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Magoljunk vagy olvassunk?
Előtanulmány a tudatos és járulékos szótanulás 

összehasonlítására

1. Irodalmi áttekintés
A lexikai kompetencia a nyelvi szint egyik legmeghatározóbb eleme, legyen szó első-, 
második- vagy idegennyelv-elsajátításról. A szavak elsajátítását egyes kutatók végpont
ként, mások több szakaszból álló, dinamikus és hosszadalmas folyamatként értelme
zik. Zobl (1995) a krasheni elsajátítás (acquisition) és tanulás (learning) megkülönböz
tetése mellett érvel az angol mint második nyelv (L2) morféma-elsajátítási sorrendjének 
bizonyítékai alapján. Elmélete szerint az elsajátítás egy kognitív tevékenység, a szö
vegértés „mellékterméke”, eredménye pedig implicit, intuitív tudás. Ezzel szemben a 
tanulás memóriára és problémamegoldásra hagyatkozik, és explicit, tudatos ismerete
ket eredményez az idegen nyelvről. Sokan azonban kerülik e két fogalom megkülön
böztetését (Läufer, 1998), és egymással felcserélhető kifejezésekként használják őket.

Henriksen (1999) szerint a lexikai kompetencia felépítése háromrétegű és több, 
egymással kapcsolatban álló egyenesen ábrázolható. Ezek egyike a részleges tudástól 
a precíz jelentésismeretig terjed, egy másikon a szóismeret mélysége jeleníthető meg 
a teljesen ismeretlentől a pontosan ismert jelentésig, míg egy harmadik ábrázolásmód 
a receptív (szófelismerés) és a produktív (szóhasználat) végpontok között helyezi el a 
lexikális tudás mértékét. Az egyes egyeneseken az adott nyelvtanuló vagy anyanyelvi 
beszélő szókincse adott időben mindig az egyenesek más-más szakaszán található, tehát 
a lexikai tudás egyáltalán nem tekinthető statikus állapotnak, hanem dinamikusan vál
tozó jelenségként értelmezhető. Paribakht és Wesche (1999) úgy vélekedik, hogy a 
szókincs-elsajátítás folyamata az adott szóval történő első találkozással kezdődik, és 
apró lépésekkel előrehaladva jut el addig, hogy a szó annak jellegzetes elemeinek, 
vonásainak megismerésével beépülhessen a mentális lexikonba (Gleitman és Landau, 
1994; Singleton, 2000; Ellis, 1994; Carter, 1998).

Számos tanulmány vizsgálja a memória szerepét a szókincs-elsajátításban (Oszetsz- 
ky, 2002; Ötvösné, 2002; Skehan, 1998), melyek többsége a stratégiák használatára és 
a megtanult szavak rögzülésére irányul. Schneider és munkatársainak (2002) vizsgá
latai azt támasztják alá, hogy akkor nagyobb mértékű a szavak rögzülése és a lexikai 
transzfer, ha a szavakat bonyolult tanulási körülmények között sajátítjuk el. Ennek 
magyarázata az a megnövekedett kognitív igénybevétel, mentális feldolgozási kény
szer lehet, melyet nem az elsajátítandó anyag bonyolultsága, hanem a feladatok össze
tettsége ró a nyelvtanulóra. Ezt támasztják alá Robinson (2001) 44 japán egyetemi 
hallgatóval végzett térképes útbaigazítási feladatokon alapuló vizsgálatának eredmé
nyei, valamint Ródd, Gaskell és Wilson (2002) tanulmánya szemantikailag kétértelmű 
szavakkal.
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Az olvasás során fejlődik a szókincs (Ellis, 1994; Krashen, 1989). Számos vizsgálat 
próbálkozott a folyamat mechanizmusának megvilágításával (Brown, Sagers és LaPorte, 
1999; Ellis és He, 1999; Paribakht és Wesche, 1999; Rótt, 1999; Wode, 1999), ám a 
terminus használata még nem egységes (Huckin és Coady, 1999). A legtöbben egyet
értenek abban, hogy ez a szótanulás valaminek a „mellékterméke”, ám megoszlanak a 
vélemények ennek a „valaminek” a meghatározását illetően. Wode (1999) a nyelvi struk
túrára való odafigyelés nélküli nyelvhasználat velejárójaként fogja fel. Huckin és Coady 
(1999) úgy fogalmaz, hogy ez a másodlagos szóelsajátítás a kognitív tevékenység (ol
vasás) mellékterméke, nem pedig célja. Hulstijn, Hollander és Greidanus (1996) taga
dással definiálja: tanulási szándék nélküli tanulás. Hasonló meghatározással él Läufer 
és Hulstijn (2001 ) is a századelő kísérleti pszichológiájából eredeztetve a fogalmat, ahol 
az alanyok a feladatok megoldása során nem tudhatták előre, hogy a későbbiekben 
számonkérik majd tőlük a feladatokban szereplő információkat vagy szavakat, tehát 
interpretációjukban a különbséget a későbbi számonkérésre való figyelmeztetés meg
léte vagy hiánya jelenti. A sokféle interpretáció alapján azt javaslom, hogy nevezzük 
magyarul járulékos szótanulásnak, hiszen az új szavak, illetve jelentések megismerése 
ez esetben az olvasás kísérőjelensége, mellékterméke.

A szókincsfejlődés mértékének meghatározásához azonban először meg kell hatá
rozni a nyelvtanulók szókincsét, melyhez kvantitatív és kvalitatív módszerek egyaránt 
rendelkezésre állnak. Läufer (1998) szerint egy adott szó elsajátítása egy többfázisú 
folyamat, mely a passzív felismeréstől (receptív szókincs) a produktív használatig ter
jed egy fejlődési kontinuum mentén. Tanulmányában Läufer (1998) egy adott szó is
meretének három komponensét vizsgálja: 1 ) Alap receptív (passzív) tudás, ami a szó 
leggyakoribb és központi jelentésének ismerete (Läufer, 1998:257). 2) Kontrollált pro
duktív ismeret, amikor a nyelvhasználó képes egy adott feladat által sugalmazott sza
vak előhívására és alkalmazására, például egy adott mondatba beírni egy olyan szót, 
melynek első néhány betűje van csak megadva. A harmadik pedig a 3) szabad produk
tív ismeret, vagyis amikor a nyelvhasználó képes saját akarata és választása szerint al
kalmazni az adott szót, például egy írásbeli fogalmazási feladatban. Eredményei azt 
mutatják, hogy a három tudástípus nem azonos mértékben fejlődött az egy tanévet fel
ölelő kísérlet során, tehát valóban meg kell különböztetni egymástól a receptív és pro
duktív lexikális ismeretet. Nem létezik jelenleg azonban olyan egységes mérési mód
szer, amelyik egyszerre lenne képes a szókincs méretének és mélységének meghatáro
zására.

A receptív szókincs nagyságának mérésére 1990-ben Goulden, Nation és Read egy 
szótári mintavételen alapuló tesztet dolgozott ki és megállapította, hogy egy angol 
anyanyelvű egyetemi hallgató átlagosan 17 000 angol szó receptív felismerésére ké
pes. Lehmann (megjelenés alatt) közel száz résztvevős tanulmánya szerint a magyar 
anyanyelvű elsőéves angol szakos hallgatók szókincse hasonló módszerrel mérve 7000 
szó, ami jelentős nehézségeket vetít előre az egyetemi tanulmányok folytatásához szük
séges autentikus szövegek megértése terén.

Nem csupán az lényeges azonban, hogy pontosan hány szót ismer egy nyelvtanuló. 
Fontos lehet tudni, milyen jól ismeri őket, vagyis milyen mélységű, minőségű ismere
tekkel rendelkezik az adott szavak szóalakjáról, jelentéséről, morfológiájáról, szinta
xisáról, lehetséges kollokációs kapcsolatairól és a diskurzusban betölthető szerepéről 
(Bogaards, 2000: 492). Úttörő módszernek számít e téren a kanadai University of Ot-



46 Lehmann Magdolna

tawa két kutatója, Marjorie Wesche és Sima Paribakht által 1997-ben kifejlesztett mérési 
módszer. Szóismereti mérőeszközük (Vocabulary Knowledge Scale, VKS) két skálá
ból épül fel: egyik a nyelvtanulók válaszadását, a másik a válaszok értékelését szol
gálja és bármilyen szólistára jól alkalmazható (Read, 2000: 132). A válaszadás skálája 
öt kategóriába sorolja a szavak ismeretének fokát. Az I. kategóriát akkor kell megje
lölni (X), ha a válaszadó úgy gondolja, még soha nem találkozott az adott szóval. Ha 
látta már a szót, de nem tudja a jelentését, a II. kategóriát jelöli meg. A harmadik és a 
negyedik kategóriában a célnyelven kell definiálni a szót vagy anyanyelvi megfelelőt 
kell megadni. A kettő között csak a felismerés bizonyossága tesz különbséget: ha nem 
biztos a szó jelentésében, a III., ha biztosnak érzi, akkor a IV. oszlopot tölti ki. Az V. 
kategória már elmozdul a produktív szóismeret irányába azáltal, hogy mondatban al
kalmazva kell illusztrálni a szó jelentését.

Az értékelési skála alapján (Read, 2000:134) szavanként 1-5 pont adható attól füg
gően, hogy a szó teljesen ismeretlen; ismerős, de a megadott jelentés nem helyes; he
lyes; a szót mondatban szemantikailag helyesen használja; illetve szemantikailag és 
grammatikailag is helyesen használja. Tanulmányomban e két skálát módosítottam a 
mérés céljainak megfelelően.

1.1. A szókincsmérés résztvevői
A vizsgálat 33 résztvevője a Pécsi Tudományegyetem Angol Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszékén tanuló elsőéves hallgatók két csoportja (A és B). A tanulmányaik első sze
meszterében a tantervben kötelezően előírt nyelvgyakorlat szemináriumon résztvevő 
hallgatók csoportbeosztása véletlenszerűen, a kreditrendszernek megfelelően egyéni 
jelentkezés alapján történt.

1.2. A mérőeszköz
Mindkét csoport ugyanazt a két tesztet írta meg a félév során. Az elő-teszt a félév első 
óráján, külön figyelmeztetés nélkül a hallgatók angol szókincsének nagyságát mérte 
fel az általam módosított Goulden, Nation és Read (1990) teszttel. A módosítás oka 
az, hogy az említett teszt önbevallásos, és önértékelésre készült, így tanórai keretek kö
zött objektívebb képet vártam a Marjorie Wesche és Sima Paribakht által 1997-ben 
kifejlesztett és bármilyen szólistára jól adaptálható szóismereti skála (Vocabulary 
Knowledge Scale) alkalmazásával.

Az utó-teszt (2. sz. melléklet) formátuma megegyezett az elő-tesztével, de a szólis
tában a félév során elolvasott szövegekben előforduló, és az A csoport esetében a heti 
szódolgozatokban is megkérdezett szavak szerepeltek. Az elő-, és az utó-teszt egyaránt 
ötven itemből állt. A két tesztről egyik csoportnak sem volt előzetesen tudomása.

A módosított tesztformátumnak megfelelően az értékelés módja is eltér mind az 
eredeti Goulden, Nation és Read (1990) teszt, mind a szóismereti skála eredeti értéke
lési módjától. Az előtesztelés során csak az volt fontos számomra, hogy felismeri-e a 
hallgató az adott szót, és ennek bizonyítékát adja-e a III., IV. vagy az V. kategória bár
melyikének helyes kitöltésével. A szó ismeretét itt mélységében nem kívántam vizs
gálni, tehát a pontozásban nem tettem különbséget e három kategória között. Az elő- 
teszt értékelési skáláját az 1. ábra mutatja, ahol a nyilak az egyes kategóriák helyes vagy 
helytelen kitöltésével előálló lehetséges eseteket jelölik:
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1. ábra. A módosított értékelési skála kvantitatív értékeléshez

Kategóriák Pontszám Pontszám jelentése
I. ------------------ - - ► 0 A szó teljesen ismeretlen.
II.--------------- -- 0 A szó ismerősnek tűnik, de jelentése ismeretlen.
lll.-~-— 1 Helyes szinonimát vagy fordítást képes megadni.- - - ► 1 Helyes szinonimát vagy fordítást képes megadni.
v.^—------------ - - - ► 1 A szót szemantikailag és/vagy grammatikailag

helyesen használja mondatban.

Az utó-tesztben kettős pontozási rendszert alkalmaztam. Az első megegyezett az 
elő-tesztével, a második célja viszont a szóismeret mélységének vizsgálata volt. Itt az 
első pontozási skála megmutatta, hogy ismeri-e a hallgató az adott szót, míg a máso
dik skála segítségével pontosabb képet alkothattam arról, mennyire jól ismeri a kérdé
ses szót. Egy újabb kategóriát is beszúrtam, mely arra kérdez rá, hogy a feleletadó 
emlékszik-e az adott szó kontextusára, vagyis hogy melyik szövegben, esetleg milyen 
szövegösszefüggésben találkozott az adott szóval. A második pontozás skálája a 2. ábrán 
látható, ahol a nyilak az egyes kategóriák helyes vagy helytelen kitöltésével előálló 
lehetséges eseteket jelölik.

A szókincsmérő teszteken kívül mindkét csoport tagjai kitöltöttek egy kurzusérté
kelő lapot is, mely eredetileg nem volt a kutatás része, és amelyet egyébként minden 
kurzus végén kitöltetek a hallgatóimmal. Úgy döntöttem azonban, hogy a válaszokat 
felhasználom itt a kutatási eredmények értékelésében, mert érdekes adatokkal szolgált 
a két szóteszt mellett.

2. ábra. Az utó-teszt második értékelési skálája a szóismeret mélységének vizsgálatára

Kategóriák Pontszám Pontszám jelentése

I. - ------------------------ ► 0 A szó teljesen ismeretlen.
II.- —► 1 A szó ismerősnek tűnik, de a jelentése nem ismert.

2 A szó ismerősnek tűnik, a jelentése nem ismert, 
de a kontextus igen.

lll.-^—----------------------- ► 3 Helyes szinonimát vagy fordítást képes megadni 
(III. vagy V. helyes).

w\ 4 Helyes szinonimát vagy fordítást képes megadni 
és a kontextus is ismert (lll./V. és IV. helyes).

5 Helyes szinonimát vagy fordítást képes megadni, 
és a szót szemantikailag és grammatikailag helyesen 
használja mondatban (lll./V. és VI. helyes).\ ► 6 Helyes szinonimát vagy fordítást képes megadni, 
a szót szemantikailag és grammatikailag helyesen 
használja mondatban és a kontextust is megjelöli 
(IV., III./V. és VI. is helyes).
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7.3. A kutatás menete
A kilencven perces szemináriumok időpontja hétfőnként 10 óra volt az A csoportnak, 
déli 12 óra a B-nek. A szemeszter első óráján mindkét csoportban felmértem a hallga
tók kiindulási szókincsének nagyságát a módosított Goulden, Nation és Read (1990) 
teszttel. A továbbiakban a kurzusok alapját egyoldalas Newsweek cikkek és haladó szintű 
nyelvi tankönyvekből vett szövegek, valamint egy fiatal skót írónő, Janice Galloway The 
Trick Is to Keep Breathing című regénye képezte. Mindkét csoport ugyanazokat az angol 
nyelvű szövegeket olvasta a félév során, az eltérés a feldolgozás módjában volt.

Az A csoportnak (nevezzük őket a továbbiakban „tudatos szótanulóknak”) otthon 
önállóan át kellett tanulmányoznia a szövegek szókincsét, és minden alkalommal szó
dolgozatot írtak az előző órán csak tartalmi szempontok szerint megbeszélt szöve
gek szavaiból. A szódolgozatokban húsz angolul megadott szó jelentését kellett angol 
nyelvű magyarázattal és példamondattal illusztrálniuk.

A B csoport hallgatói (a továbbiakban „járulékos szótanulók”) hétről hétre ugyan
azokat a szövegeket olvasták el, mint az A csoportosok, ám nem írtak szódolgozato
kat, és nem is kaptak instrukciókat arra vonatkozóan, hogy a számukra ismeretlen sza
vaknak bármilyen formában nézzenek utána. Természetesen nem zárható ki, hogy önálló 
szótanulási stratégiáik között szerepelt a szótározás és a tudatos szótanulás a szövegek 
megértéséhez, de Läufer és Hulstijn (2001) definíciójából kiindulva az összehasonlí
tás szempontjából csupán az a tény fontos, hogy a B csoport tagjai nem kaptak előze
tes figyelmeztetést arról, hogy a szavakat bármilyen formában számonkérhetik tőlük a 
későbbiekben. A félév utolsó óráján mindkét csoport ugyanazt az utó-tesztet írta meg 
előzetes figyelmeztetés nélkül, és kitöltötték a kurzusértékelő lapokat is.

2. Eredmények
Az elő-teszt eredményei azt mutatták, hogy a két csoport kiindulási szókincse között 
nincs szignifikáns különbség. Az ötvenpontos teszt átlaga az A csoportban 11.71, a B 
csoportban pedig 11.93 pont volt. A kétmintás független változós t-próba (t= .7541, 
df=31) eredménye igazolja, hogy a két csoport receptív szókincsének nagysága hasonló. 
Az utó-tesztet csak harminc hallgató írta meg. Az első pontozás eredményeit a 3. ábra 
mutatja, ahol az első oszlop az A csoport, a második oszlop a B csoport itemenkénti

3. ábra. Az utó-teszt kvantitatív pontozása
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pontszámát jelöli. A 47. item esetében adatvesztés történt, csak negyvenkilenc item volt 
értékelhető.

A szavakat tudatosan tanuló A csoportban az utó-teszt pontszámai 6 és 33 pont között 
változtak. Az A csoport átlaga 15.8 pont, a B csoporté 13.3 pont. A regény szókincsét 
reprezentáló, és a járulékos szótanulás mértékét vizsgáló itemek az 5-ös, 25-ös, 30-as, 
32-es, 36-os, 38-as, 48-as és a 49-es item {comeuppance, numb, rafting, recurring, 
surrender, to drown, ultimate, wee). Egy olyan szó volt, amelyet senki sem ismert: a 
tizenhatos item {hookah), mely egy mindkét csoport által olvasott keleti mesében sze
repelt. A következő két legnehezebbnek bizonyult item szintén ebből a szövegből való 
(4: caitiff, 19: kaboosh), ezeket a B csoportból senki sem, az A csoportból ketten, illet
ve négyen ismerték csupán. Szintén nehéz szónak bizonyult még az 1-es {affidavit), 
17-es {immense), 22-es {miffed), 31-es {rave), 44-es {to thwart) és az 50-es {yearn) item. 
Az A csoport pontszáma magasan meghaladta a B csoport pontszámát a 12-es {effica
cious), 20-as {limelight), 40-es {to muse on), 35-ös {spooks), 34-es {smack) és 8-as {dime
store) itemeknél. Ezek a szavak az angol nyelvben nem túl gyakori, a Newsweek cik
kek nyelvezetére jellemző szókincset képviselnek.

A legtöbb vizsgázó által ismert szónak a 14-es item bizonyult {go bankrupt), me
lyet mindkét csoport azonos számban talált el. Hasonlóan magas pontszámot ért el a 
24-es item {nightingale). Néhány szó esetében a B csoport teljesített jobban: a 28-as 
{preview - egy hallás utáni szövegértési feladatból), vagy a 45-ös {to trigger - egy 
Newsweek cikkből). Érdekes módon a következő hat ilyen item mind a regényből való 
és az összesen nyolc regény-item 75 százalékát képviseli: 5-ös {comeuppance), 30-as 
{rafting), 36-os {surrender), 38-as {to drown), 48-as {ultimate), valamint 49-es {wee).

Az A csoportban itemenkénti átlagban a hallgatók 30 százaléka tudta a félév során 
feldolgozott cikkekből választott és a szódolgozatokból már ismert szavakat, és átla
gosan 20 százaléka a regényből vett itemeket. A B csoportban ez az arány fordított: 
többen ismerték a regény szavait (30%), mint a cikkekét (24%). Az eredmény azt lát
szik alátámasztani, hogy a tudatos szótanulás hatékonyabb a szövegek egyszerű olva
sása során bekövetkező járulékos szótanulásnál, mert a szavakat hétről hétre tudatosan 
és szándékosan tanuló A csoport tagjai jobban teljesítettek a félév során tőlük számon 
kért szavakból, mint a B csoport tagjai, akik nem koncentráltak tudatosan a szavak 
rendszeres tanulására és nem is számítottak ezekből későbbi számonkérésre. A két 
csoport eredménye között azonban a kétmintás független változós t-próba alapján nincs 
szignifikáns különbség (t= .37009; df=28), tehát nem állítható, hogy a szövegek eltérő 
feldolgozásmódja szignifikánsan befolyásolta volna a szavak későbbi előhívását.

Henriksen (1999) definíciója alapján a sikeres szóelsajátítás mértéke folytonos egye
nesek mentén ábrázolható, a szó felismerésétől a jelentés precíz ismeretén át a produktív 
használatig terjedő folyamat, nem pedig statikus állapot. így nem csupán mennyiségi, 
hanem minőségi szempontból is érdemes megvizsgálni a fenti eredményeket, hiszen a 
kvantitatív adatok csupán azt fedték fel, hogy a válaszadók a pontozási szempontok 
alapján (1. ábra) ismerték vagy nem ismerték az utó-teszt szavait. Hogy a szóismeret 
természetét mélységeiben is vizsgálhassuk, az elemzés második részében elvégeztem 
a 2. ábra szerinti pontozást is mindkét csoport esetében, ennek eredményét a 4. ábra 
mutatja, ahol az első oszlop az A csoport, a második oszlop a B csoport itemenkénti 
pontszámát jelöli.

Itt az egyes itemek pontszáma azt jelenti, hogy az A és a B csoportban a válaszadók
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4. ábra. A szóismeret mélysége az utó-tesztben

összesen hány pontot kaptak arra az adott szóra. A magas item pontszám tehát arra utal, 
hogy sok vizsgázó definiálta helyesen a szót annak kontextusával együtt, és képes volt 
grammatikailag és szemantikailag is helyes mondatot alkotni vele.

A két csoport eredményei közötti különbség a 5. ábrán látható. A pontszámok kü
lönbségét úgy kaptuk, hogy az A csoport pontszámából kivontam a B csoport pontszá
mát minden egyes itemnél. Tehát a pozitív érték azt jelenti, hogy az adott szót az A 
csoport ismerte alaposabban, míg a negatív érték a B csoport jobb teljesítményére utal. 
Például: az első item különbség értéke +12, tehát az A csoport 12 ponttal kapott többet 
erre a szóra a B csoportnál. Míg a tízes item értéke -31, vagyis itt a B csoport ért el 31 
ponttal többet az A csoportnál.

5. ábra. A szóismeret mélységének különbsége az utó-tesztben
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A pontszámok 67 százalékára jellemző a pozitív érték, tehát a legtöbb esetben az A 
csoport ért el magasabb pontszámot, vagyis jobban ismerte a kérdéses szót. A legma
gasabb pozitív irányú eltérés az A csoport javára a 40-es item (+37; to muse on), a li
es item (+25; echelons), a 20-as item (+23; limelight), a 9-es item (+23; dimly), vala
mint a 35-ös item (+20; spooks) esetében figyelhető meg. Ezek mindegyike az angol 
nyelvben ritkán előforduló, Newsweek cikkekből származó szó. A B csoport ugyanak
kor a 10-es (-30; dungeon), 28-as (-25; preview), 38-as (-18; to drown), 6-os és 7-es (- 
17, -17; delicacy; desperation) itemeknél teljesített jobban. A regényből származó nyolc 
item tekintetében a két csoport eredménye hasonló, négy esetben az A, négy esetben 
pedig a B csoport pontszáma magasabb.

Azt is megvizsgáltam, hogy a 2. ábra szerinti értékelési táblázat alapján milyen 
gyakran fordultak elő az egyes pontszámok, vagyis hány százalékban jelölték meg a 
vizsgázók teljesen ismeretlennek a szavakat, illetve milyen arányban voltak képesek 
helyes definíciót vagy fordítást megadni és mondatban is helyesen használni az adott 
szót. Az eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze:

1. táblázat. Pontszámok százalékos gyakorisága az utó-tesztben

Pontszám 0 1 2 3 4 5 6

A csoport 10,20% 55,60% 2,0% 14,50% 0,70% 15,80% 1,22%
B csoport 24,60% 45,00% 2,80% 8,70% 1,5% 14,10% 3,10%

Az első sor a lehetséges pontszámot jelöli, alatta pedig az A és a B csoportra lebontva 
szerepel az adott pontszám előfordulása százalékban megadva. A szódolgozatokra tu
datosan készülő A csoportban az itemek tíz százaléka bizonyult teljesen ismeretlen
nek (I. Nem emlékszem, hogy láttam volna korábban ezt a szót), holott az utó-tesztben 
szereplő összes szó előfordult a félév során írt szódolgozatok valamelyikében. A B 
csoportban, akik nem készültek tudatosan a számonkérésre, ez az arány több mint 
kétszeres, 24,6 %.

Érdekes adatokkal szolgál az egypontos itemek aránya is. Az A csoportban a hall
gatók 55.6 százalékban érezték úgy, hogy találkoztak már az adott szóval, ám a jelen
tését nem tudják megadni sem magyar megfelelő, sem angol definíció segítségével, nem 
is emlékeznek arra, melyik szövegben fordulhatott elő (kontextus hiánya), és monda
tot sem tudnának írni vele. Olyan esetben is lehetett azonban 1 pontot kapni, ha valaki 
a III—VI. kategóriák valamelyikét megjelölte ugyan, de válasza nem volt helyes, ami 
arra utal, hogy találkozott már a szóval (noticing), a jelentését azonban nem ismeri 
pontosan. A B csoportban ez az arány alacsonyabb, 45 %.

A jelenség egyik magyarázata az lehet, hogy bár az olvasó olvasás közben a szö
vegösszefüggésből kikövetkeztetheti a számára ismeretlen szavak jelentését, a szöveg 
megértésének szempontjából egyes szavak megértése fontosabb lehet, míg mások szinte 
elhanyagolhatók vagy figyelmen kívül hagyhatók (Gass, 1999). Fraser (1999) tanul
mánya alapján a szótanulási és olvasási stratégiák elsajátításával és fejlesztésével a 
figyelmen kívül hagyott szavak aránya csökken. Lawson és Hogben (1996) pedig arra 
is rámutat, hogy ha egy szó jelentése ismeretlen, ám jelenléte nem gátolja a bekezdés 
vagy szöveg egészének megértését, illetve a jelentését egyértelműen világossá teszi a 
szövegkörnyezet, akkor a szó „észlelése” (noticing) önmagában nem vezet automati-
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kusan a jelentés elsajátításához és hosszú távú rögzüléséhez. Különbség mutatkozik a 
helyesen definiált vagy magyar megfelelővel ellátott, de kontextus nélküli szavak ará
nyában (három pontos itemek). A tudatosan készülő A csoport 14,5 százalékban adott 
helyes választ itt, míg a B csoportban ez az arány a fele, 8,7 %, amire magyarázat lehet 
a szótárazás, illetve annak hiánya, a szótanulási stratégiákat azonban e tanulmány nem 
vizsgálta. A kontextus nélküli produktív szóhasználatot jelző 5 pont aránya viszont 
nagyon hasonló a két csoportban, 15,8 % és 14,1 %. Amennyiben egy válaszadó olyan 
mondatot írt, amely valóban szerepelt valamelyik olvasott szövegben, akkor is hat pontot 
kapott, ha a kontextus megjelölését kérő IV. oszlopot üresen hagyta, hiszen vélemé
nyem szerint ilyen esetben a szövegkörnyezet ismertnek tekinthető.

A szövegösszefüggés szerepére azok az itemek világítanak rá, melyek 2, 4 vagy 6 
pontot kaptak. Két pontot kaphatott a válaszadó akkor, ha nem ismerte a szó jelenté
sét, de a kontextust azonosította azzal, hogy megadta, melyik szövegben vagy témánál 
találkozott vele. Négy pont járt akkor, ha a jelentést helyes angol definícióval, szinoni
mával, vagy magyar megfelelővel illusztrálta és a kontextust is megadta, de mondat
ban nem használta a szót produktívan. Hat pontot pedig akkor, ha megadta a jelentést, 
a kontextust és a szót grammatikailag és szemantikailag egyaránt helyesen használta 
mondatban is. Ebben a tekintetben a B csoport láthatóan jobban hagyatkozott a szö
vegkörnyezetre: két pontot az itemek 2,8 százaléka kapott; 4 pontot kétszer akkora 
arányban kaptak (1,5%), mint az A csoport 0,7 százaléka; a produktív használat és a 
szövegösszefüggés kapcsolatát mutató 6 pontot pedig háromszor nagyobb százalék
ban érték el, mint az A csoport tagjai (3,1 % vs 1,22%). Ez az eredmény alátámasztani 
látszik Lawson és Hogben (1996) felvetését, miszerint a jelentés hosszú távú rögzíté
sében nagyobb szerepet kap a mentális feldolgozás módja. Tehát a szöveg megértésé
nek szándékával olvasó egyén olyan mentális folyamatokat végez, amelyek a hosszú 
távú rögzítésnek kedveznek. Ezzel szemben annak az olvasónak a memória folyama
tai, akinek a szándéka a tudatos és szándékos szótanulás, inkább rövidebb távon bizo
nyulnak hatékonyabbnak. Paribakht és Wesche (1999) arra is rámutat azonban, hogy 
az olvasás során bekövetkező szókincs-elsajátítás esetleges és megjósolhatatlan, hiszen 
minden nyelvtanuló más-más szóra figyel fel, és különböző mértékű mentális munkát 
végez az olvasási és szövegértési stratégiák alkalmazása során.

Paribakht és Wesche ( 1999) szerint a nyelvtanulóknak a tanári instrukciókkal szem
ben megvan a saját elképzelésük a tanulás, illetve a tesztre való felkészülés módjáról. 
Erre világít rá az a kérdőív, amely eredetileg nem képezte a kutatás részét, csupán 
kurzusértékelés (1. sz. melléklet). A válaszokból kiderült, hogy a B csoport minden 
hallgatója szerint hasznosabb lett volna minden héten szódolgozatot írni az olvasmá
nyok szavaiból, mert véleményük szerint így több szót megtanultak volna, maguktól 
ugyanis lusták kiszótárazni a szövegeket. Eszerint mindannyian úgy vélik, hogy a szó
tárazás és a tudatos szótanulás hatékonyabb stratégia az egyszerű olvasásnál. Ezt tá
masztja alá az A csoport hallgatóinak véleménye is. Egybehangzóan állították, hogy a 
heti szódolgozatok hasznosak voltak és hozzájárultak szókincsük fejlesztéséhez, ám a 
tizenöt hallgatóból tizenkettő azt is hozzátette, hogy sajnos néhány héttel később el is 
felejtette a szódolgozatra megtanult szavakat annak ellenére, hogy a heti dolgozatokat 
ötösre írta meg. Mindez szintén Huckin és Coady (1999), valamint Lawson és Hogben 
(1996) véleményét támasztja alá a hosszú és rövid távú emlékezés és a mentális szó
feldolgozási folyamatok összefüggéséről.
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Megvizsgáltam az elő-teszt és az utó-teszt eredményeinek kapcsolatát is. A Pearson 
korreláció a két teszt eredményei között nem szignifikáns (r= 0,3492; df=l 3) az A cso
portban, tehát az elő-teszt és az utó-teszt eredményei között nincs jelentős összefüggés. 
A B csoportra is elvégezve a tesztet erős korreláció látszik (r= 0,8785; df= 13; p< .001) 
a két teszt között, tehát nagy valószínűséggel azok a válaszadók értek el magasabb 
pontszámot az utó-teszten, akiknek a kiindulási szókincsük is nagyobb volt. Amennyi
ben a tudatos szótanulás semmilyen hatással nem lenne az utó-teszt eredményeire, az 
A csoportban is hasonló korrelációt várhatnánk.

Kojic-Sabo és Lightbown (1999) tapasztalatai szerint azok a nyelvtanulók érnek el 
magasabb pontszámot a szóteszten, akik több időt töltenek otthon önálló készüléssel. 
Mivel e tanulmány a stratégiahasználat vizsgálatára nem teijedt ki, nem zárható ki, hogy 
a B csoport tagjai között is számos hallgató érzett késztetést az önálló és tudatos szóta
nulásra. A járulékos szótanulás mértékének vizsgálatát ez a tény azonban nem befo
lyásolja esetünkben, hiszen a vizsgálat elején Läufer és Hulstijn (2001) definíciójából 
indultunk ki, mely szerint a tudatos és járulékos szótanulás hatékonyságának mérése
kor az jelenti a különbséget, hogy a válaszadók számítanak-e későbbi számonkérésre 
a tanulás során. Jelen esetben az A csoport tagjai tudatosan készültek az egész félév 
során a dolgozatokra, míg a B csoport tagjai nem számítottak számonkérésre. Mivel a 
vizsgálat nem mutatott ki szignifikáns különbséget a két csoport eredményei között az 
utó-tesztben sem a mennyiségi, sem a szóismeret mélységét vizsgáló pontozásnál, nem 
állíthatjuk, hogy hosszútávon a hetente írt szódolgozatokra történő tudatos szótanulás 
hatékonyabbnak bizonyulna a szövegek olvasásával együtt járó járulékos szótanulás
nál.

3. Összefoglalás
Tanulmányomban arra kerestem a választ, hogy a rendszeres szódolgozatokra épülő 
tudatos szótanulás hatékonyabbnak bizonyul-e hosszútávon a szavak előhívása terén a 
szövegek egyszerű olvasásával együtt járó járulékos szótanulásnál. A féléves vizsgá
latban résztvevő két elsőéves angol szakos csoport szókincse az elő-teszt alapján azo
nos nagyságúnak bizonyult, az utó-teszt pedig a félév során mindkét csoporttal azonos 
módon feldolgozott szövegek szókincsének ismeretét mérte fel. A vizsgálathoz kidol
gozott új, kettős értékelési skála lehetővé tette a szavak receptív és produktív ismere
tének egyetlen teszttel történő mérését, mellyel nem csupán a szavak felismerés szintű 
ismeretéről, hanem a szóismeret mélységéről is képet kaptunk. A két csoport eredmé
nye között azonban nem mutatkozott szignifikáns különbség egyik értékelési skála 
szerint sem, így nem állítható, hogy a tudatos szótanulás hosszútávon eredményesebb 
volna az olvasás során bekövetkező járulékos szótanulásnál.
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1. sz. melléklet

Course evaluation form

Finish the following sentences:

1. The course....
2. The teacher....
3. The novel....
4. Vocab tests....
5.1 could have been motivated by.

Thank you!



2. sz. melléklet

List of words 1.1 don't remem 
ber having seen 
this word before

II. I have seen 
this word before, 
but I don't know 
what it means

III. I have seen 
this word before, 
and I think it 
means: 
(synonym or 
translation)

IV. If the word is 
familiar to you, 
can you identify 
where you 
learnt it?
(context)

V. I know this 
word. It means: 
(synonym or 
translation)

VI. I can use this word in a 
sentence. (Write a sentence.) 
If you do this section, 
please also do Section V.

1. affidavit
2. alleged
3. bid
4. caitiff
5. comeuppance
6. delicacy
7. desperation
8. dime-store
9. dimly

10. dungeon
11. echelons
12. efficacious
13. elusive
14. go bankrupt
15. hard-liner
16. hookah
17. immense
18. inclination
19. kaboosh
20. limelight
21. meritocracy
22. miffed
23. naturalized
24. nightingale
25. numb
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List of words I. I don't remem 
ber having seen 
this word before

II. I have seen 
this word before, 
but I don't know 
what it means

III. I have seen 
this word before, 
and I think it 
means: 
(synonym or 
translation)

IV. If the word is 
familiar to you, 
can you identify 
where you 
learnt it?
(context)

V. I know this 
word. It means: 
(synonym or 
translation)

VI. I can use this word in a 
sentence. (Write a sentence.) 
If you do this section, 
please also do Section V.

26. persecution
27. pixel
28. preview
29. prospective
30. rafting
31. rave
32. recurring
33. repulsive
34. smack
35. spooks
36. surrender
37. to confide
38. to drown
39. to flee
40. to muse on
41. to ponder
42. to reveal
43. to strive
44. to thwart
45. to trigger
46. torrent
48. ultimate
49. wee
50.yearn
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