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a kognitív aspektus a magyar mint idegen nyelv 
oktatásában.

A nyelvi relativizmusból fakadó kognitív nehézségek bemutatása 
egy magyar–német kísérleten keresztül

Bevezetés

Napjaink magyar mint idegen nyelv oktatásának gyakorlatában egyre nagyobb 
szerepet játszik a funkcionális szemlélet. A megállapítást kiterjesztve elmondhatjuk, 
hogy a funkcionális aspektus előnyben részesítése – egyéb megközelítések mellett 
– nemcsak a magyar mint idegen nyelv oktatását jellemzi, hanem alapvetően az 
ezredforduló idegennyelv-oktatását is. 

Mindemellett fontos megjegyeznünk, hogy a pszichológiában a ’60-as években 
bekövetkező paradigmaváltás – melyben a tudomány kiindulását adó behaviorista 
szemlélettől a kognitív paradigma felé fordultak (Schwarz 2008, 15-16) – az idegen 
nyelvek oktatásának módszertanára is kihatott. A kísérletek olyan eredményekkel és 
felismerésekkel szolgáltak [például a deklaratív és a procedurális tudás egymástól 
való megkülönböztetése (Anderson 1976)], melyek figyelembevételével az idegen-
nyelv-oktatási módszerek hatékonyabbá válnak. Szili (2006, 148) az ezredforduló 
meghatározó nyelvoktatási irányzatai között a funkcionalista és a kognitív nézeteket 
tartja számon. Míg a funkcionalista szemlélet a gyakorlatban is elterjedt, addig a 
kognitív megközelítés idegennyelv-oktatásba való beemelése inkább csak elméleti 
szinten merül fel.

Diplomadolgozatomban1 éppen ezért egy olyan kísérletet valósítottam meg, 
amely német anyanyelvű magyart mint idegen nyelvet tanulók kognitív jellegű 
nehézségeit mérte, illetve emelte ki. Dolgozatomat elsősorban a Humboldt-Uni-
versität zu Berlin hungarológia szakos hallgatóinak térábrázolást illető nehézségei 
motiválták, melyek mögött kognitív jellegű okokat is kerestem. A kísérlet végre-
hajtásakor arra kívántam választ kapni, hogy magyar mint idegen nyelv oktatása 

1 A kognitív aspektus létjogosultsága a modern idegennyelv-oktatásban. PTE BTK, Pécs, 2012. (Konzulens: 
Hegedűs Rita; témavezető: Szűcs Tibor) 
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közben szükséges-e a funkcionális megközelítésen túl a kognitív aspektusnak is 
figyelmet szentelni.

Az emlékezet mint kognitív minőség az idegennyelv-tanulásban

Mielőtt ismertetném a kísérlet tárgyát, illetve menetét, előtte röviden kiemelném 
a kognitív tudományok néhány figyelmet érdemlő felismerését, melyek relevánsak 
a hatékony idegennyelv-oktatás szempontjából. 

Ahhoz, hogy az idegennyelv-oktatás során képesek legyünk információkat el-
raktározni, memóriára van szükségünk. Rádi (2010, 242) három típusú memóriát 
különböztet meg: az ún. „eldobható” memóriát, a munkamemóriát vagy rövid távú 
memóriát és a hosszú távú memóriát. Az „eldobható” memória rendkívül gyorsan 
telik, és gyorsan is ürítjük azt. A munkamemóriába akkor kerül információ, ha az 
fontossá válik. Itt órákig, esetleg napokig marad. Az információ pedig csak akkor 
vándorol a rövid távú memóriából a hosszú távúba, ha az sokszor ismétlődő élmény-
nyé válik, tehát egy hosszabb folyamat során bevésődik. A hosszú távú memóriába 
kerülő információk körülményekkel társulva jutnak el oda. Csak abban az esetben 
beszélünk valódi tudásról, ha a körülmények már feledésbe merültek, és kizárólag 
az esszenciát őrizzük (Rádi 2010, 242-243). A fentieket figyelembe véve azzal kell 
szembesülnünk, hogy a tudásig vezető út igencsak hosszú. Idegennyelv-tanár szem-
pontjából felmerülhet az a kérdés, hogy hogyan lehet nyelvi inputokat „érdemessé” 
és képessé tenni arra, hogy ne a nyelvtanulók rövidtávú memóriájában rekedjen 
meg? Mivel az agy/elme csak akkor tárolja el a kívülről érkező adatokat, ha az új 
tudás a meglévő struktúrákkal „elszámoltatható”, így nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy a nyelvtanuló milyen előzetes tudással rendelkezik (Schiffler 1998, 
154; Matura 1985; Foerster 1985). 

„[A] modern tanuláspszichológia a tanulást az új információ előzetes tudásalapú tanu-
lói értelmezésének tekinti. (…) Ennek alapján a tanulás (…) az új információk magasabb 
kognitív struktúrákba való rendeződése” (Jónás 2007, 71).

Ha a mindenkori nyelvtanulót abban a szellemben oktatjuk, hogy bizonyos nyel-
vi összefüggéseket felfedezzen, megértsen, és ez által követni tudjon, akkor nagyobb 
valószínűséggel lesz képes mentálisan feldolgozni és elraktározni az információt a 
memóriájában (Timm 1998, 168). 

Az emlékezetre vonatkozó megállapítás figyelembe vétele vagy mellőzése tehát 
befolyásolhatja a nyelvtanulók idegennyelv-elsajátításának hatékonyságát. A bemu-
tatott kognitív minőség a mindenkori nyelvtanulót veszi alapul, és abból indul ki, 



71a kogNiTív asPekTus a Magyar MiNT idegeN Nyelv okTaTásábaN

hogy hasonló kognitív igényekkel kell számolnia a nyelvtanárnak – természetesen 
figyelembe véve azt, hogy a nyelvtanulók eltérő tudásbázissal, tehát kognitív struk-
túrákkal rendelkeznek. Felmerülhet-e azonban olyan tényező, amely differenciálja 
különböző anyanyelvűek kognitív világérzékelését? Az alábbiakban egy olyan el-
méletet ismertetek, amelynek állításaiból kiindulva elképzelhető egy nyelvek közötti 
differenciálás szükségessége, melyben az idegennyelv-tanuló anya- és célnyelvét 
tartjuk szem előtt. Az elmélet egy lehetséges választ ad – az interferencia hibákon 
túl – arra, hogy német anyanyelvű magyar mint idegen nyelv tanulók számára mi-
ért okoz nehézségeket a térábrázolás, különös tekintettel a névutókra. Az elmélet a 
bemutatandó kísérlet kiindulópontja.

Nyelvi relativizmus

A nyelvi relativizmus elméletét a 19. század végén, illetve a 20. század elején 
Benjamin Lee Whorf fogalmazta meg, akire nagy hatást gyakoroltak Edward Sapir 
kutatási eredményei.2 Az elméletet a szakirodalom Sapir–Whorf hipotézisként tartja 
számon (Lucy 1992b, 25). Whorf nézeteit, tehát a nyelvi relativizmus eredeti értel-
mezését a tudományok mai állása elutasítja. Whorf alaphipotézisében ugyanis azt 
állítja, hogy a világ azonos tartalmainak leképezésekor különböző anyanyelvűek kü-
lönböző világképekhez jutnak, ezáltal a tartalmak leírása csakis relatív lehet (Whorf 
1984, 12). Whorf kutatásai során, melyben a hopi indiánok nyelvét vetette össze az 
angollal, arra a következtetésre jutott, hogy különböző grammatikájú anyanyelvvel 
rendelkező beszélők konzekvensen különbözően értékelték ugyanazokat a tartal-
makat, mely eltéréseket Whorf az anyanyelvűek eltérő grammatikájával magyaráz. 
Miközben egyes kutatások az elmélet eredeti formájának érvényességét cáfolják, 
addig mások éppen alátámasztják azt, miszerint a nyelvi rendszer bizonyos módon 
befolyásolja a megismerést (Levinson 2003, 41). A nyelvi relativizmusról szóló ta-
nulmányok gyakran hivatkoznak Lucy 1992-ben publikált esettanulmányára, mely-
ben Lucy (1992a) egy maja nyelv, a yucatec nyelvi szerkezetét hasonlítja össze az 
angollal. Kísérletek igazolták, hogy a yucatec beszélők számára – az angol kísérleti 
alanyokkal szemben – a stimuláns képeken kevésbé volt releváns a többes szám 
jelenléte a kötelező többes számot jelző morféma hiánya miatt. 

Ha az elméletet idegennyelv-oktatási szempontból vizsgáljuk, akkor az aláb-
biakra következtethetünk. Amennyiben az anyanyelvből hiányzik egy célnyelvi 
kategória, akkor a nyelvtanuló kognitív jellegű problémákkal szembesül. Ha a 

2 Nézetei 1956-ban a Language, Thought, and Reality (Nyelv, gondolkodás és valóság) című posztumusz 
kötetben láttak napvilágot. 
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yucatec beszélők angol nyelvet tanulnának, akkor feltehetően kevésbé tartanák lé-
nyegesnek azt, hogy alkalmazzák a kötelező többes számot jelző morfémát, hiszen 
anyanyelvük kognitív struktúráiban (vagy tudásuk mentális reprezentációjában) ez a 
kategória kevésbé fontos, mint az angolban. Ezen a ponton visszacsatolnék az eredeti 
problémafelvetésemhez, melyben utaltam arra, hogy a német nyelvtanulók számára 
nehézségeket okoz a térábrázolásra vonatkozó kategóriák alkalmazása.  A következő 
részben egy olyan magyar lexikai esetet emelek ki, amely a német nyelvben bizo-
nyos paradigmákban hiányzó kategóriát képez. Ez az eset a magyar-német kísérleti 
alanyokkal végzett vizsgálat tárgya. A kísérletben a nyelvi relativizmus felvetései 
alapján megfogalmazom, hogy a német nyelvtanulók magyar mint idegen nyelv 
tanulása során feltehetőleg kognitív jellegű nehézségekkel szembesülnek a magyar 
nyelvben meglévő, míg a németben hiányzó lexikai eset miatt.

Helyviszonyokat jelölő magyar névutók és német prepozíciók rendszere 

A gyaníthatóan – többek között – a nyelvi relativitásból eredő kognitív jellegű 
különbségek vizsgálata miatt szükséges egy magyar-német kontrasztív elemzés, 
mely feltárja, hogy milyen különbség rejlik a helyviszonyokat jelölő magyar név-
utók3 és az azoknak megfeleltethető német prepozíciók között. A magyar és német 
összevetésben elsősorban a névutók, illetve prepozíciók ablatívuszi, lokatívuszi és 
latívuszi formáinak megjelenítésére és hiányára koncentrálok. 

A helyviszonyokat jelölő magyar névutók és az irányhármasság
Balogh (2000, 261) – A mai magyar nyelv című egyetemi tankönyv alapján – 

az alábbi helyviszonyokat jelölő névutókat különbözteti meg: „alá, alatt, alól, elé, 
előtt, elől, mellé, mellett, mellől, közé, között, közül (…)” Ezeket a magyar nyelv 
legrégebbi névutói közé sorolja, melyekre a „háromirányúság” (Balogh 2000, 259), 
azaz az „irányhármasság” (Keszler–Lengyel 2008; Stolz 1992, 61) jellemző.4 Az 
irányhármasság azt jelenti, hogy az említett névutók hármas paradigmái (alá, alatt, 
alól) konzekvensen három kérdésre válaszolnak: HONNAN? – HOL? – HOVÁ? 
(Szili 2006, 206). A HONNAN kérdésre az ablatívuszi forma, tehát például az alól, 

3 A következő névutók paradigmái képezik a vizsgálat tárgyát: alatt, előtt, mögött, mellett, felett/fölött és 
között.

4 Az irányhármasság nemcsak a névutókat, hanem a helyet jelző esetragokat, tehát a helyhatározóragokat 
is jellemzi.
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a HOL kérdésre a lokatívuszt kifejező alatt, a HOVÁ kérdésre pedig a latívuszi 
alá felel.5

Az (1.) sz. ábra összefoglalja az érintett helyviszonyokat jelölő magyar névutók 
hármas paradigmáit.

(1.) sz. ábra: A helyviszonyokat jelölő magyar névutók rendszere
ablatívusz

HONNAN

lokatívusz

HOL

latívusz

HOVÁ

alól alatt alá

elől előtt elé

mellől mellett mellé

közül között közé

fölül fölött/felett fölé

mögül mögött mögé

Sadowski (1998, 246-247), Forgács (2004, 236-237) és Hegedűs (2006, 
112-113) részletes táblázatokban összesítik a helyviszonyokat jelölő névutókat, 
melyek paradigmáit kiegészítik német fordításaikkal, példamondatokkal, illetve a 
lexikai eseteket is megnevezik. A három táblázatra összegzése a (2.) sz. ábrában ta-
lálható. A későbbiekben kiemelem a magyar és német rendszer lényegi különbségeit. 
A (2.) sz. ábra jelöléseihez a következőket fűzném. Forgács (2004) táblázataiban a 
magyar példamondatok német fordításait is megtaláljuk, hiszen a grammatika – töb-
bek között – a fordítással kívánta megkönnyíteni azt, hogy a német anyanyelvűek 
megértsék az ablatívuszi, lokatívuszi és latívuszi funkciókat. A későbbiekben ez a 
tény fontossá válik. A táblázatban a lexikai esetek megnevezése mögött álló (–), (0), 
illetve (+) jelek Sadowski rendszerezéséból származnak, melyekkel a következőket 
kívánja illusztrálni. 

(–) szimbólum egy „negatív közeledést” fejez ki, ebben az esetben a névutó a 
HOVÁ kérdésre válaszol.

(0) szimbólum egy „neutrális közeledést” fejez ki, ebben az esetben a névutó 
a HOL kérdésre válaszol.

(+) szimbólum egy „pozitív közeledést” fejez ki, ebben az esetben a névutó a 
HOVÁ kérdésre válaszol.

5 Az ablatívusz, lokatívusz és latívusz lexikai esetek (É. Kiss – Kiefer – Siptár 2003, 202).
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(2.) sz. ábra: A helyet jelölő magyar névutók rendszerének részletes áttekintése
névutó jelentés lexikai eset 

megnevezése
példák (magyar/német)

alól unter+Dat.+hervor subablativum   (–) Kijött a fa alól./ Er kam unter dem 
Baum hervor.

alatt unter+Dat. subessivum      (0) A fa alatt állt./ Er stand unter dem 
Baum.

alá unter+akk. sublativum       (+) A fa alá állt./ Er stellte sich unter den 
Baum.

elől vor+Dat.+weg anteablativum   (–) Elment a szekrény elől./ Er ging vor 
dem Schrank weg.

előtt vor+Dat. anteessivum      (0) A szekrény előtt állt./ Er stand vor dem 
Schrank.

elé vor+akk. antelativum      (+) A szekrény elé állt./ Er stellte sich vor 
den Schrank.

mellől neben+Dat.+weg, von iuxta-ablativum (–) Elvittem a lámpát az asztal mellől./ Ich 
brachte die Lampe vom Tisch weg.

mellett neben+Dat. iuxtaessivum     (0) A lámpa az asztal mellett áll./ Die 
Lampe steht neben dem Tisch.

mellé neben+Akk. iuxtalativum     (+) Állítsd a lámpát az asztal mellé./ Stell 
die Lampe neben den Tisch!

közül zwischen+Dat.+ hervor
von+Dat.

interablativum  (–) Melyiket választod a kettő közül?/ 
Welche nimmst du von den beiden?

között zwischen+Dat. interessivum     (0) Két gyerek között ült./ Er saß zwischen 
zwei Kindern.

közé zwischen+Akk. interlativum      (+) Két gyerek közé állt./ Er stellte sich 
zwischen zwei Kinder.

fölül über+Dat.+weg supraablativum (–) Vedd le a lámpát az ágyam fölül./ Nimm 
die Lampe über meinem Bett weg.  

felett/ 
fölött

über+Dat. supraessivum    (0) A kép az asztal felett/fölött lóg./ Das 
Bild hängt über dem Tisch.

fölé über+Akk. supralativum    (+) Akaszd a képet az asztal fölé./ Hänge 
das Bild über den Tisch!

mögül hinter+Dat.+hervor postablativum  (–) Előjött a fa mögül./ Er kam hinter dem 
Baum hervor.

mögött hinter+Dat. postessivum     (0) A fa mögött állt./ Er stand hinter dem 
Baum.

mögé hinter+akk. postlativum      (+) A fa mögá állt./ Er stellte sich hinter den 
Baum.

A (2.) sz. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a magyar helyviszonyokat jelölő 
névutók a három irány kifejezésére három különböző alakot használnak. A német 
prepozíciók nem rendelkeznek több formával, a különböző lexikai esetek (ablatí-
vuszi, lokatívuszi és latívuszi) kifejezésére grammatikai eseteket alkalmaznak. A 
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prepozíciókhoz datívusz vagy akkuzatívusz járul, a szerkezetek ezáltal a HOL és 
HOVÁ kérdésekre felelnek. Ami azonban némi figyelmet érdemel, az az ablatívuszi 
alak, például mögül=hinter+Dativ+hervor. Ebből a körülírásból az következik, hogy 
a német nem rendelkezik ablatívusszal a táblázatban felsorolt prepozíciókat illetően, 
így a hervor vagy esetenként a weg szavak (prepozíciók és grammatikai eseteken 
felüli) használatával tudja csak körülírni a mögül vagy fölül névutókat (Szűcs 1999, 
110). Összességében tehát elmondható, hogy a magyar mint idegen nyelvet bemutató 
grammatikákból kiválóan kitűnik, hogy az említett prepozíciók esetén  nem jelenik 
meg explicit módon az ablatívusz. Az irányhármasság külföldieknek való tanítása-
kor viszont szükségszerű elmagyarázni mind a három irányt kifejező névutót, így az 
említett szerzők, ahogy a német nyelv is, körülírják azokat. A továbbiakban olyan 
nyelvtanok alapján vizsgálom meg a német prepozíciók rendszerét, amelyek nem 
magyar mint idegen nyelvi szempontból mutatják be azokat. 

A helyviszonyokat jelölő német prepozíciók és az irányhármasság explicit 
kifejeződésének hiánya
Drosdowski (1995, 375–390) – tehát a DUDEN grammatika – a helyviszonyo-

kat jelölő prepozíciók közé egyebek mellett az alábbiakat sorolja: hinter, neben, 
über, unter, vor és zwischen. A (3.) sz. ábrában megtekinthető összegző táblázat 
forrásait kizárólag olyan nyelvtanok alkotják, amelyek nem magyar mint idegen 
nyelvi aspektusból íródtak. A táblázat Drosdowski (1995: 375-390), Helbig – Buscha 
(1996:401–444) és Sadowski (1998: 267–270) rendszereire támaszkodik.

(3.) sz. ábra: A (2.) sz. ábra névutóinak megfeleltethető helyviszonyokat jelölő  
német prepozíciók rendszere

elöljárószók lexikai eset megnevezése példák
unter+Dat. subessivum         (0) Er stand unter dem Baum.
unter+Akk sublativum         (+) Er stellte sich unter den Baum.
vor+Dat. anteessivum        (0) Er stand vor dem Schrank.
vor+Akk. antelativum        (+) Er stellte sich vor den Schrank.
neben+Dat. iuxtaessivum      (0) Die Lampe steht neben dem Tisch.
neben+Akk. iuxtalativum       (+) Stell die Lampe neben den Tisch!
zwischen+Dat. interessivum       (0) Er saß zwischen zwei Kindern.
zwischen+Akk. interlativum       (+) Er stellte sich zwischen zwei Kinder.
über+Dat. supraessivum      (0) Das Bild hängt über dem Tisch.
über+Akk. supralativum      (+) Hänge das Bild über den Tisch!
hinter+Dat. postessivum        (0) Er stand hinter dem Baum.
hinter+Akk. postlativum        (+) Er stellte sich hinter den Baum.
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A (2.) és a (3.) sz. ábra összehasonlításakor megjelenő különbség szembetűnő. 
A (3.) sz. ábra összeállításához kiválasztott grammatikák alapján a helyviszonyokat 
jelölő német prepozíciók paradigmáiból konzekvensen hiányzik a „negatív közele-
dés”, azaz az explicit módon kifejeződő ablatívusz, míg a névutók paradigmáiban 
jelen van. 

Az ablatívusz explicit kifejeződésének hiánya miatt feltételezett kognitív jellegű 
következmények a nyelvi relativizmus alapján
A nyelvi relativizmus feltételezéseit illetően a következőket állapíthatjuk meg: 

Egy lexikai vagy morfológiai kategória6 hiánya A nyelvben B nyelvhez viszonyítva 
ahhoz vezethet, hogy A és B nyelvek anyanyelvi beszélői ugyanazt a valóságrész-
letet A nyelv hiányzó kategóriája miatt eltérően interpretálják. Whorf eltérő alatt 
eltérő kognitív reakciókat ért, melyek például egy vizuális ingerre adott válaszok. 
Lucy (1992a) említett esettanulmányában képek segítségével mutatta be azt, hogy 
a többes számot jelző morféma kötelező felhasználásának hiánya miatt a yucatec 
beszélők sokkal kevésbé vették észre azt, ha például a stimuláns képen ugyanazon 
tárgyból több példány szerepelt.7 Mivel a többes számot jelző morféma fakultatív 
használata különböző észleléshez vezetett, ezért felmerülhet a kérdés, hogy okoz-e 
különbségeket az ablatívusz kifejeződésének explicit hiánya a helyviszonyokat je-
lölő német prepozíciók esetén német és magyar anyanyelvűek között? A gondolat-
menetet folytatva azt is kérdezhetnénk, hogy szükséges-e a német anyanyelvűeket 
tanító magyar mint idegen nyelv tanárának figyelmet szentelnie annak, illetve 
tudatosítania a nyelvtanulókban, hogy a nyelvi relativizmus kognitív jellegű ne-
hézségekhez vezethet? Az alábbiakban egy az ablatívusz kifejeződésének explicit 
hiányából származó kognitív jellegű következményeket kutató német–magyar kí-
sérletet fogok ismertetni.

6 Neurológiai kutatások eredményeként a nyelvi relativitást vizsgáló kísérletek (amennyiben szerkezetori-
entáltak), kizárólag morfológiai vagy lexikai szintre korlátozódhatnak, mivel a szintaxis kísérletbe való 
bevonásával a kísérleti alanyok válaszai (tehát kognitív valóságleképezésük) torzulnak (Hajnal 2010, 3–4; 
Indefrey – Levelt 2004). 

7 A yucatec nyelv élőlényeknél kötelezővé teszi a többes számot kifejező morfémát, míg a tárgyak többes 
száma esetén való használata fakultatív.
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Kísérlet

A kísérlet módszerei
Nyelvi relativizmussal foglalkozó vizsgálati módszerek közül a szerkezetköz-

pontú megközelítésmódot választottam.8 A módszer összeveti két nyelv gramma-
tikai rendszerét, és kiemel egy különbséget, ahogy ezt a fentiekben láttuk.9 Ebből 
kiindulva a kísérlet azt vizsgálja, hogy az eltérő grammatikai rendszerek visszatük-
röződnek-e a világinterpretációkban. A kísérletet egy öt lépcsős modellen keresztül 
mutatom be. A modell segítségével, melyet Lucy említett esettanulmányában hasz-
nált fel, a kísérleti feladatok kellő részletességgel és mélységgel kiértékelhetőek. A 
modell lépcsői és az egyes lépcsők céljai a következőek:

1. A feladattípus ismertetése: Lucy feladatjavaslatai közül kiválasztott feladat-
típus bemutatása, a feladat összeállításának okai, azok ismertetése.

2. A feladat célja: A feladat által (a nyelvi relativitás alapján) feltételezett ered-
mények felvázolása.

3. A feladat lefolyása: A feladat megoldásának menete.
4. A feladat eredményei: A kísérleti alanyok eredményeinek statisztikai kiérté-

kelése.
5. Konklúzió: Az eredményekből levont végkövetkeztetés, azaz a feladat az 

ablatívuszi hiány miatt tárt-e fel kognitív különbségeket a német és magyar 
kísérleti alanyok között.

A tesztalanyok kiválasztása
A kísérleti alanyok kiválasztásakor két kritérium játszott fontos szerepet. Az 

alanyoknak egyrészt magyar vagy német anyanyelvűeknek kellett lenniük, másrészt 
a kísérletben csak olyan alanyok vehettek részt, akik magyar anyanyelvűként nem 
beszélnek németül, német anyanyelvűként pedig magyarul. Az első kritérium magá-
tól értetődő, a második felállítására pedig azért volt szükség, mert egy idegen nyelv 
elsajátítása feltehetőleg kihat az anyanyelv által létrehozott kognitív struktúrákra. A 
kísérletben tíz magyar és tíz német anyanyelvű tesztalany vett részt.

A diplomadolgozat célja a résztvevők alacsony száma és a feladatok mennyi-
sége miatt tehát nem az volt, hogy ítéletet mondjon a nyelvi relativitás érvényessé-
gét illetően, hanem az, hogy megállapítson egy tendenciát arra vonatkozóan, hogy 

8 Lucy által ajánlott másik két megközelítésmód az emberi érzékelés területeit vizsgáló (Domain-centered 
approach) és a viselkedésközpontú megközelítésmód (Behavior-centered approach) (Lucy, 1997).

9 Lásd a Helyviszonyokat jelölő magyar névutók és német prepozíciók rendszere című részt.
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észlelhető-e némi eltérés a grammatikai rendszernek megfelelően a kísérleti alanyok 
között azokban a helyzetekben, melyekben a kísérlet stimulánsai egy ablatívuszi 
szituációt ábrázolnak.

A kísérlet feladatai
Jelen tanulmány terjedelmére való tekintettel a kísérlet két feladatát és azoknak 

eredményeit emelem ki.

A kísérlet harmadik feladata

1. A feladattípus ismertetése
A kísérlet harmadik feladatát Lucy (1992a, 114) „Nonverbal similarity judge-

ment” típusú feladata alapján állítottam össze. A hasonlóság felismerését elváró teszt 
egy nonverbális stimulánst készít, illetve ahhoz hasonló képeket. A képvariánsok 
nem grafikailag hasonlítanak az eredetire, hanem valamilyen egyéb aspektusból. 
Az eredeti képpel egyik sem egyezik meg. Mivel a kísérleti alanyok nem kapnak 
konkrét instrukciót arra vonatkozóan, hogy mi alapján ítéljék meg a hasonlóságot 
a stimuláns és az egyik kép között, ezáltal meglehetősen szubjektíven dönthetik el 
azt, hogy hogyan választanak. A feladatban egy olyan stimulánst választottam, mely 
megítélésem szerint egy ablatívuszi mozgást illusztrál. A mozgást azáltal egyértel-
műsítettem, hogy a mozgás négy képkockáját ragadtam ki, tehát egy folyamatábrát 
készítettem. A stimulánson észlelhető mozgás az alábbi mondattal írható le.

Egy vadász kilép a bokor mögül. 

A négy képkockán megjelenő mozgás azért értékelhető ablatívuszinak, mert 
a képen szereplő vadász éppen kiindulópontját hagyja el. Emellett azonban figye-
lemre méltó az a körülmény, hogy a stimulánson nemcsak a kezdőpont, hanem egy 
cél is látható, mely felé a vadász mozgása irányul. Ennek tudatában mozgásának 
ablatívuszi vagy latívuszi megítélése már kérdéses. A feladat éppen az ebből fakadó 
feltételezhető különbségeket kívánja mérni. 

Miután a kísérleti alanyok megtekintették a stimulánst, egyszerre nézhetik meg 
a három képvariánst, melyek közül kiválaszthatják azt az egyet, amelyik szubjektív 
megítélésük szerint a leginkább hasonlít a stimulánshoz. A képvariánsok mind-
egyike ugyanazt a házat és női sziluettet tartalmazza azzal a különbséggel, hogy a 
nő pozíciója a házhoz képest mindhárom esetben eltérő. A képvariánsok tartalmát a 
következőképp verbalizálhatjuk.
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1. A nő közeledik a ház felé.
2. A nő elindul a ház elől./ A nő távolodik a háztól.
3. A nő rögtön belép a házba.

Az első és a harmadik képvariáns latívuszi mozgásokat illusztrálnak. Az első 
egy latívuszi névutóval, míg a harmadik egy latívuszi esetraggal válaszol a HON-
NAN kérdésre. Ezzel szemben a második képvariánson látható mozgás egyértelműen 
ablatívuszi, hiszen a képen szerepel az az objektum, amitől a nő távolodik (kiin-
dulópontja), továbbá a nő a képen látható pillanatban még mindig a ház közelében 
tartózkodik, így egyértelműsíthető, hogy mozgásának kiindulópontja az említett 
objektum. A mozgó alak célja egyáltalán nem jelenik meg. A kísérleti alanyok a sti-
muláns alapján szabadon dönthetnek arról, hogy az eredeti képen megjelenő mozgást 
ablatívuszinak vagy latívuszinak érzékelik. Miután a tesztalanyok már választottak 
egy a stimulánshoz leginkább hasonló képvariánst, a feladat utolsó részében meg-
indokolják döntéseiket. Indoklással ugyanis kiszűrhetőek azok a válaszok, melyek 
nem a mozgások ablatívuszi, illetve latívuszi hasonlósága miatt keletkeztek.  

2. A feladat célja 
A feladat megvizsgálja, hogy a német kísérleti alanyok választását befolyásolja-e 

az a tényező, hogy nyelvi szerkezeti sémáikból (az említett prepozíciókat illetően) 
hiányzik az explicit módon kifejeződő ablatívusz, hiszen az említett tartalmat csak 
körülírással tudják megjeleníteni. Mivel a stimuláns rájátszik egy olyan mozgásra, 
melyet leginkább ablatívuszi esettel (pl. mögül) lehet leírni, így felmerül a kérdés, 
hogy a német tesztalanyok a hiányzó kategória miatt a történést célorientáltként 
értelmezik-e. Amennyiben igen, akkor többségében az egyes vagy a hármas képva-
riánst tartják majd a leginkább hasonlónak. A nyelvi relativitás téziseiből kiindulva 
az a feltételezés fogalmazható meg, hogy a magyar tesztalanyok nagyobb arányban 
választják majd a kettes, azaz az ablatívuszi mozgást.

3. A feladat lefolyása 
A tesztalanyok egyszer tekintik meg a négy dia által prezentált mozgást. A sti-

muláns előtt ismertetett utasításokban a résztvevők nem kapnak bővebb információt 
arra vonatkozóan, hogy a mozgáson belül mire figyeljenek. Megítélésem szerint 
befolyásolná az eredményeket, ha célzottabb lenne az instrukció. A tesztalanyok 
meglehetősen szubjektív módon alkotják meg térkonstellációikat. A stimuláns után 
a kísérleti alanyok azt az utasítást olvashatják, hogy egy perc rendelkezésre álló idő 
alatt három kép közül kell kiválasztaniuk azt, amelyik leginkább hasonlít a stimu-
lánson megfigyelt mozgásra. A feladat utolsó alpontja pedig az indoklás, melyben 
a tesztalanyok felfedik választásuk okát.
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4. A feladat eredményei
A (4.) sz. ábra összesíti a német résztvevők eredményeit. 

(4.) sz. ábra: A német kísérleti alanyok válaszai 
válaszok száma százalékaránya az összes 

válaszhoz képest (%)
1. A nő közeledik a ház felé. (latívusz) 7 70
2. A nő elindul a ház elől. (ablatívusz) 3 30
3. A nő rögtön belép a házba. (latívusz) 0 0
Összes válasz 10 100

Tíz résztvevőből hét voksolt az első, tehát az egyik latívuszi mozgást illusztráló 
képre, három tesztalany pedig az ablatívuszi mozgást vélte a leginkább hasonlónak. 
A (5.) sz. ábra a magyar kísérleti alanyok válaszait rendszerezi.

(5.) sz. ábra: A magyar kísérleti alanyok válaszai
válaszok száma százalékaránya az összes 

válaszhoz képest (%)
1. A nő közeledik a ház felé. (latívusz) 2 20
2. A nő elindul a ház elől. (ablatívusz) 8 80
3. A nő rögtön belép a házba. (latívusz) 0 0
Összes válasz 10 100

Mivel a tíz magyar résztvevő közül nyolc érzékelte a stimulánson megtekintett 
mozgást ablatívuszinak, így a második képvariánst választották ki. A 2:8 arány egy-
értelműen mutatja, hogy négyszer gyakrabban voksoltak ablatívuszi mozgásra, mint 
latívuszira. A német és magyar tesztalanyok különbsége tehát szignifikáns.

Az eddigi értékelések figyelmen kívül hagyták a tesztalanyok indoklásait. Mi-
vel az indoklások mind magyar, mind pedig német oldalon szükségessé tették az 
arányok felülbírálását, a fenti eredmények a következőképp módosultak. Egy német 
tesztalany válaszát kizártam, mert döntéshozatalát az alábbi ok indokolta: „weil sich 
der Mann (…) auf der kurzen Seite des Busches findet und die Frau auf dem 2. Bild 
ebenfalls auf der kurzen Seite des Hauses ist”. Mivel a tesztalany nem ablatívuszi 
vagy latívuszi asszociáció alapján döntött, így a kísérlet szempontjából ez az indok 
nem értékelhető, válaszát figyelmen kívül hagyom. A 7:3 arány így 7:2-re módosul. 
A magyar válaszadók indokainak megítélése után két esetben döntöttem úgy, hogy 
a válaszok a nyelvi relativitás érvényességét kutató kísérletben nem értékelhetőek. 
Az egyik magyar kísérleti alany az alapján hozta meg döntését, hogy a stimuláns 
képen egy nyíl mutatta a mozgás irányát, így a képen inkább azt emelte ki, hogy a 
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személy honnan jött. A tesztalany minden valószínűség szerint összekeverte a kí-
sérlet harmadik feladatának stimulánsát a második feladatéval.10 Továbbá figyelmen 
kívül hagyom annak a résztvevőnek a választását is, aki meglehetősen objektíven 
érzékelte a stimuláns képen bemutatott határhelyzetet, indoklása így hangzott: „a 
vadász (…) mozgásának óvatos jellege miatt a távolodás jobban leírja a mozgást, 
mint az, hogy a szabadba kilép”. A kísérleti alany szerint a képen látható szituáció 
tehát felfogható mind latívuszinak, mind ablatívuszinak. Azért választotta a második 
képvariánst, tehát az ablatívuszi mozgást, mert szemantikailag az óvatos mozgásról 
inkább egy távolodó mozgásra asszociált. Indoklása azért rendkívüli, mert a húsz 
kísérleti alany közül a magyar résztvevő volt az egyetlen, aki a stimuláns képet 
határhelyzetnek érzékelte, és kizárólag szemantikai okból kifolyólag választotta az 
ablatívuszit. A fentiekből következik, hogy az említett két magyar résztvevő vála-
szait is kizárom.

A válaszok rendszerezése után a következő arány alakult ki. A német kísérleti 
alanyok 7:2, míg a magyar alanyok 2:6 aránya egyértelműen azt mutatja, hogy a 
különbség igen jelentős, hiszen a magyar résztvevők sokkal gyakrabban asszociáltak 
ablatívuszi mozgásra, mint a német alanyok.

5. Konklúzió
A szignifikáns különbségből az következik, hogy a neben prepozíció – és fel-

tehetőleg a (1.) sz. ábrában foglalt összes prepozíció – esetén megfigyelhető ablatí-
vusz kifejeződésének explicit hiánya kihatott a német kísérleti alanyok kogníciójára, 
hiszen a kísérleti alanyok döntő többsége sokkal inkább célorientáltnak észlelte a 
stimulánst, mint a magyar résztvevők.  

A feladat eredményeinek fényében megállapíthatjuk, hogy a feltételezés be-
igazolódott, és a német válaszadók valóban lényegesen alacsonyabb százalékban 
voksoltak az ablatívuszi válaszra. Az indoklások szükségessége rendkívül hasznos-
nak bizonyult, hiszen ennek figyelembevételével váltak kizárhatóvá azok a válaszok, 
melyek nem ablatívuszi vagy latívuszi hasonlóság alapján születtek. 

A kísérlet ötödik feladata

1. A feladattípus ismertetése
Az ötödik feladat összeállításakor nem támaszkodtam feladatmodellre. Sa-

ját feladat létrehozásának szükségességét azzal indokolnám, hogy Lucy (1992a) 

10 Indoklása ugyanis egyértelműen erre utal, hiszen a kísérlet második feladatának stimulánsa valóban tar-
talmaz egy nyilat. Ez a feladat jelen tanulmányban nem jelenik meg. 
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feladatai minden esetben választás elé állították a kísérleti alanyokat, hiszen előre 
meghatározott képvariánsokat kínáltak. A résztvevők minden esetben választásra 
kényszerültek. A kísérlet ötödik feladata egyáltalán nem kínál „jó” és „rossz” meg-
oldási lehetőségeket. A kísérleti alanyok így bizonyos mértékben függetlenebb mó-
don formálhatnak véleményt, és szabadabb módon történik észlelésük. A négy képet 
magában foglaló stimuláns egy olyan folyamatábrát mutat be, amelyen a mozgó férfi 
kiindulópontja és célpontja között meglehetősen kis helyváltoztatással mozog. A 
mozgássorozat meglehetősen szubjektíven értelmezhető abból a szempontból, hogy 
a férfi inkább latívuszi vagy ablatívuszi mozgást végez. A feladat felépítéséről a kö-
vetkezők mondhatóak el. A folyamatábra egy férfit ábrázol, aki kiindulópontját egyre 
inkább elhagyja, miközben egyre közelebb kerül céljához. A stimuláns négy képét 
a kísérleti alanyok nem egymás után, hanem egyszerre látják. A férfi mozgásának 
irányát egy nyíl egyértelműsíti. A kísérleti alanyok csak a stimuláns megtekintése 
után olvashatják el a feladat kérdését: 

„Tippeljen, a képek hány százalékát írná le 
 1. A férfi jön valahonnan.
és hány százalékát
 2. A férfi megy valahova. 
kijelentésekkel?”

2. A feladat célja
Az ötödik feladat célja abban határozható meg, hogy a kísérleti alanyok szaba-

don alkossanak egy százalékos arányt arra vonatkozóan, hogy az érzékelt térkons-
telláció mennyiben ablatívuszi, illetve latívuszi. Mivel az (1.) sz. ábrán szereplő 
német prepozíciók paradigmáiból hiányzik az explicit ablatívuszi kifejeződés (tehát 
a német anyanyelvűek észlelése a teret illetően inkább célorientált, mint a magyar 
anyanyelvűeké), ezért a nyelvi relativitás tükrében feltételezhető, hogy a magyar 
kísérleti alanyok magasabb százalékban érzékelik majd ablatívuszinak a mozgást, 
mint a németek. 

3. A feladat lefolyása
A kísérleti alanyok először az utasítást tartalmazó diát tekintik meg, mely fel-

hívja a figyelmüket arra, hogy a stimulánson a férfi mozgására koncentráljanak. 
Harminc másodperc alatt kell megalkotniuk egy mentális térkonstellációt a stimuláns 
képre vonatkozóan. A tesztalanyok ez után eldönthetik, hogy a négy kép hány szá-
zalékához illik inkább „A férfi jön valahonnan.”, illetve „A férfi megy valahova.” 
kijelentés. Az egyértelmű kiértékelhetőség érdekében a feladat utasítása megkéri a 
résztvevőket, hogy a két százalékérték összesen 100%-ot tegyen ki.
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4. A feladat eredményei
A (6.) és (7.) sz. ábra összesíti a német és magyar kísérleti személyek ered-

ményeit. 

(6.) sz. ábra: A német kísérleti alanyok eredményi 
százalékok átlagértéke

1. A férfi jön valahonnan (ablatívusz). 23,5
2. A férfi megy valahova (latívusz). 76,5
Összes válasz 100

(7.) sz. ábra: A magyar kísérleti alanyok eredményei 
százalékok átlagértéke

1. A férfi jön valahonnan (ablatívusz). 55,5
2. A férfi megy valahova (latívusz). 44,5
Összes válasz 100

A táblázatokból kiderül, hogy a német résztvevők csak a képek 23,5%-át tar-
tották ablatívuszinak, és a mozgássorozatot döntő többségében latívuszi mozgásnak 
érzékelték. A tesztalanyok a képek több mint háromnegyedéhez „A férfi megy vala-
hova.” állítást rendelték. Ezzel szemben magyar résztvevők válaszai nagymérték-
ben eltérnek ezektől az arányoktól. A magyar kísérleti személyek a képek 55%-át 
rendelték az ablatívuszi kijelentéshez és valamivel kevesebb, mint felét a latívuszi 
mondathoz. Az eredmények összesítésekor megállapítható, hogy a magyar válasz-
adók az első kijelentéshez („A férfi jön valahonnan.”) a képek 55%-át rendelték, 
míg a német tesztalanyok csak a 23,5%-át. A különbség több mint 30%.   

5. Konklúzió
Ha visszatérünk a feladat céljához, akkor megállapíthatjuk, hogy a zwischen pre-

pozíció ablatívuszi kifejeződésének explicit hiánya ahhoz vezetett, hogy a német kí-
sérleti alanyok a stimulánson szereplő férfi mozgását inkább célorientált mozgásként 
érzékelték. A strukturális különbségek tehát ahhoz vezet, hogy ugyanaz a vizuális 
inger lényegesen eltérő válaszokat vált ki német és magyar kísérleti személyeknél.  

Összegzés

A nyelvi relativitás hipotéziséből kiinduló kísérlet azt vizsgálta, hogy mennyi-
ben befolyásolja a német tesztalanyok észlelését az említett szerkezeti hiány. A hatás 
mértékéről nonverbális stimulánsokon keresztül kívántam információkhoz jutni. A 
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bemutatott feladatok eredményeiből az következik, hogy a magyar és német anya-
nyelvű kísérleti alanyok különböző észleléséhez vezet a lexikai eset explicit kifeje-
ződésének hiánya. Hangsúlyozom, a minta a kísérletben résztvevők száma miatt nem 
reprezentatív, de az eredményekből következtethetünk egy bizonyos tendenciára.  

Milyen jelentősége van módszertani szempontból a kísérlet eredményeinek? 
Lucy (1992a) esettanulmányában kimutatta, hogy a yucatec beszélők számára ke-
vésbé releváns az a tény, hogy a stimuláns képeken szereplő tárgyakból egyet vagy 
többet látnak. A yucatec–angol kísérlethez hasonlóan, a magyar–német kísérletben 
a német tesztalanyok sem emelték ki a képeken látható ablatívuszi mozzanatokat. A 
német alanyok a képek alapján egy olyan mentális teret alkottak, melyben kevésbé 
koncentrálnak az ablatívuszra – szemben a magyar résztvevőkkel. Ez alapján azt 
feltételezhetjük, hogy amennyiben verbálisan nyilvánulnak meg, akkor a kép ér-
zékelése és jellemzése hasonlóképp zajlik. A probléma azonban akkor következik 
be, amikor ez a folyamat a magyar mint idegen nyelvi óra keretei között zajlik. Ha 
német anyanyelvű tanulók a magyar névutók irányhármasságával foglalkoznak, ak-
kor bizonyára lépésenként megismerkednek a névutók három formájával, megértik 
funkciójukat és képesek a különböző alakokat helyesen alkalmazni. 

Mi történik akkor, ha az óra célja nem a névutók irányhármasságának gyakorlá-
sa? A kísérlet eredményeit szem előtt tartva elképzelhető, hogy a német nyelvtanuló 
ritkábban (mint egy anyanyelvi beszélő) vagy egyáltalán nem fog olyan mondatokat 
alkotni, melyekben előfordul a névutók ablatívuszi formája. Mivel a magyar nyelvben 
a térkonstelláció jellemzéséhez hozzátartozik ez a lexikai eset is, ezért kevésbé hatnak 
autentikusan a nyelvtanuló megnyilvánulásai. A nyelvtanárnak ajánlatos figyelembe 
vennie a tér leírása során a német nyelvtanulók kognitív nehézségeit, és számolnia 
kell azzal, hogy a nyelvtanulók akaratlanul kerülni fogják ezt a névutói alakot. 

A második pontban a kognitív tudományok szempontjából röviden összefog-
laltam az emlékezet folyamatát. A megismerés során egy nyelvi input a memória 
különböző típusain keresztül jut el a tudásig. Az emlékezetre vonatkozó ismeretek 
megkönnyíthetik a nyelvtanár elé táruló helyzetet. Nyelvi input, például a névutók 
ablatívuszi formája, akkor fog beépülni a hosszú távú memóriába, ha tartalma ösz-
szeegyeztethető meglévő kognitív szerkezetekkel. Az ablatívusz tudásba való be-
épülését elősegítheti egy rövid kontrasztív elemzés, mely felhívja a tanuló figyelmét 
anyanyelvében fennálló esetleges szerkezeti hiányokra. Ezen felül a nyelvtanárnak 
tanácsos megemlítenie a hiányból fakadó lehetséges kognitív következményeket. 
Ebben az esetben a nyelvi input (névutók ablatívuszi alakja) beágyazható meglévő 
kognitív struktúrákba, hiszen a nyelvtanuló felfedezte, elfogadta és tudatosította a 
különbségeket. A kognitív szempontból tudatosabb tanulási-tanítási folyamat azt 
eredményezheti, hogy a tanuló gyakrabban alkalmazza majd az ablatívuszt. Ter-
mészetesen ajánlatos ügyelni arra is, hogy a tanuló elkerülje a forma túl gyakori 
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használatát, mely nem eredményezne az anyanyelvű beszélők mondataihoz hasonló 
megnyilvánulást.

Megállapításaimat azzal zárnám, hogy az idegennyelv-oktatásban a módszer-
tanok pluralizmusára érdemes törekedni. A funkcionalista aspektus mellett tanácsos 
a kontrasztív, illetve a kognitív megközelítéseknek is figyelmet szentelni, hiszen 
a megismerés tudományok felismerései hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az idegen-
nyelv-oktatás hatékonyabbá váljék.
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Mellékletek

1. sz. melléklet: kísérlet feladatai 
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2. sz. melléklet: FELADATLAP
anyanyelv:

Feladatlap

 1. feladat

 2. feladat

Húzza alá a választ!
 1.  2.                3.

 3. feladat 

Húzza alá a választ!
 1.  2.                3.

Indoklás:

 4. feladat

Húzza alá a választ!
 1.  2.                3.

Indoklás:

 5. feladat
     1.     %       2.            %

Függelék

Muttersprache: deutsch

Lösungsblatt

Aufgabe 1
fahren, laufen, trinken, gehen, einkaufen, fliegen
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Aufgabe 2
Unterstreichen Sie die Antwort!
1.             2.                3.

Aufgabe 3
Unterstreichen Sie die Antwort!
1.             2.                3.

Begründung :
sich von etwas zu entfernen

Aufgabe 4
Unterstreichen Sie die Antwort!
1.             2.                 3.

Begründung:
auf etwas warten

Aufgabe 5
1.        %      2.      100      %

Jakab, Erika
The cognitive approach in teaching Hungarian as a foreign language – 

Recognition of the cognitive difficulties caused by linguistic relativity as shown through a language 
experiment with German and Hungarian native speakers

Over the past couple of decades increased use of the functional approach has strongly characterised 
the teaching of L2 Hungarian. Notwithstanding, research on human cognition has yielded insightful 
results (e.g. the distinction between declarative knowledge and procedural knowledge and the defini-
tion of language awareness) that can support the more effective learning of a language if taken into 
account by the language teacher.
This paper provides a description of an experiment with German and Hungarian native speakers, which 
emphasises and measures the special cognitive difficulties of German students when using the ablative 
case with Hungarian postpositions (mellől, alól, közül, etc.). The experiment is based on statements of 
linguistic relativity. It acts on the assumption that the absence of the explicit ablative case in German 
prepositions leads the German test person to pay less attention to the ablative case than the Hungarian 
test person when presented with the same visual stimuli. The experiment proved this supposition and 
pointed towards the different cognitions of the Hungarian and German test persons. Finally, the paper 
highlights the cognitive consequences of this linguistic relativity for German students learning L2 
Hungarian and makes a suggestion of how to overcome this difficulty when teaching.


