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Szavakat magolni? Um Gottes willen! 
A relatív motiváltságú nyelvi jel 

szerepe a nyelvtanításban

Bevezetés
A nyelvtanárok gyakran tapasztalják, hogy az idegen nyelvet tanulók többségének komoly 
nehézséget okoz az új szavak emlékezetbe vésése; a befektetett energia általában nincs arányban 
az elért eredménnyel. Ennek egyik oka az, hogy idegen nyelven jóval nehezebben raktározzuk 
el a szavakat, mint anyanyelvűnkön. A szókincsfejlesztés módszerei ráadásul még mindig igen 
elavultak. A páros asszociációs tanulás1 mind a mai napig a legbevettebb módszer a szókincs 
bővítésére, illetve gyakorlására. (A bal oldalon az elsajátítandó idegen nyelvű szavak, a jobb 
oldalon anyanyelvi megfelelőik állnak). E módszer legfőbb hátránya, hogy a tanulók nem a 
szavak jelentését rögzítik (hiszen az elsajátítandó fogalom már ismert számukra), hanem pusztán 
hangalakját, az agy tehát alig-alig lép aktív működésbe. Mivel pedig a szavak jelentése ritkán 
fedi egymást maradéktalanul két nyelven belül, csak pontatlanul rögzül a szó a nyelvtanulóban.

Mivel magyarázható mégis az óriási különbség az egyes tanulók teljesítménye között? 
Pusztán nyelvérzék kérdése lenne a nyelvtanulás? A neurobiológia és a pszichológia legújabb 
kutatásai nem erre vallanak.

A neurobiológialneuropszichológia és a kognitív pszichológia 
legújabb eredményei
A neurobiológia legfrissebb irodalma szerint agyunk dinamikus, önszervező'rendszer, melynek 
működését háromfajta tényező is befolyásolja:2

A) a szigorúan genetikus tényezők (pl. tehetség),
B) az epigenetikus tényezők,
C) a környezet (szocializáció, iskola, tanterv stb.).
A velünk születő képességek és a környezeti tényezők között az ún. epigenetikus, másnéven 

önszervező' tényezők húzódnak, melyek egyrészt összefüggésben állnak a két másik faktorral, 
ugyanakkor azoktól függetlenül is kifejtik hatásukat. G. Roth szerint ezek az önszervező 
tényezők játsszák az agy fejlődésében a legnagyobb szerepet. Ez azt jelenti, hogy agyunk 
szakadatlanul tanul saját sikereiből és kudarcaiból, s ennek a tanulásnak a mikéntje ugyancsak 
befolyásolja a további sikerek felismerését, elbírálását.3 így mintegy saját történelméből táplál
kozik, s pusztán azt sajátítja el, amit korábbi tapasztalatai alapján arra érdemesnek, figyelemre 
méltónak tart.4

Az emberi agy tehát merőben különbözik ebben a tekintetben a számítógéptől, amely külső 
szabályozás által működik, s ez igencsak korlátozza képességeit.

A nyelvtanulás folyamata következésképpen jóval bonyolultabb és szerteágazóbb folyamat, 
mint ahogy azt eddig gondolták. A neurobiológiai kutatások ezért hallatlanul fontossá váltak a 
nyelvtanulás módszertanát tanulmányozók számára. A tanulás motiváltsága, sikeressége alap-
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vetően befolyásolja az agy további működését, ami további sikerekhez, illetve sikertelenséghez 
vezet. Motiválttá pedig csak akkor válhat a tanulás, ha minél változatosabb, az agy egészét érintő 
módszerekből táplálkozik (kognitív és játékos módszerekből egyaránt).5

Miért lényeges az agy egészét megragadni, mozgásba hozni a tanulás során? Erre a kérdésre 
ismét az újabb kutatások szolgálhatnak feleletül.6 Roth szerint agyunk nem rendelkezik egységes 
központokkal. Az érzékszervi benyomások (látás, hallás stb.) feldolgozása az agy legkülönbö
zőbb területein, gyakran egymástól meglehetősen távol történik. Valamennyi gondolat, érzés, 
nyelvi tevékenység az agy egészét érinti. Ugyanerre a megállapításra jut G. List a kétnyelvűséget 
vizsgálva.7 A nyelvi tevékenység szerinte is mindkét agyféltekére egyaránt támaszkodik, még 
ha a bal félteke domináns szerepet tölt is be. A lokalizációs tan, amely a XIX. század fő irányzata 
volt, s mely szerint az agy jól körülhatárolható területei más és más funkciókat töltenek be, 
megdőlni látszik. (E hagyományos elképzelés szerint a jobb félteke az érzelmek, a muzikalitás, 
a képi, a bal pedig az elemző gondolkodás, az intellektualitás központja volna. A hetvenes évek 
népszerű hasított-agy kutatásai szintén a két félteke funkcionális különbségeit hangsúlyozták.)

Úgy tűnik, a modern tudomány a XIX. század másik uralkodó nézete, a holisztikus szemlélet 
irányában halad, mely az agy egységes szerkezete mellett foglal állást. Arra is fény derült, hogy 
az agy olyannyira egyéni (individuális) természetű, hogy az egyes személyeken végzett kísér
letek semmiképpen nem, vagy csak komoly fenntartással általánosíthatók.8

A kognitív pszichológiai kutatások ugyancsak a neurobiológia/neuropszichológia eredmé
nyeit támasztják alá.9 Ezek szerint az új információ feldolgozásának folyamata nem kötődik 
speciális tárolókhoz (lásd a hagyományos elméletet a rövid távú - STM - és a hosszú távú 
memóriáról - LTM10). Ráadásul nem is a memória szerkezeti felépítése lényeges a tanulás 
szempontjából. Jóval fontosabb a feldolgozás mikéntje (elaborative Verarbeitung), hiszen csak 
azt tudjuk földolgozni, amit a már elraktározott emlékanyaghoz tudunk kötni. Az új ismeret
anyag aztán átrendezi a korábban szerzett információhalmazt, így a már meglévő és a szerzett 
tudásanyag interakciójáról beszélhetünk. A memória önszervező működése miatt szükségkép
pen különböző tudással rendelkeznek azok az egyének is, akik azonos környezetben tanulnak.

Következtetések a nyelvtanulásra nézve
A) A tanítás során hozzá kell segítenünk tanulóinkat egyéni tanulási stratégiáik kidolgozásához, 

illetve ahhoz, hogy ezeknek tudatában is legyenek. Önreflexió által lényegesen javíthatnak 
módszereiken!

B) Lényeges, hogy a nyelv szerkezetét tudatosan is átlássák az idegen nyelvet tanulók, pl. 
szókincsgyűjtés, szabályszerűségek önálló felismerése stb. révén.
Érdekes módon mindezek az elvek a húszas, harmincas évek reformpedagógiai módszereit 

igazolják utólag. (Gondoljunk csak Célestin Freinet pedagógiájára!)

Nyelvpszichológiai kísérlet ismertetése
Az eddigieket támasztja alá az alábbi, Ulrich Esser által végzett kísérlet.11 A nyelvtanulóknak 
adott idő alatt 16 szót kellett különböző feltételek mellett elsajátítaniuk:
A) Az első esetben semmi összefüggés nem volt a szavak között. Ekkor a lista elején és végén 

lévő szavak közül többet tudtak felidézni, mint a középen elhelyezkedő szavakból.
B) A következő szólistát már bizonyos szemantikai rendszer szerint válogatták össze: 4-4 

bútomevet, országnevet, autómárkát, betegségnevet adtak meg véletlenszerű sorrendben. 
Ezúttal a jelentéstanilag összetartozó szavakat egymáshoz kapcsolva idézték fel a kísérleti 
alanyok.
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C) A harmadik esetben eleve feltárták a szemantikai összefüggéseket, s ekkor 5-ről 11-re 
növekedett a felidézett szavak száma.
A kísérletből arra következtethetünk, hogy a szavak közötti tudatosított összefüggések 

ugrásszerűen megnövelik a tanulók teljesítményét. Azoknak a nyelvtanulóknak tehát sokkal 
fejlettebb az emlékezőképessége, akik tudatos tanulási stratégiákkal rendelkeznek, akik rend
szerben gondolkodnak. Következésképpen minden olyan törekvés, amely valamilyen módon 
csoportosítva a szavakat a közöttük lévő összefüggést tárja föl, elősegíti a nyelvtanulást.

Szómezők és szócsaládok
A szókészlet tartalmi szempontú rendszerezésére számtalan lehetőség nyílik. A strukturális 
elrendezés célját szolgálta a német nyelvészek által a húszas évek közepétől alkalmazott 
mezőelmélet. Eszerint „minden nyelv szókészletének elemei egyes fogalmi körök szerint 
csoportosulva különféle jelentésmezőket alkotnak. így a színnevek, a rokonsági megjelölések, 
az iskolai érdemjegyek vagy a katonai rendfokozatok megnevezései az egyes nyelvekben azonos 
mezőkhöz tartoznak... Az egyes jelentésmezők elemei a mező síkján úgy illeszkednek együvé, 
mint a mozaikkövecskék, és az idetartozó egyes szavaknak a velük kapcsolatos többi szó által 
előre meghatározott és feltételezett helye van.” A mezőelméletet sokan bírálták, hisz „Az ilyen 
módszerű, teljes rendszerezés rendkívül nehéz, mivel az egyes fogalmi mezők között sokféle 
átmenet és átfedés van, és az egyes jelentésmezők elemei a nyelv különféle rétegeiben (az 
irodalmi és a köznyelvben, a nyelvjárásokban, a szakszókincsben, a zsargonban és az argóban) 
más-más módon tagolódnak, és a sokféle csoportnak a felmérésére a mezőelmélet nem, vagy 
csak kevéssé felelhet meg.”12

A szókészlet rendszerezésének további módja szócsaládok összeállítása lehet. A szócsalá
dokat (szóbokrokat) tartalmazó szójegyzék olyan szavakat tartalmaz, amelyek azonos tőből, 
szógyökből képződtek. A közös etimológiai szógyök következtében e származékszavak között 
jelentésbeli összefüggés fedezhető fel. Ez az összefüggés a nyelvtörténeti változásoknak meg
felelően szoros vagy kevésbé szoros. Szoros pl. a fahren szócsaládon belül & fahren, abfahren, 
Abfahrt szavak közötti összefüggés, míg a Fähre szó szinkrón szempontból csak lazán kapcso
lódik a szócsalád többi tagjához. A szócsaládokat feldolgozó szótárakat ezért két nagy csoportra 
oszthatjuk: a szinkrón és a diakrón szócsalád-szótárakra.

A szinkrón szócsaládok olyan szavakat ölelnek fel, amelyek között az összefüggés a mai 
nyelvérzék számára is átlátható. Pl. Glück, Unglück, beglücken, glücklich.

A diakrón szócsaládok valamely nyelv korábbi állapotára nyúlnak vissza. Pl. a trauen szó 
eredeti jelentése ‘fest werden’, így a treu ‘fest, zuverlässig’ szó mellett, melynek jelentése még 
ma is átlátható, a Trost ‘innere Festigkeit’ szó is ebbe a szócsaládba tertozik. Jó példa erre a 
típusú szótárra a most készülő ófelnémet szócsalád-szótár.13

Az alábbiakban egy, a relatív motiváltságú nyelvi jelek szerepét kiaknázó, kétnyelvű 
(német-magyar) szinkrón szócsalád-gyűjtemény összeállítását szeretném indokolni.

A relatív motiváltságú nyelvi jel fogalma
Mi a különbség a „motiválatlan” és a „relatív motiváltságú” nyelvi jelek között? A nyelvi jelek 
többségének önkényes (motiválatlan) volta közismert: ajelölő és ajelölt között nincs szükség
szerű kapcsolat. A magyar asztal a németben der Tisch, az angolban table stb.
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A nyelvtanulást épp ez teszi oly fárasztóvá: elméletileg minden egyes szót mint magányos 
szigetet külön-külön kell elraktározni. „A nyelv egész rendszere valóban a jel önkényes voltának 
irracionális elvén alapul, amely - ha megszorítás nélkül alkalmaznánk - igen nagy bonyodalmat 
okozna; az értelem azonban a jelek tömegének bizonyos részeibe be tud vezetni egy rendezési és 
szabályossági elvet, és ebben áll a relatíve motivált szerepe.” (kiemelés tőlem, G. E.)14

Vajon mit érthetünk a de Saussure által említett rendezési és szabályossági elven, s miként lehet 
ezt az elvet a jelek tömegének bizonyos részeibe bevezetni? Az emberi értelemnek arra a 
képességére gondolhatunk, amely lehetővé teszi, hogy a nyelv egyébként elszigetelt jelei között 
összefüggéseket fedezzen fel, s ezáltal az egyik jel a másikhoz képest indokolttá, relatív motiváltsá
gává váljék. Az pedig nyilvánvaló, mennyire meggyorsul a tanulás folyamata annak köszönhetően, 
hogy a dolgok - ezúttal az ismeretlen szavak - a tudatban egymáshoz kapcsolhatók.

A különböző nyelveket osztályozva de Saussure megkülönböztet önkényes és kevésbé 
önkényes nyelveket. Az angol pl. kevésbé motivált a némethez viszonyítva, hiszen szókészlet
ében viszonylag kevés az elemezhető nyelvi jel, mivel sok a nem germán (francia, latin stb.) 
eredetű szó., Jellemző, hogy az angolban a latinizmusokat hagyományosan »nehéz szavaknak« 
(hard words) nevezik. A motiválatlan szó elszigetelt, és így elsajátítása, helyes használata és 
pontos értelmezése nagyobb igényeket támaszt a beszélővel szemben...”15

Ezzel szemben a német, a magyar vagy a finn nyelvben sokkal több az elemezhető szavak száma. 
Szójegyzékem német nyelvű tesz, ezért a példákat is, amelyekre majd utalok, ebből a nyelvből fogom 
meríteni. A továbbiakban a relatív motiváltságú jelek két nagy csoportját különítem el.

7. Amikor az adott szó jelentése levezethető tagjai jelentéséből. A szakirodalom áttekinthető, 
átlátszó szavaknak (durchsichtige Wörter) is nevezi ezeket16. Hans-Martin Gauger szerint az átte
kinthető szavak jellegzetessége, hogy túlmutatnak önmagukon, ezért „beszélő” szavaknak is nevez
hetők. Arról árulkodnak ugyanis, hogy összefüggenek azzal a szóval, amely gyökerüket képezi (a 
Gärtner szó pl. a Garten szóval.) Magától értetődik persze, hogy a Gärtner szó csak annak számára 
áttekinthető, aki ismeri a Garten szó és a képző jelentését. A nyelvhasználat szempontjából tehát az 
említett áttekinthetőség nem eleve meglévő tulajdonság, sokkal inkább valami, ami megtörténik, 
világossá és hatékonnyá válik a nyelvet beszélő tudatában. A nyelv nem ergon, vagyis nem befejezett, 
lezárt mű, hanem energia, vagyis cselekvés, s így minduntalan születésben, mozgásban van.17

Ebbe a csoportba sorolhatók:
7.7. Az összetett szavak (pl. Tischtuch). A Tisch és a Tuch külön-külön motiválatlan, a 

Tischtuch azonban már nem egészen az, hiszen felidézi azokat a szavakat, amelyekből áll. A 
nyelvijei motivációja tehát mindig viszonyított, sosem abszolút. Nemcsak maguk a motivált jel 
elemei önkényesek (így a Tischtuch szón belül a Tisch és a Tuch külön-külön), hanem a szó 
egészének jelentése sem azonos soha a részek jelentésének összegével.

7.2. A képzett szavak: pl. der Fahrer, die Fahrt - ezeknek gyökerét a fahren ige képezi. 
Elméletileg idetartozik az elvont jelentésű erfahren (‘megtud’, illetve ‘tapasztal’) szó is, amelyet 
eredetileg konkrét értelemben használtak: ‘utazni, elérni, átutazni’. Erre a történeti összefüggés
re azonban az egyértelmű formai hasonlóság ellenére valószínűleg külön fel kell hívni a tanulók 
figyelmét, hiszen szinkrón szempontból nem biztos, hogy át tudják tekinteni a két szó jelentés
ben kapcsolatát. Tervezett szótáram éppen azt próbálná elősegíteni, hogy ezek az összefüggések 
ne pusztán ötletszerűen jussanak a nyelvet tanítók eszébe, hanem valamelyest rendszerezve 
álljanak mind a tanárok, mind a diákok rendelkezésére.

2. A relatív motiváltságú jelek másik fajtáját azok a szavak képezik, amelyek azonos tőre 
vezethetők vissza ugyan, ez azonban szinkrón szempontból már alig ismerhető fel. Ezek a szavak 
a fentiekkel együtt szócsaládokat alkotnak. A szócsaládokon belül a konkrét és az elvont
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jelentésű szavak egész sokasága állhat egymás mellett (pl. greifen - der Griff, der Grips, die 
Grippe, Inbegriff stb.; a képzett származékokat és a szóösszetételeket itt nem említem külön). 
Erre a típusra még inkább jellemző, hogy a szavak közötti hasonlóság csak a tevékeny tudat 
számára tárulhat fel. Míg pl. a Griff szó egy kezdő, a félmúlt alakokat ismerő tanulóban is 
összekapcsolódhat a greifen igével, addig a Grips és a Grippe szavakkal való rokonság felisme
réséhez már nyelvtörténeti ismeretek szükségesek.

A szinkrón és a diakrón szempont elkülönítése
Miért tartalmazza tervezett szójegyzékem elsősorban a szinkrón nyelvérzék által is megragad
ható összefüggésekre utaló szavakat? A szinkrón és a diakrón megközelítést azért kell elkülöní
teni a gyűjtés folyamán, mert - mint de Saussure hangsúlyozza - a beszélő számára „csak állapot 
van”. „...Akár leírni, akár a nyelvhasználat számára normákat adni csak úgy lehet, ha egy 
bizonyos állapoton belül helyezkedünk el.”18 Egyes szócsaládok esetében ugyanis a tőhangváltás 
(Ablaut) következtében ezret is kitesz a történetileg egymásból levezethető szavak száma, 
anélkül azonban, hogy a nyelvet beszélő a XX. században szakmai ismeretek nélkül át tudná 
még őket tekinteni (pl. schlagen, Schlacht, Geschlecht, Schlacke, Schlager, Schläger, 
Beschlagnahme, schlagfertig stb.; vagy gießen, Gaul, Geiser).

Ha nem is zárom ki az Ablaut révén létrejött képződményeket (lásd pl. fentebb: greifen, der 
Griff), a történeti összefüggésekre külön jellel utalok:

Előfordulhat az is, hogy a szinkrón szempont ellentmond a diakrónnak. Itt az előbb említett 
esetnek épp az ellenkezőjéről van szó. A szinkrón nyelvérzék tudniillik két alak között akkor is 
észlelhet összefüggést, ha ez diakrón szempontból nem támasztható alá. Bizonyos, hogy ma igen 
sok beszélő kapcsolja össze a dicht (‘sűrű’) és a dichten (‘költeményt ír’) szavakat, holott 
történetileg a két szónak semmi köze nincs egymáshoz.

Hasonló példát említ Johannes Erben.19 Míg a kleinstädtisch szó már a XVII. században 
előfordult, a Kleinstadt szó csak a XIX. században bukkan fel. Az utóbbi szó tehát szóelvonással 
jöhetett létre az előzőből. A mai nyelvérzék azonban szóösszetételként fogja fel a Kleinstadt 
szót, amelynek -isch képzős származéka volna a kleinstädtisch szó. Vagyis a beszélő nyelvérzéke 
óhatatlanul is „megsérti” a diakrón igazságot.

A nyelvtanítás során azonban nem a diakróniához való hűség az elsődleges szempont, így az 
említett asszociációk nem hibáztathatok, sőt bizonyos mértékig szorgalmazni kell őket, hiszen a 
szójegyzék önmagán túlmutató, didaktikai törekvése a nyelvi tudat aktivizálása, kreatívvá tétele.

A nyelvi norma elleni vétség kérdése
A szójegyzékben felhalmozott példák a nyelvet tanulókat további, a szótárban nem szereplő 
szavak képzésére késztethetik. Ez természetesen újabb problémákat okozhat, hiszen olyan 
képzett alakok jöhetnek létre, amelyek elvben logikus fejlemények, nyelven kívüli okok miatt 
azonban mégsem használatosak, nem váltak közösségivé. Ez a helyzet az anyanyelvét fokoza
tosan elsajátító gyermek tanulási folyamatához hasonlítható. Az általa teremtett nem létező 
szavakra is igaz, hogy legtöbbször beilleszthetők volnának a nyelv rendszerébe, mégis szokat
lanul hangzanak, mivel a társadalom számára ismeretlen képződményekről van szó. A nyelvi 
norma elleni vétség tehát természetes, és csupán alkalmi, illetve átmeneti velejárója a nyelvta
nulásnak. Az elkövetett „hibák” a kreativitás, a fejlődés jelei, inkább előrevivő, mintsem 
hátráltató jelenségek.
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A szavak kiválogatásának egy további szempontja
A szavak kiválogatásakor még a szinkrón szempont előtérbe helyezése esetén is felmerülhetnek 
további nehézségek. Léteznek ugyanis olyan összetett, illetve képzett szavak, amelyeken belül 
a tagok jelentése külön-külön egyértelmű ugyan, összegük azonban mégsem az, így ezek nem 
nevezhetők áttekinthető szavaknak. Tételezzük föl pl., hogy egy szócikken belül a hängen szóval 
összefüggésben a Hängelampe, Hängeschrank szavakat is említjük. A két utóbbi összetétel 
közös tulajdonsága, hogy a hängen igét tárgyatlan ‘függ’ jelentésben tartalmazzák. A fenti 
szavak hallatán függő lámpára, illetve függő szekrényre kell tehát gondolnunk. A Hänge- 
komission szó idesorolása azonban már zavart okozna. A ‘lógó, függő bizottság’ jelentést 
bizonyára el kell vetnünk. Vagyis a hängen szó itt nem tárgyatlan, hanem tárgyas igei, magyarul 
‘lógat’ jelentésben szerepel. Ám a ‘lógató bizottság’ jelentés sem kevésbé meglepő. Ezen 
összetett szó valódi jelentését ‘bizottság, amely megállapítja, hogy egy kiállításon melyik képet 
hova kell függeszteni’ nem tudjuk tagjai jelentéséből levezetni. Ezeknek a titkot rejtegető 
szavaknak a szerepeltetése azért lényeges, mert elhárítja annak a veszélyét, hogy a tanulók 
asszociációs képessége túltengjen, s téves analógiákhoz vezessen.

önálló kísérlet ismertetése
A fentiekből következően a tervezett szójegyzék több tudományággal is érintkezik.
A) A válogatás során a didaktikai szempont élvez elsőbbséget, ezért a szótár felépítésének 

tanuláspszichológiai vetületét nem szabad figyelmen kívül hagyni.
B) Mivel kétnyelvű szócsalád-gyűjteményről van szó, a kontrasztív nyelvészet eredményeire is 

tekintettel kell lenni (a német nyelv flektáló, a magyar pedig agglutináló típushoz tartozik). 
A szinkrón és a diakrón szempont egyidejű érvényesítése pedig a leíró és a történeti 
nyelvészet kutatásait egyaránt érinti.

C) A lexikológiai kutatások elméleti, a lexikográfiai kérdések gyakorlati síkra terelik a munka 
folyamatát. A két terület így egymást táplálhatja. A nyelvtudomány e két ágának találkozása 
többek között azért is lényeges, mert magyar nyelven viszonylag kevés nyelvészeti hátterű, 
ám gyakorlatias szempontú szótár létezik.

Kísérletleírás
Az alábbiakban egy szócsaládokra vonatkozó önálló kísérletet szeretnék ismertetni, amelyet 57 
másodéves német szakos egyetemi és főiskolai hallgató körében végeztem el a piliscsabai 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Két perc alatt 12 szót kellett megjegyezni, ám nem 
mindegyik csoportban voltak azonosak a feltételek.

7) Az első esetben véletlenszerű sorrendben követték egymást a szavak:

bedenkenlos 
das Gedächtnis 
verdächtig 
bedacht

gedenken 
der Verdacht 
die Gedächtnishilfe 
die Gedenkfeier

bedenken
der Gedächtnisschwund 
undedacht 
verdächtigen

Az összteljesítmény 51 %-os volt. A legjobb eredményt azok érték el, akik megpróbálták 
saját maguk rendszerezni a szavakat, egy hallgató 100 %-os teljesítményt nyújtott.
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2) A második esetben szintén véletlenszerű volt a sorrend, sőt, még szünetet is közbeiktattam. 
Csak akkor idézhették föl a diákok a rögzített szavakat, miután elhangzott az éppen esedékes 
referátum. Az összteljesítmény itt 48 %-os volt, tehát csak 3 %-kal gyengébb, mint az előző 
csoportban. Sőt, ketten ezúttal is 70 % fölötti eredményt értek el az önálló rendszerezés 
következtében.

3) A harmadik esetben eleve rendszerezve, a denken szócsalád cikkelyeként adtam a diákok 
kezébe a szólistát:

bedenken 
bedenkenlos 
bedacht 
unbedacht

gedenken
die Gedenkfeier
das Gedächtnis 
die Gedächtnishilfe
der Gedächtnisschwund

der Verdacht 
verdächtig 
verdächtigen

Az egyes szóbokrok tagjai közötti jelentéstani összefüggés, amire a szótövek hasonlósága 
is utal, könnyen átlátható volt a diákok számára, aminek az ugrásszerűen megnőtt, 73%-os 
teljesítmény vált ékes bizonyságává.

4) Végül, az negyedik esetben szünet közbeiktatásával kellett felidézni az előzővel azonos 
szólistát. A teljesítmény csak 1 %-kal csökkent,vagyis 72 %-os volt. Egy hallgató itt is 100 %-os 
eredményt ért el.

Tanulságok
A szavak szócsalád szerinti rendszerezése több, mint 20 %-kal növelte a diákok teljesítményét 
még szünet közbeiktatása esetén is.

A kísérlet fontos tanulsága volt az is, hogy az eddigieknél is alaposabban kell végiggondolni 
az egyes szócsaládokon belüli szóbokrok felépítését. Többen összecserélték ugyanis a 
Gedenkfeier és a Gedächtnishilfe szavakat, hiszen ezeket nem különítettem el egymástól. 
(Gedenkfeier helyett Gedächtnisfeier-t írtak.) A téves analógia elkerülhető lett volna.

A felmérés meggyőzően igazolta J. Rohrer20 szavait. Azok az információk tehát, amelyeket 
egymástól elszigetelten, összefüggés nélkül rögzítünk, jóval nehezebben idézhetők fel, mint 
azok, amelyeket egymással összekapcsolva jegyeztünk meg. A rendszerezetten tárolt emlék
anyag pedig, mint láttuk, az új információk feldolgozására is jelentősen kihat.
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