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SZÓKÉSZLET 
ÉS MONDATALKOTAS 
A KORAGYERMEKKORI 
KÉTNYELVŰSÉG ESETÉN 

A család, mint elsődleges mikrovilág a gyermek szocializációjának, 
nyelvelsajátításának és egész személyiségfejlődésének legalapvetőbb 
bázisa. 

Az egynyelvű, egykultúrájú családban fejlődő gyermek 3 éves korig 
gyakorlatilag elsajátí t ja a környezete által használt nyelvet. A gyermek 
ekkorra már rendelkezik az adott nyelv bizonyos szókészletével, nyelvi 
szabályrendszerével, amelynek segítségével verbális megnyilvánulásokat 
hozhat létre. A nyelvi rendszer elsajátításával párhuzamosan fejlődik 
kommunikatív kompetenciája is, vagyis a gyermek idővel képessé válik 
a nyelvet a különböző szituációkban adekvátan használni. 

Ha azonban a gyermek „vegyes" családba születik, hogyan saját í t ja 
el az „anya"- és az „apa" nyelvét abban az esetben, ha szülei saját anya-
nyelvükön beszélnek hozzá? Erre a kérdésre régóta próbálnak választ 
keresni, többek között a már klasszikussá vált Ronjat (1913), Pavlovich 
(1920), Leopold (1949—1954), Imedadze (1960, 1967), Mikes-Vlahovic 
(1966), Mikes (1974), akik a gyermek-nyelvi vizsgálatok egyik, máig sem 
elhanyagolható módszeréhez folyamodva saját gyermekük esetében pró-
bálták meg leírni két nyelv párhuzamos elsajátításának folyamatát. 

A kétnyelvűséggel és az idegennyelv-oktatással foglalkozó szakiro-
dalomban fontos szerepet játszanak azok a körülmények, amelyek kö-
zött >a kétnyelvű személy elsajátí t ja a nyelveket. 

1925-ben Scserba (1974) a kétnyelvűség „tiszta" és „vegyes" pólu-
sokra való felbontását javasolta. 

A modern pszicholingvisztika képviselői, Ervin és Osgood (1954. 
1965) egy elméleti modellt dogloztak ki, amelyben tovább fejlesztették 
a Scserba-féle javaslatot. 

Ervin és Osgood szerint a kétnyelvűségnek kétféle típusa van: 

1. mellérendelt- (coordinate), (Scserba „tiszta" típusnak nevezi); 
2. összetett- (compound), (Scserba „vegyes" típusának felel meg). 

A „mellérendelt — tiszta" kétnyelvűség olyan körülmények között 
alakulhat ki, amikor a személy különböző szituációkban különböző nyelvi 
rendszerekkel érintkezik és az egyes beszédszituációkon belül nem törté-
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nik átkapcsolás a második nyelvre, illetve rendkívül ritkán. Ilyenkor a 
nyelvek, mint autonóm rendszerek izoláltan léteznek a beszélő tudatá-
ban. A két nyelvi rendszer között nem alakul ki semmiféle kapcsolat, 
ezért nem lehetséges, illetve nagyon nehéz a fordítás. (Ezt a jelenséget 
Scserba a „nevelők módszerének" nevezte, mivel általában az idegen 
nyelvű házi nevelők nem ismerték annak az országnak a nyelvét, ahol 
a gyermekekkel a saját nyelvükön foglalkoztak „direkt" módszerrel.) 

Ezzel szemben az „összetett — vegyes" kétnyelvűség esetén a két-
nyelvű személy tudatában az egyik nyelv majdnem minden jele közvet-
lenül kapcsolatban van a másik nyelvi jellel. Mindkét nyelvnek ez az 
egységes rendszer a közös gondolkodási bázisa. Ennek megfelelően mind-
egyik fogalomnak kétfajta kifejezés felel meg. Ilyenkor a fordítás és a 
tolmácsolás nagyon könnyen történik (természetesen, ha van elégséges 
gyakorlat). 

A vegyes kétnyelvűség olyan vegyes közösségben — elsősorban a 
családban — alakul ki, ahol két- vagy több nyelven beszélnek. 

Az összetett bilingvizmus esetén a két nyelv ekvivalens szavainak 
közös jelentése van, a mellérendelt kétnyelvűség esetében mindegyik 
szónak saját külön jelentése és emocionális töltése van. 

Ervin és Osgood elméleti modellje feltételez azonban olyan típusú 
kétnyelvűséget is, amely a két póluson belül helyezkedik el és nem ren-
delkezik sem „vegyes-összetett" — sem „tiszta — mellérendelt" típusú 
bilingvizmussal. Az utóbbi években az „összetett — mellérendelt" mo-
dellt többen kritikával illették: Riegel (1968), Macnamara (1970), Sega-
lowitz (1977), Imedadze (1979). 

A szakirodalomban számos próbálkozás történt arra vonatkozólag, 
hogy igazolják az „összetett — mellérendelt" modellt. Lambert, Havelka, 
Crosby (1958), Jakobovits és Lambert (1961), Ervin (1964) munkáikban 
rámutatnak arra, hogy a kétnyelvű személy összetett-tipusú kétnyelvű-
ség esetén könnyebben vált át egyik nyelvről a másikra, mint a mellé-
rendelt típusnál. Az összetett kétnyelvűségnél ugyanakkor gyakran ész-
lelhető a nyelvi interferencia jelensége. 

Az utóbbi években nagy érdeklődéssel kutat ják a nyelvek elsajátí-
tásának körülményeit és az észlelési-emlékezési folyamatok össze-
függéseit. 

Ezzel <a kérdéssel foglalkozó kutatók két táborra oszlanak: az egyik 
tábor hívei Kolers (1963), Tulving és Colotla (1970) feltételezik, hogy 
funkcionálisan mindegyik nyelvhez — a másiktól függetlenül — saját 
önálló memóriatároló tartozik. A valóság elemei együttesen kódolódnak 
és tárolódnak azokkal a nyelvi elemekkel, amelyeken keresztül a való-
ságelemeket észleltük. 

A másik hipotézis hívei: Lopez és Young (1974), Rose és társai (1975), 
McCormack (1974) szerint mindkét nyelvhez egy közös memóriatároló 
tartozik. Eszerint a valóság tárgyai, jelenségei csak egyszer kódolódnak 
— mégpedig az első észleléskor — és a perceptuális nyomoknak egy 
közös tárolójuk van. 

Ervin (1964), Ervin—Tripp (1973) kutatási eredményei meggyőzően 
bizonyították, hogy a kódváltás lényegesen befolyásolja a beszédtartal-
mat azoknál a kétnyelvű személyeknél, ahol a nyelvek elsajátítása más-
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más körülmények között (különböző nyelvi területen) ment végbe 
A vizsgálat során TAT (Thematic Apperception Test) képeket exponáltak 
Amerikában élő francia nőknek. A kísérletek két nyelven zajlottak le, 
kb. 6 hét elteltével. A verbális válaszok elemzése után kiderült, hogy 
a francia nőknél a képek kétnyelvű interpretációjában a tartalmi, emo-
cionális és kulturális eltérések mutatkoznak. 

A kódváltás még élesebben befolyásolja a beszédtartalmat olyan 
esetekben, amikor a kétnyelvű egyén elsajátította a két nyelvet egymás-
hoz igen nagyon távolálló kultúrákban. Amerikában élő japán nőknek 
egyrészt exponálták a TAT képeit, másrészt arra kérték őket, hogy 
fejezzék be a kísérletező által kezdődött mondatokat. Abban az esetben, 
amikor a kísérlet japán nyelven zajlott, a kísérleti személyek a „japán 
valóságra" jellemző válaszokat adtak. Ugyanezek a személyek angol 
nyelven az amerikai gondolkodásmódra jellemző megnyilvánuláso-
kat adtak. 

Jelen tanulmány egy olyan vizsgálatról számol be, ahol óvodáskorú 
magyar-orosz kétnyelvű gyermekek bilingvális kompetenciáját vizsgál-
tuk a szókészlet és mondattan szintjén olyan szituációban, ahol képfel-
ismerés, képmegnevezés és képleírás volt a feladat. Ezenkívül megvizs-
gáltuk azokat a szubjektív és objektív tényezőket, amelyek befolyásol-
hatják a magyar környezetben elsajátított orosz nyelvtudás mértékét. 

A VIZSGÁLT GYERMEKEK 

A kísérletben magyar óvodába járó 18 magyar-orosz kétnyelvű 
gyermek, 10 lány és 8 fiú vett részt, összesen 15 vegyes családból, ahol 
az anya orosz, az apa magyar anyanyelvű volt. A gyermekek kora 
3;5—6;11 hónapig terjedt. A vizsgált gyermekeket életkori megoszlás 
szerint két csoportba osztottuk. Az „A" csoportban 9 gyermek szerepelt, 
koruk 3;5—4;10 hónap (átlag életkor 4;2), .a „B" csoportban 9 gyermek 
került, koruk 5;9—6; 11 hónap (átlag életkor 6;1). A kísérletek otthoni 
környezetben, általában hétvégeken játékos keretek között zajlottak. 

A vizsgálatok először orosz nyelven, majd 2—3 hét után magyar 
nyelven történtek két külön vizsgálatvezetővel, akik csak a megfelelő 
nyelven beszéltek a gyermekekkel. 

KÍSÉRLETI METODIKA 

A.) — A családi szociális háttér kérdőíves felmérése külön az orosz-, 
külön a magyar anyanyelvű szülőtől 
A kérdőívet két nyelven állítottuk össze és mindkét szülővel 
külön-külön töltettük ki (a megfelelő nyelven). Szükség esetén 
kiegészítésként szóbeli interjút is végeztünk. 
A kérdőívből azokat a kérdéseket választottuk ki az adatfeldol-
gozás során, amelyek a két nyelv elsajátítási körülményeire vo-
natkoztak. Ezek a szempontok a következők: 
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— a szülők idegen nyelv (orosz vagy magyar) tudása és 
használata; 

— a családi és családon kívüli interakciók típusai és az interak-
ciókhoz kapcsolódó nyelvhasználat; 

— ia szülők kommunikatív stratégiája egymás között és a gyer-
mek felé; 

— a szülők motivációja az orosz nyelv elsajátításában. 

B.) — Az általános intelligencia vizsgálata 
Az idősebb „B" gyermekcsoportban a Raven perceptuális, non-
verbális teszt színes (gyermek) változatát használtuk az általános 
intelligencia vizsgálatára. 
Ez .a teszt komplex logikai műveleteket kíván a gyermektől, mivel 
a bemutatott ábrák közül ki kell választania azt az egyet, amelyik 
pontosan beleillik egy figurális matricának üresen maradt meze-
jébe. Az intelligencia vizsgálat instrukciója magyar nyelven 
történt. 

C.) — A bilingvális kompetencia felmérése a szókészletszíntjén 
A vizsgálati módszer részletes leírása ld. Jarovinszkij (1980). 

I. A gyermekek passzív szókincsének vizsgálata mindkét nyelven a 
Peabody Picture Vocabulary Test alapján, valamint a passzív szó-
készlet dominancia-koefficiensének meghatározása (DKP). 
A vizsgálatban alkalmazott Peabody Picture Vocabulary Test-et 
1965-ben standardizálták az Egyesült Államokban (Dunn 1965). 
A módszer a receptív vizsgáló eljárások körébe tartozik, azaz a 
szó aktív használata helyett annak felismerésén alapul. A PPVT 
képcsoportokból áll, amelyek különböző tárgyakat, jelenségeket és 
cselekvéseket a konkréttól az absztrakt irányába haladva ábrá-
zolnak. 
A teszt-könyv minden oldalán 4—4 ábra van, amelyek bizonyos 
fogalmakat jelölnek. A vsz-nek az egy oldalon lévő képekből rá 
kell mutatnia arra, amelyiket a kísérletvezető megnevez. A ma-
gyar nyelven történő tesztvizsgálat a „hívószó" lista alapján tör-
ténik, amelyet Csányi Yvonne (1976) állított össze. 
A PPVT orosz nyelvű standardja nem áll rendelkezésünkre. Az 
eredeti standardizált PPVT helyett a magyar hívószó-lista alap-
ján ekvivalens orosz hívószó-listát állítottunk össze. 

II. A gyermekek szóhasználati dominancia-koefficiensének meghatá-
rozása a PPVT általunk kiválasztott illusztrált anyaga segítségével. 
Ismeretes, hogy a beszéd, illetve a szavak megértése és a szavak 
használata nem ugyanazt jelenti, mivel a megértésből a gyermek-
nyelvben sem következik a használatra való alkalmazhatóság 
lehetősége Fraser és társai (1963), Slobin és Welsh (1973), Ervin 
(1964, b). Ezért tartottunk szükségesnek összeállítani egy olyan 
képsorozatot, amelyet meg is kell neveznie a gyermeknek. Ezzel 
a módszerrel az aktív szóhasználatot vizsgáltuk. Ehhez szintén a 
Peabody-teszt illusztrált képanyagát használtuk. 
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Az exponált képsorozat 100 képből áll, amely 75 tárgyat, illetve 
jelenséget és 25 cselekvést ábrázolt. A fogalmak sorrendje a konk-
réttól az absztrakt felé haladt. 
Ez a variáns természetesen nem tart igényt a gyermek aktív szó-
készletének pontos feltérképezésére, pusztán az aktív szókészlet 
dominancia-koefficiensének meghatározására szolgál. 

D) — Szituatív képi tartalmak szóbeli leírása 
A két nyelv használatának vizsgálatára 10 olyan képet mutattunk 
be, amelyek reális gyermeki játékvilágot tükröztek. A színes 
képeslapok kompozíciója az egyszerűtől haladt a bonyolultabb 
felé. (Pl. az egyszerű struktúrájú képen bölcsődés korú kislány 
a babáját etette, a bonyolultabb kép két-vagy több cselekvő sze-
mélyt ábrázolt, akik tárgyi, vagy személyi kapcsolatban álltak 
egymással.) 
A gyermekek a következő instrukciót kapták: „Mesélj el mindent, 
amit a képen látsz és ami itt történik". A két nyelven adott vá-
laszokat magnetofon szalagon rögzítettük. Az így nyert adatokat 
a következő szempontok alapján dolgoztuk fel: 

a) Tartalom 
b) Az összes tartalmas „jel" (tokén) és tartalmas, nem ismétlődő 
„típus" (type) szavak dominanciakoefficienseinek meghatározása a 
lenti képlet alapján. 

JM—JO 
D K J = 

J M + J O 

JM — az összes tartalmas magyar szavak mennyisége az exponált 
képre 
JO — az összes tartalmas orosz szavak mennyisége az exponált 
képre 
„ + " értéke — tartalmas szavak magyar nyelvi dominanciával 
„—" értéke — tartalmas szavak orosz nyelvi dominanciával. 
Hasonlóképpen kiszámítható a DKT értéke is. 
c) A mondatok típusának elemzése 
d) A képre adott első mondatban szereplő első helyzetben álló 
mondatrész. 

KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

A) A kérdőívből és az interjúkból a következő kép bontakozik ki. 
a) A vizsgált vegyes családok szocioökonomiai státusa. A meg-
vizsgált családok homogének abból a szempontból, hogy a szülők 
kivétel nélkül értelmiségiek, tehát felsőfokú végzettséggel rendel-
keznek. Ezek a családok homogének abban az értelemben is, hogy 
mindenhol orosz anyanyelvű anya és magyar anyanyelvű apa 
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szerepel. A családok Budapest különböző kerületeiben, átlagosan 
6 éve laknak külön a nagyszülőktől. 
b) A szülők orosz, illetve magyar nyelvtudása és nyelvhasználata. 
Az orosz nyelv hordozója szinte mindenütt (3 eset kivételével) 
spontán módon, a magyar nyelvű környezettel való kapcsolata 
során sajátította el a magyar nyelvet. Ezzel szemben a magyar 
nyelv hordozója mindenütt szervezett körülmények között tanulta 
itthon az orosz nyelvet alapfokon, majd természetes orosz nyelvi 
környezetben (a Szovjetunióban) egyetemen vagy főiskolán fej-
lesztette tovább nyelvtudását. 
Mindkét szülőnek értékelnie kellett saját idegennyelv tudását, a 
hétköznapi életben az általunk összeállított önértékelési skálán. 
Az orosz anyanyelv hordozója a saját magyar nyelvtudásukat a 
következőképpen ítélték meg: 

1. rossz tudás — 2 személynél. 
Ezekben a családokban az érintkezési nyelv kizárólag az orosz. 

2. közepes tudás — 3 személynél. 
Itt a családi nyelvhasználatban szintén kizárólagos az orosz 
nyelv. (Itt a munkahelyi nyelvhasználat is túlnyomórészt az 
oroszra korlátozódik.) 

3. kiváló tudás — 10 személynél. 
Ezekben a családokban a két nyelv használata bonyolult. (Erről 
részletesen lásd „c" pontnál). Megjegyzendő azonban, hogy 
mind a 10 személy munkakörülményei folytán többé-kevésbé 
használja mindkét nyelvet; tanítják, fordítják, tolmácsolnak, 
néhányan közülük magyarra is fordítanak. A magyar anya-
nyelvű szülők az adott skálarendszerben mindannyian ki-
válóra értékelték saját orosz nyelvtudásukat. Mindegyikük 
fordít, tolmácsol — általában magyarra — de orosz nyelvre is. 
A szülők idegen nyelvi tudásszíntjének felmérését azért tart-
juk lényegesnek, mivel a gyermek saját élményeit általában 
azon a nyelven közli, amelyen átélte azokat. (Jarovinszkij— 
Fabricius, 1978). Ezért az érzelmileg konfliktusmentes, harmo-
nikus szülő—gyermek kapcsolat érdekében fontos, hogy a szü-
lők a különböző nyelvű közlést megértsék és adekvátan rea-
gáljanak rá. 

c) A nyelvek használatának dinamikája a vegyes családban. 
Kezdetben a vegyes családban a szülők érintkezési nyelve kizá-
rólag az orosz. Ebben az esetben mindkét szülőnél kialakul a be-
szédbeállítódás az orosz nyelven való érintkezésre, sőt akkor sem 
térnek át a magyar nyelvre, amikor az orosz anyanyelvű személy 
már bizonyos fokig elsajátította és használja azt. Ennek az átme-
neti periódusnak az időtartama családonként változik. Ha az orosz 
nyelv hordozója aktívabban bekapcsolódik a gyakorlati életbe, 
tökéletesíti a nyelvtudását, fokozatosan kiszélesedik a magyar 
nyelv használatának területe, akkor egyre több olyan szféra je-
lentkezik ahol könnyebb magyar nyelven megnyilvánulnia. (Pl. 



mesélni közös ismerősről, saját munkájáról, stb.) Bizonyos érte-
lemben tehát megjelenik a nyelvek funkcionális szétválása. 
A kód váltását sok tényező befolyásolja, többek között a verbális 
kommunikáció körülményei, a résztvevő, a beszélgetés témája, stb. 
Ervin—Tripp (1973), Mikes, Lük, Junger (1978). 
Ha a gyermek első életéveit a Szovjetunióban töltötte, akkor több 
vegyes családban a magyar anyanyelvű szülő csak oroszul beszélt 
a gyermekkel. 
Magyarországra érkezésükkor is egy ideig az az állapot állt fenn, 
gyakran még akkor is, ha a magyar anyanyelvű szülő kettesben 
volt a gyermekkel. Később, amikor a gyermek gyermekintéz-
ménybe került (bölcsőde, óvoda), a magyar anyanyelv hordozó-
jával való közös interakcióban lassan áttértek a magyar nyelvre. 
Ha a gyermek Magyarországon született, kezdetben a családi 
szituációban (hármasban) oroszul beszéltek. A közös interakciók 
során, a gondozási műveletek közben azonban a magyar anya-
nyelvű szülő fokozatosan áttért a magyar nyelvre. Az orosz anya-
nyelv hordozója ebben az esetben is fenntartotta az orosz nyelvet. 
A felmérés időpontjában általában otthoni szituációban a család 
oroszul beszélt. Családi kereteken kívüli helyzetekben (rokonlá-
togatás, vásárlás) az orosz anyanyelv hordozója is áttért a magyar 
nyelvre. 
A szülő—gyermek közötti nyelvi érintkezési forma kiválasztása 
tehát mindig szituative meghatározott. 
A kérdőívnek arra a kérdéscsoportjára, hogy a szülők „keverik-e" 
beszédjükben a két nyelvet, milyen esetekben, milyen gyakori-
sággal — az orosz anyanyelvű szülők kb. 80%-ban nemleges vá-
laszt adtak. 
Ennek ellenére tapasztalatunk szerint (interjúkból) a családban 
való tartózkodás során nagyon gyakran lexikai betoldás fordul 
elő. A magyar anyanyelvű szülőknél ez a jelenség sokkal ri tkáb-
ban mutatkozott. 
Azok az objektív hatótényezők (a családi testvérsorban elfoglalt 
hely, a Szovjetunióban való látogatási gyakoriság és tartózkodási 
idő hosszúsága, az orosz anyanyelvű rokonok magyarországi láto-
gatása, stb.), amelyek befolyásolhatják a homogén magyar kör-
nyezetben elsajátított orosz nyelvtudás mértékét a vizsgált gyer-
mekeknél nem egyformán alakultak. 
Az összes gyermek 55%-a egyetlen vagy első gyermek volt a csa-
ládban. Ezeknek a gyerekeknek a többsége az idősebb „B" cso-
portba tartozott. 
A vizsgált gyermekek 61%-a különböző gyakorisággal és időtar-
tamban látogatott a Szovjetunióba, az idősebb gyerekek ezen a 
téren is kedvezőbb helyzetben voltak. 

d) A szülők motiváltsága a gyermek orosz nyelv elsajátításával 
kapcsolatban. 
Arra a kérdésre, hogy miért akarják a szülők, hogy a gyermek 
az orosz nyelvet megtanulja, az orosz anyanyelvű szülők többsége 
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praktikus választ adott. így pl. „Hogy eredetiben ismerkedjen 
meg a gazdag orosz szakirodalommal". „A nyelvtudás mindig fel-
használható az életben" stb. Az interjúk során azonban kitűnt, 
hogy a legdöntőbb motívumok érzelmi hátterűek. („Hogy meg-
értsen engem". „Mert én orosz vagyok". „Hogy közelebb álljon 
hozzám", stb.) A magyar nyelvű szülők többségükben szintén 
praktikus válaszokat adtak, de általános motivációjuk volt, hogy 
a gyermeknek ismernie kell az orosz nyelvet, mivel az anyja 
orosz. 

B) A Raven-intelligenciavizsgálat eredményei 
A tesztvizsgálatot csak a „B" csoporttal végeztük el, magyar 
nyelven, mivel a próba csak 5—11 éves gyermekek vizsgálatára 
alkalmas. 
A vizsgált 9 gyermek intellektuális teljesítménye a következő-
képpen alakult: 
4 gyermek érte el az I. fokozatot, azaz „kiváló" teljesítményt 
nyújtott. 5 gyermeknél mértünk „átlag feletti" teljesítményt. 
A Raven-próba eredményei tehát azt mutatták, hogy a vizsgált 
gyermekcsoport egységesen igen jó teljesítményt nyújtott az álta-
lános értelem, különösen az észlelési non-verbális reakciók terén. 

C) A bilingvális kompetencia a szókészlet színtjén 

I. A passzív szókincs dominancia-koefficiense. 
Az „A" csoportban (N=9, átl. életkor 4;2) minden gyermeknél a 
kapott pontértékek a PPVT magyar passzív variánsával végzett 
tesztvizsgálat során a magyar standard értékeken belül foglalnak 
helyet. (A vizsgált gyermekek életkora megfelel a standard élet-
kornak.) 
(Ha megkíséreljük a PPVT orosz passzív variáns összehasonlítá-
sát a magyar standarddal — bár erre az összehasonlításra nincs 
jogunk — akkor 3 gyermek az alacsony pontértékek miatt nem 
felel meg.) 
A dominancia-koefficiens alapján ebben a csoportban a passzív 
szókészlet 30%-os orosz dominanciától 39.2%-os magyar domi-
nancia határig különböző százalékokban változik. A csoportátlag 
15.9%-os dominanciaértéket mutat a magyar passzív szókészlet 
javára. 
A „B" csoportban (N=9, átlag életkor 6;1) szintén minden gyer-
mek pontértéke a PPVT magyar passzív variánsának magyar 
standard értékein belül helyezkedik el. Ha az egyes gyermekek 
orosz passzív variáns-adatait összevetjük a magyar standarddal 
— mindenki megfelelt a saját életkori standard értékének. 
Az egyes gyermekek passzív szókincsének dominanciakoefficiens 
tartománya azt jelenti, hogy a passzív szókincs 7.6%-os orosz do-
minanciától 9.2°/o-os magyar dominancia határig változik. 
A csoportátlag a magyar passzív szókincsben 4%-os dominancia 
értéket mutat. 
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Mivel azonos tesztanyagot használtunk mindkét nyelven, lehető-
ség nyílt arra, hogy összehasonlítsuk minden egyes gyermek non-
verbális válaszait az ábrázolt tárgyak, cselekvések felismerése 
kapcsán. 
A denotátumokra való helyes rámutatással minden gyermeknél 
jellemzően kialakul egy közös passzív „thesaurus" (szókészlet), 
amelyben minden egyes denotátumnak két nyelvi jel felelt meg. 
Ezen kívül megnéztük, hogy az egyes gyermekeknél hány hívó-
szó van, amelyet csak orosz nyelven, vagy csak magyar nyelven 
ismertek fel, vagy amelyeknél egyik nyelven sem történt felis-
merés. 
Az 1. táblán látható a fenti szempontok szerint kapott értékek 
százalékos megoszlása csoportonként. 

1. TÁBLA 

K
öz

ös
 p

as
sz

ív
-

th
es

au
ru

s 
"/

«-
ba

n 

C
sa

k 
m

ag
ya

r 
ny

el
ve

n 
fe

lis
m

er
t 

hí
vó

sz
av

ak
 

•/o
-b

an
 

C
sa

k 
or

os
z 

ny
el

ve
n 

fe
li

sm
er

t 
hí

vó
sz

av
ak

 
°/o

-b
an

 

E
gy

ik
 n

ye
lv

en
 

se
m

 a
kt

ua
li

zá
lt 

hí
vó

sz
av

ak
 

°/
o-

ba
n 

„A" csoport 
(N = 9, átl. életkor — 4;2) 48.7 20.4 9.1 21.8 
56 hívószó = 100"/(i 

,.B" csoport 
(N = 9, átl- életkor — 
80 hívószó = 100% 

6;1) 66.3 10.2 6.5 17.0 

II. Az aktív szóhasználat dominancia-koefficiense 

Az eredetileg a PPVT általunk kiválasztott illusztrált anyagából 
100 képet terveztünk bemutatásra a vizsgált személyeknek. Azon-
ban azt tapasztaltuk, hogy az „A" csoportban ekkora képmennyi-
ségnek a verbalizálása a vizsgálati szituációban nehézséget, gya-
kori kudarcélményt okozott — különösen orosz nyelven — és ez 
a tény frusztrál t viselkedési mintákhoz, például a szituációból 
való kilépéshez („Inkább másikat!"), nyílt elutasításhoz („Nem 
kell, csukd be!") vezetett. Ezért az „A" csoportban csak 66 képet 
demonstráltunk. A szóhasználat dominancia-koefficiense az „A" 
csoportban a 7.5%-os orosz dominanciától 34.9%-os magyar domi-
nancia határig különböző százalékokban változik. A csoport át la-
gos dominancia-értéke 14.6% a magyar szóhasználat javára. 
Az illusztrált képanyag (100 kép) verbalizációja a „B" csoportban 
nem okozott nehézséget. A csoport átlagosan 7%-al dominál a 
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magyar szóhasználat, az aktív szókincs dominancia-koefficiense a 
3.4%-os orosz dominanciától 18.9%-os magyar dominancia határig 
változik. 
A helyesen megnevezett denotátumokból megállapítottuk, minden 
egyes gyermeknél a közös aktív thesaurust. Megvizsgáltuk, hogy 
gyermekenként hány denotátum megnevezése sikerült csak orosz 
nyelven, csak magyar nyelven, illetve hánynál sikertelen mind-
két nyelven a megnevezés. 
A mellékelt 2. táblán látható a fenti három szempont szerinti 
csoportértékek százalékos megoszlása. 

2. TÁBLA 

„A" csoport 
(N = 9, átl. életkor — 4;2) 50.3 24.4 8.0 17.3 
66 szó = lOOVo 

„B" csoport 
(N = 9, átl. életkor — 6;1) 73.8 16.8 5.7 3.7 
100 szó = 100®/o 

D) — Szituatív képi tartalmak szóbeli leírása 

a) Tartalmi elemzés 
A különböző nyelvű tar talmak között nem tapasztaltunk éles 
különbséget. Bizonyos esetekben azonban azt tapasztaltuk, hogy 
az idősebb gyermekek válaszaiban olyan jellegzetes szavak sze-
repelnek, amelyek az adott nyelvi kul túrára jellemzőek. Pl. ma-
gyar nyelven: „karácsony, húsvét," stb. (A mai oroszban ezek a 
fogalmak nem jelentenek naptári ünnepet), orosz nyelven jelleg-
zetes orosz neveket — Mása, Tolja, stb. — használnak. Az „A" 
csoport gyermekei néha visszautasították a képleírási feladatot 
oroszul és a domináns nyelven több kiegészítő jelentkezik a nem 
domináns nyelvhez képest. 
Kódváltáskor általában nem változott a kép tartalma, ill. nem 
mutatkoztak olyan különbségek, amelyet Ervin—Tripp (1973) ta-
lált saját anyagának elemzésekor. 
b) A tartalmas „jel" (tokén) és tartalmas, nem ismétlődő „típus" 
(type) szavak dominancia-koefficiensei. 
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3. TÁBLA 
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„A" csoport magyar nyelv 
(N = 9, át'l. 
életkor 4;2) orosz nyelv 

297 213 12.08 19.0 „A" csoport magyar nyelv 
(N = 9, át'l. 
életkor 4;2) orosz nyelv 233 145 magyar 

„jel" szavak 
dominanciával 

magyar 
„típus" szavak 
dominanciával 

,,B" csoport magyar nyelv 670 418 5.92 7.04 

életkor 6;1) orosz nyelv 592 363 magyar 
„jel" szavak 

dominanciával 

magyar 
„típus" szavak 
dominanciával 

A 3. tábláról leolvasható, hogy mindkét csoportban a tar talmas 
(tokén) és a tartalmas nem ismétlődő (type) szavak mennyisége 
nagyobb a magyar nyelvben, mint az oroszban, (10 kép leírása 
alapján). Ez azt jelenti, hogy a kétnyelvű gyermekek magyar 
nyelvű szóhasználata változatosabb, gazdagabb, mint az orosz 
nyelvben, különösen az „A" csoportnál. A táblázat alapján ez úgy 
tükröződik, hogy az „A" csoportban a DKJ és DKT értéke na-
gyobb, mint a „B" csoportban. 
A gyermek szóhasználata azt tükrözi, hogy milyen tárgyakat , 
cselekvéseket vesz észre a képen, azaz általánosítva azt fejezi ki, 
hogy mire gondol. 
A mondat komplexitása, a mondatbeli viszonylatok arról tanús-
kodnak, hogy a gyermek hogyan hozza logikai kapcsolatba a tár-
gyakat, jelenségeket. Nagyon sematizálva: hogyan értelmez hely-
zeteket a gyermek. 
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..A" csoport magyar nyelv 141 48,23 28,36 3.54 19.87 
(N = 9, átl. 
életkor 4;2) orosz nyelv 102 58.83 21.56 0.98 18.63 

,,B" csoport magyar nyelv 
(N = 9, átl. 
életkor 6;1) orosz nyelv 

173 

166 

5.20 

18.67 

55.50 

52.42 

20.80 

12.05 

18.50 

16.86 
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Egyszavas mondatok: 
a) többnyire megnevezés (aiany esetben v^gy tárgyesetben) 
b) mellérendelés (kislány meg egy kislány) 
c) rámutató mondatok (ez a kutyus) 

Egyszerű mondatok: 
a) tőmondatok (épít a kisgyerek) 
b) bővített mondatok (Kislány játszik a babával) 
c) mellérendelt mondatrészek (A kisfiú meg egy kisfiú vonatozik) 

(A kislány játszik és eteti a babáját) 

Összetett mondatok: Elliptikus mondatok: 
a) mellérendelés pl. eteti a babáját [a kislány] 
b) alárendelés a kisfiú •.. a kisfiú ... 

a létrára [mászik] 

A 4. táblán fel tüntetet t értékek azt mutat ják, hogy az „A" cso-
portban magyar nyelven a válaszok majdnem 50%-a, orosz nyel-
ven közel 60%-a egyszavas mondatokból áll. A magyar nyelvű 
válaszok 28%-át, az orosz nyelvű válaszok 21°/o-át egyszerű mon-
datok teszik ki. 
A „B" csoport gyermekeinél eltolódás észlelhető az egyszerű mon-
datok használata felé. (Mindkét nyelven az összes válasznak több 
mint a fele.) Ugyanakkor az orosz nyelvben csaknem négyszer 
több az egyszavas mondatok használata, mint a magyarban. 
Ebben a csoportban összetett mondatok használatát is tapasztal-
tuk, mégpedig a magyar nyelvben 8%-al nagyobb mennyiségben, 
mint az oroszban. 
Mindkét csoportban, mindkét nyelven általános tendenciaként mu-
tatkozott, hogy a gyerekek elliptikus mondatokat használtak, 
melyeknek aránya mindkét csoportban, mindkét nyelven az összes 
válasznak közel 18.5%-a volt. 

c) Az elsőként szereplő mondatok első helyzetben álló részeinek 
elemzése. (10 kép alapján.) 

5. TÁBLA 

„A" csoport 
(N = 9, átl. 
életikor 4;2) 
.,B" csoport 
(N = 9, átl. 
életkor 6;1) 

magyar 

orosz 
magyar 

orosz 

+ « 3, Tj S® <U B öl N O tn é >i c 
® ? N c > 0) 

55 

33 
86 

78 

c 03 

<J ö 

30.91 

54.54 
32.56 

52.56 

5 " & •ni ac t 

25.45 

9.10 
29.06 

24.36 

OJO S •Qj t- W 

wsSS 
14.55 

12.12 

15.13 

12-82 

3 

•fteejá 
w E Vi 
29.09 

24.24 
23.25 

10.26 

+ Ezek a mondáitok nem tartalmaznak egyszavas és elliptikus mondatokat 
kivéve a rejtett alanyú elliptikus mondatokat 
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Az „A" csoportban orosz nyelven az összes válasz több mint a 
felében az alany áll az első helyen, vagyis ezekben a mondatok-
ban az ágenst emelik ki. 
A magyar nyelven a mondatok csak 30%-ban kezdődnek alany-
nyal. 
Meg kell jegyezni azonban, hogy az orosz nyelvben gyakran sze-
repel alanyként nőnemű vagy hímnemű névmás. 
Az olyan válaszok, amelyekben első helyen az állítmány (cselek-
vés) szerepel, a magyar nyelvben kb. 3-szor gyakrabban fordul-
nak elő, mint az oroszban. Abban az esetben, amikor a mondat-
ban első helyen egyéb mondatrész (tárgy, bővítmény, stb.) áll, a 
magyar és az orosz nyelvben majdnem azonos arány mutatkozik. 
A „B" csoportban az összes orosz nyelvű válasz 52%-ában, a ma-
gyar válaszok 32%-ában az alany áll az első helyen. 
Az állí tmánnyal kezdődő magyar válaszmondatok 29%-ban, az 
orosz válaszok 24%-ban fordulnak elő. 
Külön érdekességként említ jük a mindkét nyelvben előforduló 
elliptikus válaszok azon formáit, amelyekben a nyelvtani alany f 

a képi szituációból fakadóan rejtett alannyal helyettesítették. 
Ez az ún. „képi alany" használata csökkenő tendenciát muta t az 
orosz nyelvben, az „A" csoport 24%-a a „B" csoportnál már csak 
10%-ot mutat . Ugyanakkor magyar nyelven ez a választípus csak 
6%-al csökken. 
Feltételezzük, hogy ez a különbség a két nyelv strukturál is és 
tipológiai eltéréseiből fakad, ugyanis a magyar nyelvre jellemzőbb 
a pronominalizáció jelensége. (Dezső László 1972. Pléh—Radics 
1976). 
Ahhoz, hogy ez a feltételezés valószínűsíthető legyen azonos teszt-
anyaggal, kontroll vizsgálatok szükségesek orosz és magyar egy-
nyelvű gyermekeknél. 

MEGBESZÉLÉS 

A verbális válaszok minőségi elemzése a képmegnevezés (PPVT 
alkalmazása esetén) és a képleírás során azt mutat ta , hogy előfordulnak 
olyan típusú hibák, amelyek a gyermek kognitív fejlődésével függnek 
össze. Ezek a hibák vagy a fogalom kia lakulat lanságának, vagy a szín-
kretikus észlelésnek a következtében jönnek létre. Pl. a képen látható 
torta helyett sajt-ot mond. Ezen hibák elemzését részletesen közli Réger 
Zita (1978) a kétnyelvű cigánygyerekekről szóló tanulmányában. 

Ezenkívül olyan hibás szóválaszokat is kaptunk, amelyek hangta-
nilag hasonlók voltak a képen látható denotátumhoz tartozó szóhoz. Pl. 
zokni — szoknya. 

Másrészt találkoztunk olyan szavakkal is, amelyek formailag mintha 
asszociatív válaszok lettek volna olyan szóhoz, arrely az ábrázolt tárgyat 
jelöli. Pl. ás helyett lapát. Ilyen típusú válaszokat többségben a két-
nyelvű gyermekek a nem domináns nyelven adtak. 

27 



Az ún. asszociatív válaszok, a megnevezés helyetti funkcionális le-
írások — a PPVT használata esetén — valamint a hasonló hangzású 
hibás válaszok egyértelműen arra mutatnak, hogy ezeknél a kétnyelvű 
gyermekeknél a kevésbé domináns nyelven elégtelen a szavak jelentésé-
nek elsajátítása. 

Természetesen a szó jelentésének elsajtátítása kölcsönös folyamat, 
amely a gyermek és a felnőtt között zajlik; a gyermek igyekszik meg-
ismerni a világot és a felnőtt segít neki ebben. 

A kérdőív alapján nyert válaszokból kitűnik, hogy a felnőtt hogyan 
segít a gyermeknek mindkét nyelven elsajátítani a szó jelentését, a fo-
galom kialakulását. 

A vegyes családban háromféle stratégiát használnak a szülők: 

1. A gyermek „mi ez?" — kérdésére konkrétan szemléltetik a 
tárgyat, 

2. Megmagyarázzák az adott nyelven a szó jelentését, 
3. A másik nyelv szóekvivalensét használják. 

Ahhoz, hogy a szó teljes jelentést kapjon, lényeges, hogy külön kon-
textusban forduljon elő. Rommetveit (1968) szerint szükséges a „dekon-
textualizáció" folyamata. 

A képleírásnál olyan univerzális törvényszerűséget tapasztaltunk, 
amely kiegyensúlyozott kétnyelvűség esetén elsősorban a gyermek kog-
nitív fejlődésével áll összeföggésben. A 6 éves gyermekeknél már jel-
legzetesen megmutatkozott az egyszavas válasz-mondatoktól való elsza-
kadása, vagyis a párbeszéd jellegű képleírástól az összefüggő beszéd 
irányába való eltolódás. 

Ezt a jelenséget tapasztalták mindazok a kutatók, akik egynyelvű 
gyermekek képleírását, Sugárné dr. Kádár Júlia (1969, 1970), S. Meggyes 
Klára (1978). Reök György (1980), vagy kétnyelvű gyermekek hallás 
utáni visszamondását vizsgálták. (V. John—H. Osterreich, 1975). 

Ahhoz, hogy a gyermek összefüggően interpretálja a látott képet, 
fel kell ismernie az ábrázolt tárgyakat, jelenségeket, cselekvő személye-
ket és fel kell tárnia azokat a relációkat, amelyek köztük vannak. 

Az adekvát belső kép kialakulására hatást gyakorol az exponált 
kép felépítése, bonyolultága, valamint a gyermek ismerete, tapasztalata. 
Vigotszkij (1971) szerint a vizuális élmények verbális átkódolás-szintje 
a gyermek egységes pszichés struktúrájának a fejlettségétől függ, amely 
magába foglalja a magasabb pszichés funkciókat (észlelés, gondolkodás, 
emlékezés, beszéd). 

Természetesen a mi esetünkben a két nyelv ismerete befolyásolja 
a mondatok bonyolultsági fokát. Erről tanúskodik az a tény, hogy a két-
nyelvű gyermekek néha visszautasították a képleírási feladatot oroszul, 
míg magyarul vállalták a feladatot. Más esetekben a „B" csoport gyer-
mekei oroszul többször használtak egyszavas mondatokat, mint magyarul. 

Az összefüggő elbeszélés akkor jelenik meg, amikor a külső beszéd 
interiorizálódik belső beszéddé. Ha ez megtörténik, akkor lehetségessé 
válik az ellenkező irányú folyamat is, vagyis a belső beszéd visszaalaku-
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lása külső beszéddé. Ez a folyamat azonban csak akkor mehet végbe, ha 
a gyermek elsajátította az adott nyelv bizonyos szókészletét és nyelv-
tani szabályait, azaz Lurija (1979) szerint, a gyermek birtokában van 
az „összefüggő beszéd operacionális komponenseinek". 

A bilingvális kompetencia — dinamikus jelenség, számos hatóté-
nyező befolyásolja. Elsősorban az, hogy milyen életkorban és milyen 
körülmények között kezdi .a személy elsajátítani a második nyelvet. 
Másodszor, milyen objektív külső feltételek gyakorolnak hatást a két 
nyelv elsajátítására (pl. tartózkodási lehetőség az adott nyelvterületen), 
— és milyen szubjektív belső tényezők határozzák meg a két nyelv is-
mereti színtjét (pl. az adott nyelvhez való attitűd, verbális készség fej-
lettsége, stb.). Gyakran ezek a feltételek nem egészen kedvezően alakul-
nak és nem feltétlenül eredményezhetnek minden esetben két egyen-
értékű nyelvi — és kommunikatív kompetenciát. Ilyenkor az egyik 
nyelv dominánssá válik. 

A külső feltételek nem egyformán alakultak a vizsgált két gyer-
mekcsoportnál. Az idősebb gyermekek („B" csoport) — többnyire egyet-
len vagy első gyermek a családban — több orosz nyelvi tapasztalattal 
rendelkeztek nem csak életkoruknál fogva, hanem mert nagyobb lehető-
ségük volt az orosz nyelvterületen való tartózkodásra is. Azonban nem 
csak a külső kedvezőbb tényezők hatottak az orosz nyelv magasabb-
színtű elsajátíthatóságára, hanem a belső családi feltételek is optimáli-
sabbak voltak. Ezzel szemben az „A" csoport gyermekei — többnyire 
második gyermekek a családban — kedvezőtlenebb körülmények között 
sajátították el az orosz nyelvet. 

Ha az egyén megközelítően azonos szinten ismeri és használja a két 
nyelvet a hétköznapi életben, akkor a második nyelv mintegy „kikap-
csolódik" a tudatából, ha éppen az első nyelven érintkezik a környezettel. 

A kikapcsolódás mechanizmusa a beszédbeállítódással magyaráz-
ható. Ezt a jelenséget Imedadze (1960, 1967) írta le részletesen. A tapasz-
talat azonban azt mutatja, hogy a második nyelv kikapcsolódása nem 
történik meg teljes mértékben. 

A kétnyelvű egyén beszédében az adott nyelv normáitól való fone-
tikai, nyelvtani stb. eltérések észlelhetők, amelyek a másik nyelvi rend-
szer hatására jönnek létre. 

Sok szerző Leopold (1949—1954), Imedadze (1960, 1967), Mikes—Vla-
hovic (1966) azt írta, hogy a kisgyermekek a kétnyelvű kommunikáció 
során egy bizonyos fogalomra ugyanazt a nyelvi jelet használják oly-
módon, hogy az egyik nyelvi jel kiszorul a használatból és átmenetileg 
csak a másik ekvivalens nyelvi jel marad meg. 

Kísérleteinkben mi is észleltük a képmegnevezés és a képleírás so-
rán a nyelvi interferencia jelenségét. 

A mi kétnyelvű gyerekeinknél elsősorban lexikai-szemantikai inter-
ferenciát tapasztaltunk. 

A szókészlet elsőként reagál a másik nyelvvel való kapcsolatra. 
Lexikai interferenciát számos tényező okozhat: elsősorban, maga a szi-
tuáció, a beszélgetés témája, személyi tényezők, stb. 
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Esetünkben a lexikai interferencia létrejöhet a felnőtt modell hatá-
sára is, mivel — ahogy az kiderült a kérőívekből és interjúkból — külö-
sösen az orosz anyanyelvű szülők hajlamosak a két nyelv keverésére. 

Természetesen okozhat lexikai interferenciát az a tény is, hogy az 
egyik nyelvből hiányzik a másik nyelvben előforduló fogalmi szóhasz-
nálat (pl. a magyar főzelék szónak nincs orosz egyszavas ekvivalense). 

Minden nyelvben előfordulnak olyan szavak, amelyek — vélemé-
nyünk szerint — potenciálisan is magukban hordozzák az interferencia 
lehetőségét. 

Ezek elsősorban a két nyelv hasonló hangzású és azonos jelentésű 
szavai. A mi esetünkben ilyenek pl.: oroszul: klucs — magyarul: kulcs, 
oroszul: tort — magyarul: torta. 

A fiatalabb gyermekcsoport ezekből csak a magyar ekvivalensekel 
használta, valószínűleg náluk még alacsonyszíntű a fonetikai differen-
ciálódás. Fennáll az interferencia lehetősége az olyan szavaknál is, ame-
lyek hasonló vagy azonos hangzásúak, de jelentésük a két nyelvben kü-
lönbözik. P. a magyar puska szó oroszul azt jelenti rúzs' e. Az orosz 
puska szó magyarul viszont ágyút jelent. Könnyen interferálódnak a 
másik nyelv szemantikai szó ekvivalenséhez képest egyszerűbb fonetikai 
alakkal rendelkező szavak is. Pl. bulavka — biztosítótű, banka — kon-
zervdoboz esetében az orosz szó könnyebben aktualizálódik. 

A lexikai-szemantikai interferencián kívül a grammatikai interfe-
rencia is megjelent vizsgálati anyagunkban. Ez a jelenség elsősorban 
a nem domináns nyelvben mutatkozik. 

A nyelvtani hibák elemzése feltárta azokat a stratégiákat, amelyek 
segítségével a két nyelv morfológiai, nyelvtani szabályainak elsajátítása 
történt. 

Az alábbiakban ismertetjük a vizsgált személyeknél megjelenő 
négyféle hibatípust. 

Az első típusú hiba a transzfer-stratégiával kapcsolatos, amikor a 
domináns nyelvtani modellek áttevődnek a nem domináns nyelvre. 
Erről tanúskodik az orosz nyelvben nagyon gyakran használt „calque" 
— tükör-fordítás a magyar nyelvből. 

Néhány esetben tükörfordítást adtak a gyerekek gyors kódváltás 
esetén is, amikor a képi élmény hatására — noha orosz vizsgálati szi-
tuációban voltak — először magyarul kezdték a képleírást, majd hír-
telen, mintegy észbekapva, oroszul megismételték szószerinti fordításban. 

A második fa j ta hibatípus szintén a transzferstratégiával kapcso-
latos, amikor a nem domináns nyelvtani modellek tevődnek át a domi-
náns nyelvre. Ez a hibafajta csak igen csekély számban fordult elő. 
Pl. én tudok téged (ismerlek téged) — szószerinti fordítás oroszból. 

Az orosz nyelvnek homogén magyar környezetben történő elsajá-
títása esetén kialakul a nyelvtani szabályok olyan rendszere (magyar 
nyelvtani modellek dominanciájával), amelynek segítségével a kétnyelvű 
gyermek a magyar nyelvtani szabályok mintájára hoz létre verbális 
megnyilvánulásokat mindkét nyelven. Az ilyen mintára létrehozott 
mondatok gyakran megfelelnek az orosz nyelvi normáknak is. Ritkán 
előfordulnak olyan mondatok — különösen az „A" csoportnál —, amelyek 
tisztán az orosz nyelvtani szabályok szerint épülnek fel. 
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A harmadik típusú hiba elemzése a domináns nyelv elsajátításával 
kapcsolatos stratégiákat tár ja fel. Pl. Toli a kocsit — tolja helyett. 

Ezek ia beszéd fejlődéséből fakadó „jó" hibák a túlzott általánosítási 
folyamatról, hibás analógia-képzésről tanúskodnak. 

Általában ezek a hibák a beszéd morfonológiai színtjére vonatkoz-
nak és bőven megtalálhatóak az egynyelvű gyermeknél is. (S. Meggyes 
Klára 1971.) 

A negyedik fa j ta hibatípus a nem domináns nyelvvel kapcsolatban 
jelenik meg. Leggyakoribb hibák: a főnév-melléknév egyeztetése, a fő-
név- és igeragozás. Ezek a „jó" hibák az egynyelvű gyermek beszéd-
fejlődése során is megjelennek (Gvozgyev, 1961). 

A két utolsó fa j ta hibatípus a két nyelv elsajátításának stratégiájá-
val kapcsolatos. 

Ebben az esetben az adott nyelven belül .a nyelvtani struktúrák 
egyszerűsítése és „neutralizációja" (Ben—Zeev 1977) történik. 

Bizonyos esetekben nehezen állapítható meg a negyedik típusú 
hiba eredete, ugyanis Gvozgyev (1961) szerint az egynyelvű orosz gyer-
mek 4;5—5 éves korban már nem hibázik ennyit azokban az esetekben, 
amikor egyeztetnie kell nemben, számban a megfelelő melléknév-főnév 
párt, vagy olyankor, amikor tagadásnál birtokos esetet kell használnia. 

Vizsgálati anyagunkban gyakran fordultak elő ilyenfajta hibák. 
Lehetséges, hogy ezek a hibák az orosz nyelvi környezet — a bemenő 
orosz nyelvi információk — hiányával magyarázhatók, ezért is nem képe-
sek a helyes verbális megnyilvánulásokhoz szükséges grammatikai sza-
bályokat levonni. Elképzelhető az is, hogy a gyermekek a nagyon egy-
szerű magyar nyelvtani modellekre támaszkodnak és átviszik az orosz 
nyelvbe, ugyanis ismeretes, hogy a magyar nyelvben nincs sem mellék-
név-főnév egyeztetés, — mivel nincs nyelvtani nem, — sem tagadásnál 
birtokos esetrag. 

Teljes mértékben egyetérthetünk Jakobovits (1968), Macnamara 
(1970), Imedadze (1979) véleményével, amely szerint a kétnyelvű egyé-
nek „összetett" és „mellérendelt" típusokban való kategorizálása tisztán 
elméleti jellegű felosztás. 

Az aktív és passzív thesaurus, amelyekben mindkét nyelv ekviva-
lens szavai reprezentálódnak; a képi tartalom mindkét nyelven való 
majdnem azonos leírása; a lexikai és a nyelvtani interferencia jelen-
sége, — mindezek arról tanúskodnak, hogy a vizsgált kétnyelvű gyer-
mekek az „összetett — mellérendelt" kontinuumon belül helyezkednek 
el. Azonban többségüknél az összetett kétnyelvűség irányába mutató 
tendencia tapasztalható a magyar nyelv dominanciájával. 

A környezeti nyelv nemcsak dominánssá válik, hanem támasztékul 
is szolgál. 

A gyermek percepciós folyamata és ennek kategorizációja a magyar 
nyelv keretein belül és annak törvényei alapján valósul meg. 

Ebben .az esetben a magyar nyelv szervezi és irányítja a gyermek 
gondolkodási módját is, és egyúttal mintha a magyar nyelv prizmáján 
keresztül látná a világot. 

Érdekes jelenséggel találkoztunk a többgyermekes vegyes csalá-
doknál, nevezetesen azzal, hogy a magyar nyelv nemcsak domináns és 
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támaszték jellegű, hanem „gyermeknyelv" is. Az orosz anyanyelvű szü-
lővel való egyéni interakcióban külön-külön mindegyik gyermek igyek-
szik oroszul beszélni, egymásközt azonban kizárólag magyarul érint-
keznek. 

Ebben a tanulmányban a kapott vizsgálati eredményeink alátá-
masztják azt a feltételezést, hogy óvodáskorú gyermekeknél a bilingvá-
lis kompetenciát egyfelől befolyásoló objektív tényezők közül — élet-
kortól függetlenül — a leginkább meghatározó a testvérkorban elfoglalt 
hely és a nyelvi tapasztalat, (az idegen nyelvterületen való tartózkodási 
gyakoriság), másfelől a szubjektív hatótényezők közül elsődleges és 
döntő befolyást gyakorol az idegen nyelv elsajátításával kapcsolatos 
szülői motivációs bázis és a családi attitűd. 
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R E Z I M E 

RECNIK I SINTAKSA DVOJEZIČNE DECE NA PREDŠKOLSKOM 
UZRASTU 

Autor je ispitivao leksičku i sintaksičku kompetenciju mađarsiko-ruske 
dvojezične dece na predškolskom uzrastu- U eksperimentu je učestvovalo 18 
dece (10 devojčica i 8 dečaka) iz 15 mešovitih porodica u mađarskim dečjim 
vrtićima. U grupi A (9 dece) prosečni uzrast je bio 4 godine i 2 meseca, u 
grupi B (9 dece) 6 godina i 1 mesec. Sve majke tih ispitanika su izvorni go-
vornici ruskog jezika dok su očevi izvorni govornici mađarskog jezika. Te 
porodice žive u Budimpešti prosečno šest godina. Svi roditelji imaju visoko 
obrazovanje. 

Ispitivanja su vršena anketama i intervjuima. Dvojezična kompetencija 
na leksičkom nivou određena je prema receptivnom reöniku i stvarno upo-
trebljivanoj leksici. Da bi se ustanovio dominantni koeficijent za pasivni 
rečnik, priimenjena je mađarska verzija Pifoodi testa i njegov ruski ekviva-
lent. Serija slika iz ovog testa upotrefoljena je i prilikom određivanja domi-
nantnih koeficijenata za aktivnu upotrebu reči. Ispitivanja su vršila, u po-
rodičnom krugu dva ispitivača koja govore datim jezicima. 

Objektivni i subjektivni faktori ikoji1 utiču na poznavanje jezika uslovili 
su različite obrasce. Starija deca su bila u povoljnijem položaju u odnosu 
na usvajanje ruskog jezika. Prosečni rezultati ukazuju na to da mađarski 
jezik dominira i u pasivnom i u aktivnom rečniku dece, a naglašenija je 
upotreba u grupi mlađe dece. 

Kvalitativna analiza upotrebe reči pokazala je da semantizacija reči nije 
bila zadovoljavajuća u manje dominantnom jeziku. U slučajevima uravno-
težene dvojezičnosti primećana je tendencija koja je u korelaciji sa kogni-
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tivnim razvojem dece. Kod starije dece primećeno je pomeranje od dijaloškog 
opisivanja ka povezanom diskursu. U isto vreme prevaga jezika sredine (ma-
iarskog) odražavala se u opisivanju slika-

Kvalitativna analiza gramatičkih grešaka pomogla je u otkrivanju stra-
tegija usvajanja jezika kod dvojezične dece. Zabeležena su dva tipa „dobrih" 
grešaka vezanih za strategije usvajanja mađarskog i ruskog jezika i dva 
druga tipa vezana za strategije transfera. Sintaksički modeli mađarskog 
jezika često su uzroci interferencije kada deca govore ruski. 

S U M M A R Y 

VOCABULARY AND SYNTAX OF BILINGUAL CHILDREN 
AT PRESCHOOL AGE 

The author studied the lexical and syntactical competence of Hunga-
rian-Russian .bilingual children in the preschool age. 18 children (10 girls and 
8 boys) coming from 15 mixed families and attending Hungarian kindergar-
tens participated in the experiment. In group A consisting of 9 children, the 
mean age was 4;2, in group B (9 children) — 6;1. All the children had Russian 
speaking mothers and Hungarian speaking fathers. The families have settled 
in the Budapest area for an average period of six years. All the parents had 
completed higher education. 

The social background of families, the context of language acquisition, 
family communication strategies, etc. were studies by questionary and 
interview. 

Bilingual competence on the lexical level was defined, as a first step, by 
the range of receptive vocabulary and that of the lexis actually used. To 
identify a dominant coefficient for passive lexis, a standardized Hungarian 
version of Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) and its Russian equi-
valent were used. The picture set of the same test was applied to gain domi-
nant coefficients for active word use. Children's speech was tested by 10 
unconnected pictures, representing the play-world of children. They were 
instructed to describe the pictures. Assessments were carried out in a playful 
home setting by two experimenters speaking the respective languages. 

Objective (birth order, the frequency of returning to a Russian language 
area) as well as subjective (motivational base in parent, familial attitudes 
towards mastering the Russian language) factors influencing the level of 
language dominance brought about different patterns-

Older children-group B — were in a more advantageous position regar-
ding the acquisition of the Russian language. Average results in both groups 
showed that Hungarian dominates both passive and active vocabulary, while 
tihis effect was stronger in Group A. 

A qualitative analysis of word use — in case of PPVT — unambiguously 
proved that semantization of words in the less dominant language was in-
sufficient in bilingual children. 

In balanced bilingualism a tendency has been revealed — in the case of 
describing pictures — the correlated with cognitive development of child-
ren. In older children there was a shift from dialogue-like description to-
wards connected discourse. At the same time, the dominance of the envi-
ronmental language (Hungarian) has an influence on picture description,: more 
word „types" and „tokens" are used in Hungarian, as well as more complex 

35 



sentences. A qualitative analysis of grammatical errors helped to reveal 
bilingual children's language acquisition strategies. There were two types 
of „good" errors, connected to the acquisition strategies of Hungarian and 
Russian, and two otiher types, connected to transfer strategies. Syntactical 
models of Hungarian interfere more frequently in the Russian speech of 
children. 
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