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Bevezetés
Annak ellenére, hogy a kétnyelvűség kutatása már közel egy évszá

zados történelemmel rendelkezik, még mindig igen nehéz feladatot je 
lent annak a meghatározása, ki tekinthető kétnyelvűnek. Az egymás
nak gyakran ellentmondó elméletek és irányzatok útvesztőjében ko
moly gondot jelent nemcsak magának a kétnyelvűségnek mint jelen
ségnek a vizsgálata, hanem az is, hogyan ítéljük meg annak pozitív és 
negatív hatását, hogyan viszonyuljunk az életkori tényezőhöz, a két 
nyelv elsajátításának idejéhez és módjához, illetőleg a kulturális és 
társadalmi hatásokhoz.

Már a korai kutatások (például Ronjat 1913; Leopold 1939-1947) 
is kísérletet tettek arra, hogy valamilyen módon rendszerezzék mind a 
kétnyelvű személyek, mind pedig a kétnyelvűség különböző típusait. 
A kezdeti szakaszban igen nagy hatást gyakorolt az ún. kettős mono- 
lingvis elmélet (Navracsics 1999, 15), amely a „tökéletes”, vagyis 
mind a két nyelvet anyanyelvi szinten beszélő kétnyelvűt tartotta 
egyedül elfogadhatónak. Számos félreértésre adott okot Lambert 
(1975, idézi Bartha 1999, 184-186) elmélete a két nyelv tudásának 
mértékéről. Ő vezette be a kiegyensúlyozott (balansz) és az egyenlőt
len (domináns) kétnyelvűség fogalmát. Nála azonban a „kiegyenlített” 
nem a két nyelv ismeretének szintjére, hanem csupán a két nyelv hasz
nálatbeli egyensúlyára vonatkozott. A nyelvi kompetenciával foglal
kozó elméletekben szintén találkozhatunk végletes megközelítésekkel: 
a minimalista elmélet szerint elég, ha a kétnyelvű személy az egyik 
nyelven jól tud, míg a másikat épp csak valamennyire, míg a maxima
lista elmélet szerint mind a két nyelv grammatikai rendszerének töké
letesen birtokában kell lennie (Navracsics 1999, 15).
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A kétnyelvűség kutatásának pszicholingvisztikai megközelítése új 
szempontokkal és újabb vitatható állításokkal bővítette eddigi ismere
teinket. Eleve vita tárgyát képezi a kétnyelvűek mentális lexikonának 
és nyelvi rendszereinek felépítése (egy közös vagy két szeparált rend
szer létezik-e), illetve a kétnyelvű agy lateralizációjának kérdése is 
(Bartha 1999, 177). A legelterjedtebb felfogás (Grosjean 1997, 109) 
pszicholingvisztikai szempontból megkülönböztet koordinált, össze
tett és szubordinált kétnyelvűeket. Koordinált kétnyelvű az, akinek 
mentális lexikonában a két nyelv szavai teljes mértékben elkülönülnek 
egymástól, így mindegyik lexikai egység mellé sajátos jelentés rende
lődik. (Kérdéses azonban, hogy ez lehetséges-e egyáltalán.) Az össze
tett kétnyelvű személynél már egy közös nyelvi rendszert találunk, 
amelyben a két nyelv ekvivalens szavai közös, összekapcsolt jelentés
sel rendelkeznek. A szubordinált kétnyelvűség esetében a kevésbé is
mert nyelv szavainak értelmezése a jobban tudott nyelven keresztül 
történik, vagyis az agyban tulajdonképpen fordítás zajlik.

A kétnyelvűség kialakulásának ideje, vagyis az életkori tényező 
vizsgálata is fontos adatokkal szolgálhat. Ebből a szempontból meg
különböztetünk korai vagy kései, illetve gyermekkori, serdülő és fel
nőttkori kétnyelvűséget. A gyermekkori kétnyelvűség lehet egyidejű 
(szimultán), amikor is a gyermek egyszerre sajátítja el mind a két 
nyelvet, illetve egymás utáni (szukcesszív/konszekutív), amikor a má
sodik nyelv elsajátítása az első nyelv nyelvi rendszerének megszilár
dulása után kezdődik meg (Hoffmann 1991; Bartha 1999). Természet
szerűleg, a serdülőkori és a felnőttkori kétnyelvűség csak konszekutív 
típusú lehet. Ekkor a második biológiai sorompó gyakorol döntő ha
tást leginkább a beszédprodukció (vö. akcentus) szintjén.

A kétnyelvűség meghatározásánál a legcélravezetőbb több tényezőt 
is figyelembe venni. Ezek közül a leglényegesebbek: (i) a nyelvi kom
petencia, (ii) a pszicholingvisztikai szempont, (iii) a nyelvek hétköz
napi használata, (iv) a nyelvek elsajátításának ideje és módja, (v) kul
turálisjártasság, illetve (vi) érzelmi kötődés.

A felsorolt tényezők akkor különösen fontosak, ha beszédvizsgála
tokat végzünk kétnyelvűek körében, hiszen ekkor feltételezhetjük, 
hogy a résztvevők mind a két nyelven tudnak kommunikálni (beszélni 
és érteni). A kétnyelvűek beszédét sok szempontból vizsgálhatjuk,
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ezek közül a beszédtempó számos fontos adattal szolgálhat mind az 
egynyelvüek, mind pedig a kétnyelvűek beszédének időviszonyairól. 
A beszéd időszerkezetének megismerése nemcsak a fonetika egyik 
alapfeladata, segítségével új ismereteket szerezhetünk a mentális fo
lyamatok működéséről is. így a kétnyelvűségről is gazdagíthatjuk is
mereteinket, megtudhatjuk, hogyan viszonyul a két nyelv egymáshoz, 
milyen a nyelvismeret szintje, hogyan szerveződnek a mentális lexiko
nok (a szavak előhívása is bizonyos időintervallumban történik, vö. le
xikális hozzáférés), hogyan kapcsolódnak egymáshoz a grammatikai 
struktúrák és ez mind hogyan hat ki a beszédprodukcióra. A beszéd
tempó olyan egyéni sajátosság, amit a hétköznapi beszélő nem nagyon 
tud változtatni, éppen ezért igen alkalmas arra, hogy új adatokkal gaz
dagítsa a mentális folyamatok időbeli működéséről szerzett ismere
teinket.

A beszéd időszerkezete az életkorral is változik (Gósy 1988). Ezért 
egy longitudinális vizsgálat pontosabb képet adhat a beszéd és az élet
kor kapcsolatáról a kétnyelvű személyeknél is. Ismert, hogy a beszéd
tempó gyermekkorban lassúbb, az aktív felnőtt lakosságnál egyre 
gyorsuló tendenciát mutat (Kassai 1993), majd időskorban újra lassul. 
Kérdéses azonban, hogy ez a folyamat ugyanígy zajlik-e a kétnyelvű 
személyek esetében is, illetőleg egyformán érinti-e mind a két nyelvet.

Megfelelő elemzések elvégzésével a beszédtempó a beszédproduk
ció folyamatának temporális szervezéséről nyújt felvilágosítást. Nem 
véletlen, hogy a beszédprodukciós modellek felépítéséhez is felhasz
nálták a temporális szerveződésről nyert adatokat (vö. Goldman-Eisler 
1968).

A jelen tanulmány témája a beszédtempó vizsgálata magyar-bolgár 
kétnyelvű személyek különböző életkorú csoportjainál -  kisiskolások
nál, felnőtteknél és időseknél. Az elvégzett kísérlettel egyrészről arra 
kerestük a választ, hogyan változik az életkor függvényében a kétnyel
vűek magyar, illetve bolgár beszéde, másrészről pedig azt vizsgáltuk, 
utal-e a beszédtempó a nyelvdominanciára.

Anyag és módszer
Kísérletünkben 15 magyar-bolgár kétnyelvű személy (7 nő és 8 

férfi) vett részt (1. táblázat). Közülük öten gyermekek, a budapesti
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bolgár iskola 3. és 4. osztályos diákjai, öten aktívan dolgozó felnőttek, 
öten pedig idősek. Közülük nyolcán felsőfokú, ketten középfokú vég
zettséggel rendelkeznek.

1. táblázat: A résztvevők adatai
Csoport Nem Életkor

j
Átlagéletkor

kisiskolások 2 leány 3 fiú 9-11 év 10 év
felnőttek 2 nő 3 férfi 21-56 év 32 év
idősek 3 nő 2 férfi 63-83 év 73 év

Spontán, illetőleg irányított spontán beszéd felvételek készültek a 
kísérlet személyekkel (a felnőtteknél interjúk, a gyermekeknél képso
rozatról mesélés formájában) mind bolgár, mind magyar nyelven. A 
közléseket magnetofonra rögzítettük, a felvett anyagokból a jelen 
vizsgálathoz személyenként és nyelvenként 2-3 percet választottunk 
ki. A szövegeket IPA-átírással, fonetikusan lejegyeztük, majd folya
matos akusztikus és vizuális megerősítés mellett, CSL 4300B digitális 
jelelemzővel feldolgoztuk. Megállapítottuk az artikulációs tempó érté
keit, amely az artikulációra fordított időt jelenti, majd ennek és a szü
netek időtartamának függvényében megkaptuk a beszédtempó értékeit 
is, amelyeket beszédhang/s-ban adtunk meg (h/s).

A kísérletben részt vett korcsoportok rendkívül heterogének voltak 
mind a származás, mind pedig a nyelvtudás szempontjából, másrészről 
viszont éppen ezáltal rendkívül jó l reprezentálták a magyarországi 
bolgár közösséget. Az időskorú csoport tagjai 50-60 éve kerültek Ma
gyarországra, minden nyelvi készségnek (beszéd, értés, írás, olvasás) 
mindkét nyelven birtokában vannak, de magyar nyelven igen erős ak
centussal és számos nyelvtani hibával beszélnek. A felnőtt csoport 
tagjai már Magyarországon születtek, a két nyelvet vagy egyszerre, 
vagy kisgyermekkorban egymás után sajátították el, így azokat igen 
magas szinten, gyakorlatilag akcentus nélkül beszélik, és a mindenna
pi élet folyamán használják. A gyermekeknél, annak ellenére, hogy 
bolgár tannyelvű iskolába járnak, a bolgár nyelv háttérbe szorult (eny
he akcentus, grammatikai hibák), ők már szívesebben beszélnek ma
gyarul.
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A kísérleti csoportok heterogén felépítése nagyon jól szemlélteti a- 
zokat a definíciós problémákat, amelyekkel a bevezetésben foglalkoz
tunk.

Kísérleti eredmények
A beszéd megértésében és sebességének megítélésében az artikulá

ciós sebességnek és szüneteknek az együttes hatása játszik döntő sze
repet. Ezért az elvégzett kísérletek eredményei közül mindenekelőtt a 
beszédtempóval foglalkoztunk.

Az 1. ábrán láthatók mindhárom korcsoport beszédtempójának 
összesített eredményei.

h/s
□ magyar ■  bolgár

gyermekek felnőttek idősek

1. ábra
A beszédtempó összesített eredményei

A kapott adatok a kétnyelvüeknél igazolják azt a hipotézist, amely 
szerint a gyermekek beszédtempója a leglassúbb (7,2 h/s a magyar és 
7,4 h/s a bolgár nyelvre), leggyorsabban a felnőttek beszélnek (9,44 
h/s -  magyarul; 9,38 h/s -  bolgárul), és az idős korcsoport beszédtem
pója lassul (8 h/s a magyar és 8,5 h/s a bolgár nyelv tempója). Más
részről viszont a két nyelv beszédtempója között mind a három kor
csoportnál csak kis különbséget regisztráltunk. Ez valószínűleg annak
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bizonyítéka, hogy a részt vevő személyek a különbségek ellenére két- 
nyelvűeknek tekinthetők.

A vizsgált korosztályok beszédtempójának egyéni különbségei fon
tos információkkal gazdagíthatják ismerteinket a kétnyelvűek mentális 
folyamatainak működéséről. A három csoport eredményeit bolgár, 
illetve magyar nyelven a 2. és a 3. ábra mutatja.

személyek

2. ábra
A három korcsoport beszédtempója bolgár nyelven

A legnagyobb egyéni különbségeket a bolgár nyelv beszédtempó
jában a felnőtt csoportnál találjuk -  7,3 h/s-tól 13 h/s-ig szórt az ered
ményük (ez az 5,6 h/s 45 szó különbséget jelent percenként). Ennek 
oka valószínűleg az életkorban (a legidősebb résztvevő 35 évvel volt 
idősebb a legfiatalabbnál), a foglalkozásban és a nyelvhasználatban 
keresendő. Legkisebb szórást a gyermekeknél tapasztaltunk -  6,5 h/s- 
tól 8,2 h/s-ig (1,7 h/s vagyis 14 szó/perc), náluk ez az azonos életkor
ral és életmóddal magyarázható. Időskorra a bolgár nyelv beszédtem
pója újra kiegyensúlyozódik -  az idősek eredményei 7,6 h/s és 10,4 
h/s közé esnek (2,8 h/s: 22 szó/perc).
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A 3. ábrán láthatók a három vizsgált korcsoport beszédtempójának 
egyéni értékei magyar nyelvre.

h/s
gyermekek — ■—  felnőttek — *—  idősek

személyek

3. ábra
A három korcsoport beszédtempója magyar nyelven

A magyar nyelvre kapott adatok szórási arányai másképpen alakul
tak. Csökkentek a felnőttek közötti különbségek (7,5 h/s és 11, 8 h/s 
közé esnek -  a különbség 4,3 h/s vagyis 34 szó/s), viszont növekedtek 
az egyéni eltérések mind a gyermekek, mind az idősek között. Legna
gyobb a szórás az idősek adataiban -  6,7 h/s-tól 11,4 h/s-ig (4,7 h/s 
vagyis 38 szó/perc). A gyermekek adatainak szórása kétszeresére nö
vekedett -  5,8 h/s-tól 9,3 h/s-ig (a különbség 3,5 h/s: 28 szó/perc). Az 
okok valószínűleg ugyancsak a foglalkozási, életmódbeli és nyelv
használatbeli különbségekben keresendők.

Ha összevetjük a három korcsoporton belül a két nyelv egyéni be
szédtempójának értékeit (4, 5, 6. ábra), akkor a nyelvdominancia ala
kulására, illetve állapotára vonatkozóan fogalmazhatunk meg munka- 
hipotézist.
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- - ♦ - - b o l g á r  — ■— m a g y a r

szem élyek

4. ábra
A gyermekek beszédtempója bolgár és magyar nyelven

A kapott adatok szerint az öt gyermek közül négynek a bolgár be
szédtempója gyorsabb, mint a magyar. Közülük viszont háromnál a 
két érték igen közel esik egymáshoz, a különbség tehát nem számotte
vő. Nagyobb eltérést az 1. és a 2. gyermeknél tapasztalhatunk, náluk 
valószínűleg már a domináns nyelv hatását jelzik az eredmények (az 
1. gyermek inkább magyar, a 2. inkább bolgár domináns). A 2. számú 
gyermek magyar beszédében egyértelműen hallható volt kismértékű 
akcentus.

Az 5. ábrán a felnőtt korcsoport beszédtempóinak egyéni értékeit 
tüntettük fel. Mint azt a bevezetőben kiemeltük, a felnőtt résztvevők 
mindegyike igen magas szinten ismeri és használja mind a két nyelvet. 
Ez a kapott eredményekben is tükröződik. A két nyelv beszédtempójá
nak értékei gyakorlatilag itt kiegyenlítődnek, a különbségek elhanya
golhatók. Az öt résztvevő közül háromnál a két érték szinte azonos, 
egynél a bolgár tempó valamivel gyorsabb.
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személyek

5. ábra
A felnőttek beszédtempója bolgár és magyar nyelven

Az egyetlen résztvevő, akinél számottevőbb, 2 h/s körüli különbsé
get találunk (ennyivel gyorsabb a magyar beszéde), foglalkozási okok
ból az utóbbi években kiesett a bolgár közösség életéből, így nála ez 
az eredmény a magyar környezet erős hatásának tulajdonítható. Ez a 
tény jól mutatja a bilingvis személyek két nyelvének dinamikus 
egyensúlyát, amely mindig a domináns nyelvi környezet hatásaira 
reagál.

Az idős korcsoport eredményeit a 6. ábra szemlélteti. Az öt részt
vevő közül négynél egyértelműen a bolgár nyelv beszédtempója volt 
gyorsabb. A kísérleti személyek életének ismeretében ez az adat nem 
meglepő, hiszen mindnyájan felnőtt korukban tanultak meg magyarul. 
A különbség mindazonáltal nem kiugróan nagy, ami a kétnyelvűség 
tényét támasztja alá. A bolgár nyelv előtérbe kerülését az is elősegíti, 
hogy az idős személyek már kikerültek az aktív életből, kapcsolataik 
már szinte csak a bolgár közösségre szorítkoznak, ahol természetesen 
a bolgár nyelvet használják.
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személyek

6. ábra
Az idősek beszédtempója bolgár és magyar nyelven

Az egyetlen részvevő, akinél a magyar beszéd bizonyult gyorsabb
nak, bizonyos értelemben kivételes eset. Egyrészről a nyelvelsajátítás 
folyamata nála másképp zajlott (a két nyelvet egyszerre sajátította el, 
de később elfelejtett magyarul, majd felnőttkorban újra megtanult). 
Ennek eredményeként nála figyelhető meg a legkisebb mértékű akcen
tus, grammatikai hibákat szinte alig követ el magyar beszédében. 
Másrészről, ebben a csoportban ő volt a legfiatalabb, így beszédtem
póját az is befolyásolta, hogy csak nemrég került ki a magyar nyelvű 
közegből.

M egvizsgáltuk a nemek eredményeit is (2. táblázat).

2. táblázat: A két nem beszédtempó-eredményeinek összevetése (h/s)
Nem Gyermekek Felnőttek Idősek Átlag
nyelv b o lg á r magyar bolgár m agyar bolgár m agyar bolgár m agyar

nők 6 , 7 7 , 9 9 , 6 9 , 4 8 , 6 8 , 3 8,3 8,5
férfiak 7 , 8 6 , 7 9 , 3 9 , 5 8 , 4 7 , 7 8,5 8
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A két nem adatainak összevetése során nem találtunk jelentős elté
rést. Ez arra utal, hogy a beszédtempó olyan egyéni jellegzetesség, a- 
mely (leszámítva az anyanyelv-elsajátítás korai szakaszát) inkább az 
életkortól és nem annyira a beszélő nemétől függ.

Következtetések
Kiinduló hipotézisünkben arra kerestük a választ, hogy hogyan hat 

az életkor változása a kétnyelvűek beszédének időviszonyaira, illető
leg arra is, hogy a beszédtempó utalhat-e a nyelvdominanciára.

Az eredmények alapján igazolódott az életkor hatása a beszédtem
póra -  mindkét nyelv esetében a gyermekek beszéde volt a leglassúbb, 
valamivel gyorsabb volt az idős korcsoport beszéd, míg leggyorsabb
nak a felnőtteké bizonyult. Az életkori hatás elsődleges tényező, a- 
mely mindkét nyelvre kimutatható, és amelyet a kétnyelvűség ténye 
nem befolyásol.

A kétnyelvűek különböző korcsoportjainak bolgár és magyar be
szédtempója között az összesített eredményekben gyakorlatilag nem 
találtunk különbséget. Ez a tény a kétnyelvűség egyik bizonyítéka, a- 
melyet a csoportok nyelvileg heterogén összetétele sem módosít. Nem 
mutattunk ki eltéréseket a nők és a férfiak között sem.

A nyelvdominancia kérdésére az egyéni különbségek elemzésével 
kaphattunk választ. A legkisebb különbséget a két nyelv beszédtempó
jában az aktívan dolgozó felnőtt csoportnál találtunk, a gyermekeknél 
és az időseknél az eltérések nagyobbak voltak. Az okok valószínűleg a 
külső tényezőkben keresendők: az életmód, a foglalkozás és a nyelv- 
használat különbözőségeiben.

A hallható akcentus összefüggésben van a beszédtempó adataival 
is. A különbségek nem kiugróan nagyok (egy ilyen eredmény kétsé
gessé tenné résztvevők kétnyelvűségét), de a meglévő eltérésék jól 
tükrözik a beszédtempó és a nyelvdominancia összefüggését.

Az elvégzett kísérletek új adatokkal gazdagították ismereteinket a 
kétnyelvűség működési mechanizmusáról. Sajnálatos tény, hogy a két
nyelvűséggel foglalkozó munkák általában csak a gyermekkori, eset
leg a fiatal felnőttkori kétnyelvűséget vizsgálják pszicholingvisztikai 
szempontból. Az időskorú kétnyelvűek mentális folyamatainak elem
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zése számos új információval szolgálhat úgy a kétnyelvűség, mint az 
öregedési folyamatok nyelvi vonatkozásiról is.
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