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Hangstatisztikai feldolgozásunknak e táblázatba foglalt mutatóiról ér-
demlegesen, vagy akár csak érdemlegesebben akkor szólhatunk, ha ezt más 
mércék szerinti szövegválasztás statisztikai feldolgozásának eredményeivel 
vetjük össze. Ezúttal ez nem célunk, de a puszta tájékozódás, vagy betájolás 
érdekében mégis hivatkoznunk kell egy-két adatra. Éppen ezért hadd említ-
sük meg akadémiai nyelvtanunkat, amelyben DEME László ugyanazon hat 
mássalhangzót mondja a leggyakoribbaknak, amelyeket táblázatunk is a 
legfrekvensebbeknek mutat ki, de ugyanezen hat mássalhangzó (n, t, l, m, k,r 
sorrendben) szerepel Az egyes fonémák gyakorisági sorrendjé-nek táblázatá-
ban SZENDE Tamás2 könyvében is, a miénktől elütő sorrendiségben. Nagy 
a hasonlóság SZENDE Tamásnak a hosszú mássalhangzókra vonatkozó 
adatai és a miéink között, természetesen csak abban, hogy a leggyakoribb 8 
hosszú mássalhangzó közül mindkét táblázat élén a tt és az 11 foglal helyet, s 
még a bb-re, nn-re és ís-re bukkanhatunk mindkettőben - igaz eltérő 
számaránnyal és más-más sorrendi helyen, de a hasonlóság mégis érezhető. 

Más a helyzet a magánhangzókat illetően. Itt jelentősebb eltérések 
figyelhetők meg. DEME Lászlói idézett munkájában (74. old.) a leggyako-
ribb magyar magánhangzónak a kb. 11%-ot kitevő e-t tekinti, az a viszont 
közlése szerint 10%-os előfordulást jegyez. Ez a két adat nagyfokú hasonla-
tosságot mutat a SZENDE Tamás idézett munkájában szereplő adatokkal, s 
mindkettőtől nagyban eltérnek az általunk közöltek. Hogy könnyebben 
összehasonlíthassuk, ez utóbbi két adatsort párhuzamba állítottan az alábbi-
akban közöljük, éspedig külön-külön a rövid és a hosszú magánhangzókra 
vonatkozó arányszámokat. 

Rövid magánhangzók: Hosszú magánhangzók: 

a mondókák a spontán besz. a mondókák a spontán b. 
anyaga: anyaga: anyaga: anyaga: 

a - 1 0 , 9 7 e - 11,22 á - 4,34 é - 3,26 
e - 9,50 a - 10,09 é - 2,14 á - 2,98 
i - 4,83 i - 4,69 ó - 0,98 ó - 0,98 
o - 4,21 u - 0,96 ú - 0,78 ő - 0,94 
u - 1 , 3 5 o - 0,95 ő - 0,67 í - 0,48 
ö - 1,30 0 - 0 , 8 6 í - 0,32 ú - 0,26 
ü - 0,53 ü - 0,39 ű - 0,10 ű - 0,18 

Hogy a két táblázat adatai között különbségek vannak az nem csak abból 
adódóan természetes, hogy más-más anyagot bontott elemeire a statisztikai 
feldolgozás, hanem a mennyiségi mutatókból eredően is, és abból is, hogy az 
azonos stílussávba tartozó mondókákkal szemben az e tekintetben heterogé-
nebb beszélt nyelv áll, amelynek elhangzó volta is bizonyos nyomokat 
hagyhatott/hagyott a mutatókon. De ettől függetlenül a mondókákat illetően 
éppen az eltérések többségének tolerálható volta arra enged következtetni, 
hogy a mondókák műfaja még így, köznyelvesített és írott formájában is 
közel áll az élő beszédhez, tehát az anyanyelvét elsajátító gyermek mondoga-
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tásuknak igen nagy hasznát látja helyesejtési szempontból. Még evidensebbé 
válik ezen állításunk akkor, ha a mondókákat külön-külön belső hang-, 
illetve betűstruktúrájuk szerint vizsgáljuk. Mi ilyen jellegű elemzést is 
végeztünk úgy, hogy a rövid és hosszú magán- és mássalhangzók gyakorisága 
átlagából kiindulva kialakítottuk a domináns hang kritériumát,3 és azután 
azt vizsgáltuk, hogy mely mondókákban van domináns hang, hány ilyen hang 
fordul elő bennük, vagy éppenséggel nincs egy sem. Egyáltalán nem tartjuk 
véletlennek azt, hogy pl. az a-ra 29, az e-re 21, az á-ra 19 mondókaszöveget 
találtunk, a mássalhangzók közül pedig a A>ra 26, az r-re 10, az /-re 5, a t-re 
7 stb. Tehát a mondőkáző gyermek úgy gyakorolja, tanulja saját anyanyelvét, 
hogy valójában ennek a tanulásnak nincs is tudatában, mert a mondókát 
mindig valamilyen más okból és valamilyen más céllal mondja. 

Az ejtést azonban nemcsak a népi hagyomány kialakította és csiszolta 
szövegek hangstruktúrája segíti elő, hanem a szóanyag is. Közismert tény, 
hogy minden nyelvtanulónak, annak is, aki kora gyermekkorában anyanyel-
vét tanulja, és annak is, aki későbbi életszakaszainak bármelyikében valami-
lyen más nyelvet tanul, ejtési szempontból legtöbb nehézséget, s persze a 
legnagyobbakat is, a hosszabb, a több szótagos szavak okozzák. Éppen ezért 
a mondókák 7352 szavát szótagszám szerinti megoszlásuk szempontjából is 
elemzés alá vetettük. A kapott eredmények közlése előtt fontosnak tartjuk 
megjegyezni, hogy az egy szótagúak közül nem vontuk ki a névelőket, 
valamint hogy a mondókákban elég gyakori gyermeknyelvi ikerszavakat (pl.: 
egyedem-begyedem, tír-túr, tara-bara, stb.), amelyeket a gyűjtő kötőjelesen 
írt, egyetlen többszótagú egésznek tekintettük, tehát adatainkban is ilyen-
ként szerepelnek. Adatainkkal párhuzamosan SZENDE Tamásnak az élőbe-
szédre vonatkozó mutatóit is közöljük viszonyíthatóságuk biztosítása 
érdekében. (SZENDE T. i. műve, 160. old.) 

A mondókák A spontán beszéd 
anyagának adatai: anyagának adatai: 

1 szótagú szó 37,92% 46,58% 
2 " 37,87% 28,73% 
3 " 16,72% 15,32% 
4 " 6,57% 7,50% 
5 " 0,37% 2,53% 
6 " 0,48% 0,65% 
7 " 0,08% 0,16% 
8 " — 0,03% 
9 " - 0,02% 

A két adatsor összevetése érdekes következtetések levonására nyújt 
lehetőséget, ugyanis figyelmet érdemlő tagoltságot mutat. Az első két adat-
ból, az egy és két szótagot számláló szavak arányszámait illetően jelentős 
eltéréseket állapíthatunk meg, amelyekből a mondókaszöveg csiszoltságára 
következtetünk a majdnem totálisan érvényesülő szimmetria alapján. Ezzel 
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szemben az élőbeszéd szóban forgó mutatóinak 2:l-es arányszáma a be-
szélő(k) beszédet létrehozó, kreáló tevékenységének szüneteiben kibuggyanó 
töltelékszavait, vagy pontosítottabban: időnyerés érdekében kiejtett beszéd 
hangjait sejteti, amelyek a mondókaszövegben nemcsak azért nem lelhetők 
fel, mert írott változatát elemeztük, hanem azért sem, mert ez már készen 
átvett mondanivaló, megformált közlés. De, hogy ennek ellenére közel áll az 
élőnyelvhez, azt a fentebbi betűstatisztikai adatokat megerősítően a három 
szótagból álló szavak két adatoszlopban majdnem teljesen megegyező száma 
emeli ki. A négy szótagot számláló szavaktól kezdődően az arányszámok 
mind határozottabban bizonyítják, hogy a mondókák gyermekeknek szóló 
szövegek: csökkenésük révén a gyermek pszichofizikai képességeihez ido-
mulnak ezen a téren is, csakúgy mint a szituációhoz, amelyben/amelyekben 
ezeket a szövegeket mondják, ugyanis a játék dinamikája, a játszó gyerek 
mozgása sem tűri meg az e ritmussal össze nem illő terjedelmesebb szavakat. 

Az ejtési idővel, a szöveg mondásának körülményeivel, szituációjával 
összefüggő sajátosságok mellett, illetve ezekkel harmonikus egységet alkotó-
an a gyermek egész lényéhez és ismereti-tapasztalati világához kötődő 
fogalmakat hordoznak, ezúttal is pontosítottabban fogalmazva: a falusi-pa-
raszti élettel és körülményekkel adott és lehatárolt - ma már gyakran 
meghaladott, idejétmúlt - fogalomkört megtestesítői a mondókákat alkotó 
szókincs némely szavai. Lehatárolt világ ez ugyan, de nem a szellemi restség 
és cselekvés nélküli tespedtség, nem a tétlenség világa. Éppen ellenkezőleg, 
a mozgásé, a testi és szellemi frissességé, amely a gyermek alkotó és 
problémamegoldó képességeit serkenti és fejleszti, de úgy, hogy sohasem 
feledkezik meg arról az egyszerű, de mindennemű oktatásban és nevelésben 
figyelembe veendő tényről, hogy gyermekekhez szól, és hogy a gyermekekért 
szól. Mert pl. a találós versikében a kisgyermek számára bizony talányos egy 
dolog az a fényeske, amely „elöl megyen", amelyet a felkötött farkú fehérke 
követ, de ha kisgyermeki tapasztalatait és emlékezetét aktivizálja, anyja, 
nagyanyja foltoző-varrogató eszközei a maguk realitásában lehetővé teszik a 
probléma megoldását, s minél előbb sikerül ez neki, annál jobb, biztosí-
tottabb az elismerés, ha nem megy, segíthet az ismétlés, a néhány utaló szó, 
s máris a valóság rejtett varázsai mutatkoznak meg előtte... 

A mondókák azonban nem csak az eddig említett fonetikai-fonológiai és 
szótani szinteken segítik elő a gyermek anyanyelv-elsajátítását. A gyermek 
szellemi szintjéhez annak érését serkentő-biztosító módon alkalmazkodnak 
szerkezetük, tartalmaik és dallamiveik változatosságával is. De ez a kérdés-
kör a mondókák vizsgálatának szempontjából is összetett, ugyanis számos 
elvi és gyakorlati problémát vet fel, kezdve a lejegyzés, tehát az élő beszéd 
írásban való szegmentálásától (mondathatárok és mondaton belüli részegy-
ségek megállapításától), az interpunkció-használattól, egészen a mondatfaj-
ták és a tagmondatok egymáshoz való viszonyának megállapításáig, ami, 
lévénhogy a mondókákból, mivel verses alkotások és egyéb okokból gyakran 
maradnak el a kötőszók, gyakorlatilag nem is olyan egyszerű kérdés. Mind-
ezekkel a problémákkal valamelyest szembenézőbben egy másik dolgo-
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zatunkban foglalkoztunk.4 Ebben a szóban forgó gyűjtemény darabjainak 
mondatait a kötetben alkalmazottól némileg eltérő írásjelhasználattal három 
szempontból osztályoztuk és e csoportokon belüli mondatfajtákba soroltuk, 
éspedig: 1. tartalmuk szerint (kijelentő, felkiáltó, óhajtó, felszólító és kérdő); 
2. ítéletfajták szerint (állító és tagadó), és 3. szerkezetük szerint (egyszerűek, 
amelyeket tőmondatokra és bővítettekre tagoltunk, és összetettek, ezeken 
belül pedig mellérendelőeket, alárendelőeket és alá- és mellérendelőeket 
különböztettünk meg). A felosztási szempontok érvényesítésével termé-
szetesen meghatározott számadatokhoz jutottunk. Ezek arányait szemlélve a 
mondatok tartalmuk szerinti felosztásának esetében megállapítottuk, hogy 
kb. két-két kijelentő mondatra megközelítően egy-egy felkiáltó, vagy felszó-
lító mondat jut, s majdnem minden harmadik kijelentőre egy kérdő mondat. 
A mondókákra vonatkozóan mindebből könnyen levonható a következtetés, 
hogy ezek a népi gyermekszövegek igen-igen kommunikatívak, tehát egyéni-
séget angazsálóak. Ezt a következtetésünket domborítja ki a passzívabb 
magatartásra, a kiváróbb lelkiállapotra valló óhajtó mondatok alacsony 
száma. Mindez azt bizonyítja, hogy mondókázás esetében a gyermeket nem 
fenyegetheti pszichológiai depriváció (megvonás), amelynek következménye 
általában a gyermek szellemi fejlődésbeni lemaradása szokott lenni. 

A mondatok szerkesztésére vonatkozó adatok sem kevésbé tanulságosa-
ka, ugyanis a szerkezetük szerint elkülönülő mondatfajták a mondatnak, 
mint a közlés kifejező eszközének bonyolultságát tükrözik, s így nem lehet 
mellékes az, hogy éppen ebből a szempontból, a szerkesztés szempontjából, 
hogyan formálja meg a gyermekhez szóló felnőtt, vagy egyívású játszótársa a 
maga mondanivalóját, és viszont. A túl bonyolult mondat - érthetetlen a 
gyermek számára; a túl egyszerű - nem nyújt szellemi ingert! Éppen ezért 
nem lehet véletlen, hogy tőmondatból kevés van (1,88%), bővített mondat-
ból a legtöbb 34,07%, majd mellérendeltből valamivel kevesebb: 29,05%, 
alárendeltekből még kevesebb, 15,78%, az alá- és mellérendelt tagmondato-
kat tartalmazó bonyolultabb mondatok százalékaránya azonban ennél is 
kisebb, mindössze 5,54%, a bizonyos fokig szintén több szellemi erőfeszítést 
megkívánó hiányos szerkezetű mondatok százalékszáma pedig 13,17-et tesz 
ki. 

A mondókák egyéni aktivitást serkentő hatása mellett szól az állító 
mondatok rendkívül magas arányszáma: 96,03%, amellyel szemben jelenték-
telen a tagadók 3,97%-a. Mindezekből az adatokból kiolvasható az is, hogy a 
gyermek mondókázó korszakában már milyen mondatfajtákat „nőtt" ki (a 
tőmondat százalékarányából levonható tanulság), melyben jártas, melyikbe 
kell már „belenőnie", és melyik típus aktív használata várat még magára (az 
alá- és mellérendelő mondat), mert még túl bonyolult számára, de hogy 
megjelent, hogy arányszáma nagyobb a puszta- vagy tőmondaténál, az befo-
gadásának előkészítését jelenti. 

Az eddig körvonalazottan említett jellemzőkhöz hasonlóan a szöveg 
tartalmaihoz és mondásának helyzetéhez simulóan, azzal harmonikus egysé-
get alkotóan kapcsolódik a beszéddallam is. A fokozatosság ezen a téren 
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éppúgy érvényesül, mint az említettekben. Ezen állítás igazáról akkor bizo-
nyosodhatunk meg személyesen leginkább, ha FÓNAGY Iván és MAGDICS 
Klára A magyar beszéd dallama5 című könyvének 14 csoportot megkülön-
böztető felosztásának szempontjaiból vizsgáljuk meg a kötet mondókáinak 
mondatait, amit itt, természetesen, nem végezhetünk el. 

És végezetül, mivel nagy nyelvművelőnk Szarvas Gábor emlékének tiszte-
letére szervezett tanácskozásunk a Nyelvi értékeink és gondjaink elnevezést 
viseli, hadd mondjuk ki, hogy e dolgozattal is azt szeretnénk, azt szerettük 
volna bizonyítani, hogy nyelvi értékeink vannak, hogy ezek között kell 
számon tartanunk népi mondókáinkat is, de gondunk is van, s nemcsak az, 
hogy ezen értékeinket életben kell tartanunk, hogy élnünk kell velük, hanem 
az is, hogy bíbelődő elemzéssel feltárjuk jellemzőiket, mert, ha netán az 
elavulástól, az aktualitás elvesztésétől gyorsan változó világunkban nem is 
menthetnénk meg őket, tanulságaik és törvényszerűségeik ismeretében az 
arra ihletettek, a gyermekversköltők az idők folyamán lassan formálódott, 
kicsiszolódott népi alkotásokat saját műveikkel pótolhatják, és kellene is 
hogy pótolják, mert űrt hagyni sohasem volt jó. 
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