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Az idegen nyelvi folyékonyság 
meghatározásának és mérésének 

problémái

Bevezetés
A nyelvtudás megítélésével kapcsolatban gyakran hallhatjuk nyelvtanárok és hétköz
napi emberek szájából is azt, hogy valaki folyékonyan beszél egy nyelvet. Valóban, a 
legtöbb nyelvtanuló számára az idegen nyelv elsajátítására tett erőfeszítések célja az, 
hogy folyékonyan tudjon az adott nyelven kommunikálni. Annak ellenére azonban, 
hogy a folyékonyság fogalmát gyakran használják mind a nyelvpedagógiai szakiroda
lomban, mind pedig az alkalmazott nyelvészet számos kutatási területén, igen nagy 
különbségek mutatkoznak abban, hogy mit értenek ezen a fogalmon. Sőt, mi több, 
nemcsak a folyékonyság definíciója képezi vita tárgyát, hanem annak objektív mérése 
is. A téma irodalmát áttekintve nagyon kevés olyan kutatást találunk, amely azt 
vizsgálná, hogyan ítélik meg a hallgatók egyes beszélők folyékonyságát. Ez azért is 
sajnálatos, mert számos szóbeli nyelvvizsga értékelési tényezői között szerepel a 
folyékonyság értékelése, és megfelelő elméleti háttér hiányában ez az értékelés kizá
rólag intuitív benyomásokon alapul. Mivel mind a nyelvtanároknak, mind a vizsgázta
tóknak igen nagy szükségük lenne irányelvekre e téren, a folyékonyság behatóbb 
vizsgálata az alkalmazott nyelvészeti kutatások sürgető feladatai közé tartozik.

Jelen cikk célja a témában jelenleg rendelkezésre álló kutatások összegzése és az 
eddigi eredmények gyakorlati alkalmazásának felvázolása. Először a folyékonyság 
különböző definícióit mutatjuk be és értékeljük, majd a folyékonyság mérésére használt 
változókat írjuk le. A cikk a kutatások gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek bemuta
tásával zárul.

A folyékonyság definíciója
A folyékonyság fogalmát széles körben használják a kommunikációs, alkalmazott nyelvé
szeti és nyelvpedagógiai kutatásokban és szakirodalomban, és jóllehet intuitív módon 
mindenki meg tudja ítélni, hogy egy adott szóbeli megnyilatkozás folyékony-e vagy sem, 
a folyékonyság definiálása régóta problémát jelent a kutatók számára.

Az egyik első tanulmány, amely a kérdéssel foglalkozott, négy különböző módon 
határozta meg az anyanyelvi folyékonyság fogalmát (Fillmore, 1979). Fillmore szerint 
folyékonyan beszélni először is azt jelenti, hogy valaki kevés szünettel képes hosszab
ban megnyilatkozni és ki tudja tölteni az időt beszéddel. Másodsorban az előbbiek 
mellett a folyékony beszélő koherens, logikus és „összesűrített” formában tudja kife
jezni mondanivalóját. Harmadsorban az adott beszélő akkor tekinthető folyékonynak, 
ha az illető minden helyzetben tudja, mit kell mondani. Az utolsó szempont szerint a



Az idegen nyelvi folyékonyság meghatározásának és mérésének problémái 97

folyékony beszélők kreatívan és jó képzelőerővel használják a nyelvet. Fillmore azt 
állítja, hogy valakiről akkor mondható el, hogy maximálisan folyékony, ha a fent 
említett képességek mindegyikével rendelkezik.

Fillmore 1979-ben írott tanulmánya úttörő volt e témában, de a négy tényezőt 
tartalmazó definíció olyan szélesre terjeszti ki a folyékonyság fogalmát, hogy az szinte 
megegyezik a szóbeli kommunikatív kompetenciával. A második szempontként feltün
tetett koherens és logikus kifejezésmód a kommunikatív kompetencia szövegalkotási 
készségével azonos, míg a harmadik elem, az adott helyzetben való megfelelő megnyil
vánulás ismerete nem más, mint a pragmatikai kompetencia. A folyékonyság ilyen tág 
módon történő értelmezése nem járul hozzá ahhoz, hogy a nyelvtudás e tényezőjét 
objektív módon mérni tudjuk. A definíció másik hiányossága az, hogy nem utal arra, 
hogy a folyékonyság megítélése a hallgató adott helyzetben érvényes elvárásaitól is 
függ.

Az idegen nyelvi folyékonyságról szóló egyik első tanulmányban Pawley és Syder 
(1983) azt elemezték, hogy mitől tekinthető egy adott idegen nyelvi megnyilvánulás 
anyanyelvi szintűnek. Arra a következtetésre jutottak, hogy a folyékony beszéd alapját 
azok a memorizált mondatok és kifejezések alkotják, melyeket a beszélő egy egység
ként tárol mentális szótárában és hív elő a megfelelő helyzetben. Véleményük szerint 
egy idegen nyelvi beszélő annál folyékonyabb, minél több ilyen memorizált kifejezés 
áll rendelkezésére a beszédprodukció során.

Egy későbbi tanulmányban Lennon (1990) rámutatott arra, hogy a legtöbb kutató 
és nyelvtanár általában kétféle értelemben használja az idegen nyelvi folyékonyság 
fogalmát. Az úgynevezett tág felfogás szerint, a „folyékony idegennyelvi beszélő” jól tud 
az adott nyelven kommunikálni. Sajavaara (1987) definíciója, mely szerint a folyékonyság 
megegyezik az egyes beszéd-aktusok kommunikatív elfogadhatóságával, szintén ezek 
közé tartozik. Tanulmányában Sajavaara azt állította, hogy annak megítélése, hogy egy 
adott beszédhelyzetben milyen megnyilvánulás tekinthető megfelelőnek, igen nagy mér
tékben függ az interakcióban résztvevő beszélők elvárásaitól. Az idegen nyelvi folyékony
ság ily módon történő megközelítése sok tekintetben hasonlít Fillmore (1979) definí
ciójának harmadik eleméhez és ismételten azt a problémát veti fel, hogy egy ilyen tág 
meghatározás alapján szinte lehetetlen a folyékonyság objektív mérése.

Lennon (1990) szűkebb definíciója szerint az idegen nyelvi folyékonyság perfor- 
mancia szintű jelenség, mely a hallgatóban azt a benyomást kelti, hogy a beszédtervezés 
és -produkció folyamatai gördülékenyen és hatékonyan működnek (p. 391). Ennek 
megfelelően a folyékonyság a beszélőnek azt a képességét tükrözi, hogy az képes-e a 
hallgató figyelmét megtartani azáltal, hogy egy úgymond kész terméket produkál és 
nem a beszédprodukciós mechanizmusok működésére irányítja a figyelmet. (Lennon, 
1990, pp. 391-392). Rehbein (1987) definíciója igen hasonló ehhez; eszerint az idegen 
nyelvi folyékonyság azt jelenti, hogy a beszélő képes arra, hogy majdnem egyidejűleg 
hajtsa végre a beszédtervezés és -produkció folyamatait. Lennonhoz hasonlóan Rehbein 
is megjegyzi, hogy a folyékonyság függ attól, hogy a beszélő hogyan értékeli a hallgató 
elvárásait. A jelenlegi egyik legpontosabb definíció valószínűleg Schmidt. (1992) és 
Lennon (1990) meghatározásainak ötvözete, mely szerint az idegen nyelvi folyékony
ság egy olyan automatikus eljárási készség, amely segítségével a hallgató úgy érzékeli, 
hogy a beszédtervezés és produkció pszicholingvisztikai folyamatai gördülékenyen és 
hatékonyan működnek.
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A fent említett szőkébb folyékonyság-definíciók sokkal több támpontot adnak arra 
vonatkozólag, hogy hogyan lehet az idegen nyelvi folyékonyságot mérni. A pszicho- 
lingvisztikai kutatások eredményeképpen már ismert, hogy milyen formában nyilvánul 
meg, ha a beszélő tervezési és produkciós folyamatai nem működnek egyidejűleg. 
Többek között a szünetek, időnyerési formulák, kommunikációs stratégiák jelenléte az 
idegen nyelvi beszédben mind ilyen problémákat jelöl, és ezek a jelenségek objektív 
módon mérhetők.

A folyékonyság mérése
Miután bemutattuk a folyékonyság definícióit, a folyékonyság mérésének lehetőségeit 
vizsgáljuk meg. A meghatározáshoz hasonló módon a folyékonyság mérhető összete
vőinek elkülönítése sem ígérkezik könnyű feladatnak. Az alkalmazott nyelvészeti 
szakirodalomban az „idegen nyelvi folyékonyság” mérésének négy különböző megkö
zelítése létezik. Az első és a legtöbbet kutatott terület a beszédprodukció időbeli 
tényezőinek vizsgálata (pl. Möhle, 1984), a második irányzat az időbeli tényezők 
mellett az interakciót is elemzi (pl. Riggenbach, 1994). A harmadik megközelítés a 
folyékonyság fonológiai aspektusait is figyelembe veszi. Végül pedig a legújabb 
kutatások az úgynevezett formulák, vagy memorizált egységek (pl. Hie. How are you) 
szerepét vizsgálják (pl. Towell, Hewkins, Baergui, 1996).

Az idegen nyelvi folyékonyság empirikus meghatározása kapcsán az első kutatások 
a megnyilvánulások időbeli tényezőit vizsgálták. E téren végzett átfogó kutatásai 
alapján Möhle (1984) azt állítja, hogy a folyékonyság olyan időbeli tényezők alapján 
mérhető, mint a beszédtempó (speech rate), mely az egy perc alatt kimondott szavak 
illetve szótagok számával egyenlő, a néma szünetek hossza és helye, a szünetek közötti 
folyékony beszédszakaszok hossza, a lexikalizált szünetek frekvenciája és eloszlása, 
ismétlések valamint hibajavítások. Ezek mellett az úgynevezett hangzás-idő ráta 
(phonation-time ratio), amely a beszéddel töltött idő és megnyilvánulás teljes idejének 
aránya, szintén használatos a folyékonyság mérésére (Towell és társai, 1996).

Az időbeli tényezők mérésével foglalkozó kutatási irányzaton belül Lennon (1990) 
volt az első, aki hallgatókat kért meg, hogy értékeljék kísérleti alanyai folyékonyságát. 
Sajnálatos módon, a tanulmány nem szolgál elég részlettel arról, hogy az anyanyelvi 
angol nyelvtanárok mi alapján és hogyan értékelték a megnyilvánulásokat. Négy német 
anyanyelvű diák angol nyelven történő történet-elmesélései alapján Lennon kutatásá
nak az volt az eredménye, hogy leginkább az úgynevezett tiszta szavak (az összes szó 
számából kivonva a kijavított és megismételt szavak számát, valamint az adott feladatra 
vonatkozó megjegyzéseket (percenkénti száma és a lexikalizált szünetek száma) azok 
a változók, amik a folyékonyság mutatói lehetnek. Lennon azonban azt is elismeri, hogy 
a kutatási alanyok alacsony száma miatt ezek a következtetések nem tekinthetők 
egyértelműen bizonyítottnak, és más időbeli mutatók is szolgálhatnak az idegen nyelvi 
folyékonyság mérésére.

Az első olyan tanulmány, amely azt is figyelembe vette, hogy az idegen nyelvi 
folyékonyság szituációfüggő, az időbeli tényezők vizsgálatát az interakció jellemzői
nek elemzésével is kiegészítette (Riggenbach, 1991). Lennonhoz hasonlóan, Riggen
bach is anyanyelvi beszélőket kért fel, hogy értékeljék alanyai folyékonyságát. Egy 
nagyobb adatbázisból Riggenbach három folyékonynak és három nem folyékonynak 
ítélt angol nyelvtanulót választott ki, és az ő beszédükben az időbeli és hibajavítási
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tényezők mellett interakciós jelenségeket (visszajelzések, kérdések, hibajavítás kezde
ményezés, átfedések, kapcsolódás, kollaboratív mondatbefejezések) is vizsgált. A 
kvantitatív és kvalitatív elemzések eredményeként Riggenbach arra a következtetésre 
jutott, hogy a hezitációs változók, a beszéd-ráta és a szünetek eloszlása jelentős szerepet 
játszanak a folyékonyság megítélésében. Ezzel szemben a hibajavítás nem tűnik 
szignifikáns mutatónak e téren. A szövegelemzés azt az eredményt hozta, hogy a 
témafelvetések, visszajelzések, kapcsolódások és átfedések, valamint a beszéd mennyi
sége hozzájárulnak ahhoz, hogy az adott beszélőt mennyire találjuk folyékonynak. 
Lennon (1990) kutatásához hasonlóan azonban Riggenbach következtetései is csak 
akkor tekinthetők bizonyítottnak, ha a nagyobb számú kísérleti alannyal történő vizs
gálatok is azonos eredménnyel járnak.

A második irányzat az idegen nyelvi folyékonyság kutatásában a jelenséget fono
lógiai szempontból vizsgálja. Hieke (1985) abból indult ki, hogy a folyékony beszéd 
összekapcsolt, és ennek az egyik fontos mutatója a szóhatároknál történő mássalhang
zóhasonulás, illetve egybeolvadás (consonant attraction). Sajnálatos módon, igen 
kevés tanulmány foglalkozik a folyékonyság fonológiai kérdéseivel, ezért ez a terület 
szinte teljesen feltáratlan.

A folyékonyság pszicholingvisztikai megközelítésekor Pawley és Syder (1983) 
cikke nyomán újabb kutatások vizsgálták az úgynevezett formulák (pl. Nice to see you) 
vagy memorizált kifejezések szerepét. Ugyanezen nyelvi jelenséget az alkalmazott 
nyelvészet számos területén elemezték (pl. Raupach, 1984; Nattinger & DeCarrico, 
1992; Kasper, megjelenés alatt), azonban igen keveset tudunk arról, hogy ez mennyire 
fontos tényező a folyékonyságról alkotott benyomásokban. Towell és társai (1996) 
tanulmánya is csak azt vizsgálta, hogy hogyan változik a formulák használata az időbeli 
változókhoz képest francia nyelvtanulók hathónapos külföldi tartózkodása során.

A folyékonyság mérésére vonatkozó kutatások áttekintése alapján megállapíthatjuk, 
hogy jelenleg teljes bizonyossággal semmit sem tudunk arról, mi alapján tartunk egy 
beszélőt folyékonynak. Valószínűnek látszik, hogy az időbeli és hezitációs változók 
fontos szerepet játszanak a megítélésben, a többi változó szerepe azonban egyenlőre 
tisztázatlan. Egyrészt olyan kutatásokra lenne szükség, amelyek nagyobb számú 
alannyal és értékelő „bíróval” dolgoznak, másrészt, amelyek komplex módon vizsgál
ják a folyékonyság fent említett (időbeli, interakciós, fonológiai és formuláris) mutatóit.

A kutatások gyakorlati alkalmazása
A folyékonyság meghatározásának és mérésének terén végzett kutatások legközvetlenebb 
alkalmazási területe a nyelvvizsgáztatás. Abban az esetben, ha egy szóbeli nyelvvizsga 
értékelési tényezői között a folyékonyság megítélése is szerepel, lényeges, hogy a kritéri
umok kidolgozásakor ne a folyékonyság tágabb definícióját alkalmazzuk. Ilyenkor ugyanis 
a folyékonyságra adott pontszám nem lenne más, mint a vizsgáztató szubjektív megítélése 
ajelölt globális szóbeli kommunikatív kompetenciájáról.

A szőkébb definíció, annak ellenére, hogy a hallgató benyomásaira alapul, objektívebb 
értékelésre ad lehetőséget. Megfontolandó lehet, hogy rögzítsük egyes nyelvi szinteken, 
milyen gördülékenységet várunk el a vizsgázótól. Ezen a téren nagyon fontos Foster és 
Skehan (1996) kutatási eredményeinek figyelembevétele, amelyek szerint mind az adott 
feladat típusa, mind a rendelkezésre álló tervezési idő jelentősen befolyásolja a beszélők 
folyékonyságát. Ha egy nyelvvizsga többfajta feladatot tartalmaz, érdemes megvizsgálni,
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hogy azok milyen kognitív terhet jelentenek a vizsgázó számára. Például egy probléma
megoldási feladat során csak kisebb folyékonyság várható el, hiszen a jelöltnek arra is 
koncentrálnia kell, hogy mit mondjon, és nemcsak arra kell figyelnie, hogyan fejezze 
ki magát. Ilyen esetekben a folyékonyságot illetően ajánlatos feladattípusonként más 
elvárásokat megfogalmazni.

Az értékelés szempontjainak összeállításakor hasznos lehet nemcsak a beszédtem
pó, hanem a szünet nélkül mondott beszédszakaszok hosszának és a szünetek disztri
búciójának a figyelembevétele is. Kérdéses azonban, hogy a folyékonyság mérésébe 
tartozzanak-e az interakciós jellemzők és a beszéd összekötöttségének mértéke. Ha 
ezeket a jelenségeket más szempontok alapján (például kiejtés vagy a szövegalkotási 
kompetencia) nem méri a vizsga, akkor megfontolandó lehet ezek felvétele is az 
értékelési szempontok közé.

összefoglalás
Ebben a cikkben összefoglaltuk és értékeltük az idegen nyelvi folyékonyság lehetséges 
definícióit, valamint az ezen a téren végzett kutatások alkalmazási lehetőségeit a 
nyelvvizsgáztatásban. A folyékonyság meghatározásánál három fő szempontot emel
tünk ki: 7) hogy egy megnyilvánulás milyen mértékben ítélhető folyékonynak, függ a 
hallgató adott helyzetben érvényes elvárásaitól; 2) a folyékonyság automatikus eljárási 
készség; 3) a folyékony megnyilvánulás azt jelzi, hogy a beszédtervezés és -produkció 
folyamata zökkenőmentes.

A cikk az idegen nyelvi folyékonyság mérésének lehetséges szempontjai közül 
négyet mutatott be: 7) az időbeli (hezitációk, szünetek, beszédtempó stb.), 2) az 
interakciós, 3) a fonológiai tényezők, valamint a 4) formulák vizsgálatát. Ezen kutatá
sok tárgyalásakor rámutattunk arra, hogy annak következtében, hogy az összes eddigi 
vizsgálat kis létszámú alannyal és többnyire egy, de legfeljebb két szempontból történt, 
az e téren elért eredmények még messze nem tekinthetők általános érvényűnek. Az 
idegen nyelvi folyékonyság számos aspektusa maradt feltáratlan, és kiterjedt további 
kutatásokra lenne szükség. Ezek hiányában mind a nyelvtanárok, mind a nyelvvizsgáz
tatók továbbra is csak az intuícióikra hagyatkozhatnak akkor, amikor azt szeretnék 
megítélni, hogy a nyelvtanulók folyékonyan beszélnek-e.
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