyel a szóalak és a fogalmi 
jelentés azonnal párosításra kerülhetett, így a másik felében azok a stratégiák váltak 
feltárhatóvá, hogy miként ismerik fel az első részben prezentált szabad morfémát 
szóösszetételben. 

Hangos gondolkodtatás során, mikor a résztvevők megfeledkeztek arról, hogy döntési 
folyamataikat hangosan is kimondják, célirányosan egy-egy „miért?” kérdéssel további 
reflexiókra igyekeztem sarkalni őket. A beszélgetés magyar nyelven zajlott.  

 
4.3. Tesztalanyok 

A tesztet – a vizsgálat pilot study jellegéből adódóan – két emberrel végeztem el. 
Anonimitásuk érdekében nevüket itt megváltoztatom. Mindkét résztvevő a Pécsi 
Tudományegyetem polgára, a Bölcsészettudományi Kar hallgatója. 

Kristóf 24 éves, angol–német tanári mesterképzésben részt vevő hallgató. Alapszakja az 
anglisztika, de első tanult idegen nyelve a német volt.  

Pál 21 éves, germanisztika alapszakos hallgató, minor szakja földrajz. A német mellett 
angolt tanult még. Neki is német volt az első tanult idegen nyelve.  

Mivel mindkét résztvevő nyelvszakos, így feltételezhetjük, hogy stabilabb metanyelvi 
ismeretekkel, illetve többnyelvűségükből adódóan nagyobb metanyelvi tudatossággal is bírnak 
(vö. Gibson–Hufeisen 2003).  

 
4.4. Eredmények és következtetések 

Mivel ebben az írásban elsősorban a lexikális transzfer kérdését szeretném megvizsgálni, 
így e dolgozat keretein belül az első feladat eredményeire összpontosítok. 

 
4.4.1. Nyelvi önéletrajz és idegennyelv-használati szokások  

Kristóf elmondása alapján hatéves korában kezdett németet tanulni. Angolt csak 
gimnáziumban, de nyelvi inputja már korábban is volt, ugyanis kiskorában rendszeresen nézett 
rajzfilmeket angol hanggal. Más nyelvekből csak nagyon minimális tudása van, pár szót tud 
spanyolul.  
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Szintén elmondása alapján napi szinten használja mind a német, mind pedig az angol 
nyelvtudását, elsősorban receptíven. Produktívan az angolt gyakrabban van lehetősége 
használni, mivel tanulmányai mellett tanít is. De említette azt is, hogy az őszi szemeszterben 
lehetősége volt egy német lektor által szervezett beszédkészség-fejlesztő órán részt venni, ami 
pozitívan járult hozzá német nyelvismeretének aktív használatához. 

Pál Kristóffal ellentétben alig használja angol nyelvtudását – elvétve néz meg egy-egy filmet 
(kb. kéthetente) angol hanggal. E nyelvet ő gimnáziumi tanulmányai megkezdésével egy időben 
kezdete el tanulni, viszont ezzel szemben a németet igen korán, ötévesen kezdte el tanulni nem 
irányított módon. E nyelvet otthoni kommunikációra is használják, ugyanis családja német 
nemzetiségi származású. Ezen nyelvek mellett horvátul tud – elmondása szerint – 50–60 szót, 
mivel rövidebb időt töltött el horvát nyelvterületen.  

 
4.4.2. Szavak jelentésének felismerése 

Mint ahogy már az eljárás leírásakor említettem, a tesztet alkotó szavakat egyesével, kis 
kártyákon, dekontextualizálva mutattam be a résztvevőknek. Ebben néhány, a tesztben 
előforduló szót szeretnék kiemelni, és az ezekhez megfigyelt és kognitív-kontrasztív 
stratégiákat vázolni, melyek a megértést segítették elő. 

Legelőször is az avvocato (’ügyvéd’) szót emelném ki. Mindkét adatközlő *’avokádó’ 
jelentést társított ehhez a szóalakhoz; indokuk az volt, hogy arra hasonlít hangzásilag. Ha 
megfigyeljük, akkor egészen az /avoka/-t vehetjük diszkriminációs pontnak, mely aktiválta a 
többnyelvű mentális lexikonban a magyar avokádó szót, vagyis hogy a /d/ és /t/ közti 
különbséget figyelmen kívül hagyták. Érdekes volt megfigyelni azt, mikor a képi input is társult 
a szóalakokhoz. Ebben az esetben ugyanis Pál az első javaslatát az avvocato jelentéséhez 
*’szakács’-ra írta felül, azaz – meglátásom szerint – az első feltételezett jelentéshez tartozó 
fogalmi hálóból választott ki egy új lehetséges megoldást.  

Hasonló jelenség volt megfigyelhető a couco (’szakács’) szó esetében is. Itt ugyanis mindkét 
résztvevő a *’kakaó’ és a *’kókusz’ jelentéseket (is) javasolták. Pál javaslata a (*kókusz) 
feltételezéseim szerint azzal magyarázható, hogy mikor hangosan kimondta az érintett szót, 
akkor az ou kapcsolatot [o:]-nak ejtette, így megjelölve a [ko:’]-t diszkriminációs pontként.  

Az insegnante (’tanár’) esetében érdekes kiemelni az, hogy Kristóf az első szótag után, azaz 
az in után húzott egy határt, és segnante-t külön igyekezett értelmezni. Ám itt nehézségekbe 
ütközött, és passzolta a szót. Annyit állapított meg, hogy az in fosztóképző. Jóllehet e szónak a 
jelentése előzetes nyelvi ismereteivel nem kikövetkeztethető, de szándékosan hagytam ezt a 
feladatban, hiszen kíváncsi voltam, hogy egy ilyen típusú szót hogyan tudnak kezelni. 

A bibliotecario, a segretaria, dentista és medico esetében pedig egyértelműen 
megállapítható volt, hogy az előzetes nyelvtudásukra támaszkodtak. A bibliotecario 
(’könvtáros’) esetében a /bibliot/ számított diszkriminációs pontnak, és mindkét fiú esetében a 
német Bibliothek (’könyvtár’) szót aktiválta. Ezek után Kristóf a -cario-t továbbgondolta, és 
összességében ’könyvtári kártya’, ’olvasójegy’ jelentést társított az olasz szóhoz. Az opcionális 
’kártya’ jelentés felvetése sem véletlen, hiszen ez esetben a /car/ funkcionált diszkriminációs 
pontként, ami a angol card szót aktiválhatta.  

A segretaria (’titkárnő’) esetében is mindketten a német Sekretariat (’titkárság’) szót 
aktiválták, ami nem is meglepő, ugyanis ebben az esetben /g/ és /k/ hangtani különbségeit 
figyelmen kívül hagyták, és az olasz szó vége volt maga a diszkriminációs pont, mely azonnal 
lehívta a fent említett német szót. 

Az előbbi két szóval ellentétben a dentista (’fogorvosnő’) esetében mindketten a angol dentist 
szót aktiválták. A medico (’orvos’) esetében pedig megfigyelhető volt a recency jelensége, 
vagyis az, hogy arra a tanult idegen nyelvünkre támaszkodunk interkomprehenzió esetében, 
amelyet gyakrabban aktiválunk, használunk (Hufeisen 2003, 6). Ugyanis míg Kristóf az angol 
medical-t aktiválta, addig Pál a német Medizin-t.  
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A feladat második részére röviden kitérve szeretném még azt az esetet megemlíteni, hogy 
Kristóf az olasz regista (’rendezőnő’) esetében a puszta dekontextualizált nyeli inputnál a 
regisztráció magyar szót aktiválta. Ám amikor a képeket meglátta, azonnal helyesbített, és a 
helyes ’rendezőnő’ jelentést adta meg, vagyis: a képek megjelenésével nem csak a nyelvi input 
percepciójára jellemző bottom-up értelmezés van jelen (Dijkstra–Kempen 1993, 38), hanem a 
vizualizáció lehetővé teszi a top-down-t is (Möller 2011, 82). 

 
 

5. Konklúzió  
 

A jelen dolgozat célja az volt, hogy többnyelvű egyének interkomprehenziós, lexikális 
szinten felismerhető kognitív-kontrasztív stratégiáit feltárja, és esetlegesen bizonyos 
tendenciákat feltérképezzen. 

Mindkét példa esetében láthattuk, a zöngés-zöngétlen hangpár-tagok között percepció esetén 
a többnyelvű egyének nem tesznek különbséget, amennyiben az a megértést segítő, már a 
mentális lexikonban tárolt szó lehívást támogató diszkriminációs pont minél pontosabb 
megállapítását negatívan befolyásolná (/se/ vs. /seg(k)retaria/).  

Továbbá azt is megfigyelhetjük mindegyik bemutatott példa esetében, hogy mindkét 
adatközlő a hasonlóságok keresésére törekedett (vö. Ringbom 2007, 7k). Hogy ezt 
megtehessék, a mentális lexikonjaikban reprezentált nyelvi elemekkel való összehasonlítások 
során olyan pontokon húzták meg a diszkriminációs határokat, ahol – a bottom-up feldolgozás 
végett – olyan „csonk” maradt meg a felismerni kívánt olasz szóból, amelyik számukra nagy 
affordanciával bírt. Vagyis az, amelyik a legintenzívebben segítette lehívni azt az egységet a 
mentális lexikonból, amely a megértésben segítséget nyújthat. Jobb esetben ez pozitív 
transzferhez vezetett.  

Mindenképpen fontos és érdemes megemlíteni azt is, hogy mindez tipológiailag egymástól 
távol álló nyelvek esetében volt megfigyelhető, aminek köszönhetően a leírt észrevételeket 
általánosabb kognitív-kontrasztív mintákként értelmezhetjük. Meglátásom szerint ez biztató jel 
arra, hogy érdemes a kutatott területet és kérdéseket további, akár nagyobb mintás kutatások 
keretein belül mélyebben feltárni.  
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Függelék 

1. feladat  

 1.a) 

 

 1.b) (Proudfoot et al. 2005, 11) 

 

  

ATTORE	 DENTISTA	
PARRUCCHIERE	 FARMACISTA	

REGISTA	 BIBLIOTCARIO	
CUOCO	 INSEGNANTE	

AVVOCATO	 SEGRETARIA	
COMMERCIALISTA	 MEDICO	
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2. feladat (Proudfoot et al. 2005, 12) 

 

Lavora	in	un	ristorante	e	cucina	bene.	

Dà	e	riceve	molti	libri.	

Lavora	con	il	computer	e	scrive	lettere.	

È	spesso	al	cinema.	

Viviamo	in	questa	cittá	da	dieci	anni.	

 

 

3. feladat (Proudfoot et al. 2005, 23) 
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Berényi-Nagy, Tímea 
“I think it so, because it is in German the same” 

Points of discrimination and affordances: a case study in contrastive linguistics 
 
Examining the functioning of the Mental Lexicon is a common object of Second (and Third) Language Acquisition 
as well as of Multilingualism Research. Despite the enormous number of empirical studies trying to map mental 
processes connected to multilingual language perception, there are many blank areas. Aiming at a better 
understanding of multilingual competence, the presented pilot study focuses on the cognitive-contrastive strategies 
applied by multilingual speakers while being confronted with the task of understanding lexical units in a previously 
unknown language.  

In the qualitative study conducted with the think-aloud-protocol method, successive multilingual participants 
(L1 Hungarian, L2 German and L3 English) were asked to solve intercomprehension tasks serving as data 
collecting instruments. Based on their reports I tried to map tendencies which may show how multilinguals 
unconsciously search for points of discrimination and react to linguistic affordances being offered by a 
typologically different language (target language: Italian). 
 


