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Navracsics Judit

B evezetés
A nyelv állandó kapcsolata a külső világgal a jelentésben tükröző

dik. A jelentés az emberi agyban, a mentális lexikonban rögzül, és a 
világnak az általunk tapasztalt formáját írja le. A jelentés problémakö
rének fő kérdése az, miként tudjuk nyelvileg megvalósítani a nem 
nyelvi valóságot, tehát miként tudjuk tükröztetni a konkrét valóságot a 
feltételezettel (Bolinger 1975). A külső világot szegmentáljuk, a való
ságot két részre osztjuk: a mindenki által és a csak magunk által látha
tóra (objektív, szubjektív tapasztalatok). Minél tapasztaltabbak va
gyunk, annál kevésbé lesz anyagivá (kézzel foghatóvá) a világ, annál 
jobban tudunk elvonatkoztatni.

A kultúra az egyén környezetének sajátosságát, szokásait jelenti, 
azokat a jellegzetességeket, amelyek az adott kultúrát elválasztják egy 
másik kultúrától (Hudson 1986). Vajon a nyelvek és a kultúrák meny
nyire különböznek egymástól?

Jól ismert a Sapir és Whorf által képviselt nyelvi viszonylagosság, 
relativitás, amely szerint a nyelv döntő mértékben meghatározza azt, 
hogy miként látjuk a valóságos világot: „A való helyzet az, hogy a vi
lágképet jelentős mértékben a nyelv határozza meg. Nincs két olyan 
nyelv, amely ugyanannak a társadalmi valóságnak a kifejezője volna. 
Azok a világok, amelyekben a különböző társadalmak élnek, különbö
ző világok. Nem egyszerűen arról van tehát szó, hogy ugyanaz a világ 
fejeződik ki különböző módon két különböző nyelv esetében.” (Sapir 
1971). A Sapir-Whorf elméletet azóta számosán bírálták, ellenkísérle
tekkel igazolták, hogy a tétel nem ilyen egyszerű. Maga Sapir és 
Whorf is többször változtatott nézetein. Valójában a világmindenséget 
a természeti környezetünk, a kommunikációs és kognitív szükség-le- 
teink szerint osztjuk fel, nem pedig a nyelvünk szerint (Hudson 1986).
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Mivel minden nyelv egy sajátos, egyedi rendszer, más-másféle, 
nem pontosan azonos jelentéskategóriákat kínál a külvilág felbontásá
ra, tagolására. A külvilág azonban nemcsak jelentéskategóriákon ke
resztül közelíthető meg, hanem közvetlenül is. Ha megégetjük a ke
zünket, magunk is megtapasztaljuk, mit jelentenek a meleg, forró sza
vak. Míg tehát a jelentések világa népenként más és más, s elvben 
összehasonlíthatatlan és összemérhetetlen, addig a denotátumok, ame
lyek között az emberek élnek, voltaképpen ugyanazok az egész embe
riség, illetve az emberiség igen nagy csoportjai számára (Antal 1978). 
Kiefer szerint a nyelvi jelentés szorosan összefügg a megismeréssel, 
vagyis azzal, hogy a bennünket körülvevő világot hogyan észleljük, 
hogy az észlelés eredményeit miként dolgozzuk fel, hogyan ábrázol
juk mentálisan (Kiefer 2000).

A fentiek alapján felvetődik a kérdés, hogy vajon a két- és több
nyelvű emberek, akik két vagy több nyelvnek vannak birtokában és 
két vagy több kultúrát tudnak magukénak, miként osztják fel a külvi
lágot, a valóságdarabokat miként észlelik és nyelvileg hogyan fejezik 
ki. A kérdésre a választ két kísérlet -  egy képmegnevezéses és egy 
szógyüjtéses teszt -  eredményeinek elemzésével kíséreltük meg meg
adni. A vizsgálatokkal kettős célunk volt: (i) a magyar egynyelvű be
szédmódban levő kétnyelvűek szólehívási mechanizmusainak (kód
váltásainak) megfigyelése, (ii) annak vizsgálata, hogy a képeken ábrá
zolt denotátumokat miként nevezik meg a kétnyelvű, kétkultúrájú em
berek, azaz közös-e a fogalmi szint.

Hipotéziseink a következők voltak:
1. Minél fiatalabb a kísérleti személy, annál kevesebb pontos (hi- 

ponim) megnevezést ad.
2. Biológiailag minél idősebb a kísérleti személy, minél nagyobb a 

kognitív érettsége, annál több szót gyűjt a képi stimulus alapján.
3. A kétnyelvű minél rövidebb ideje van Magyarországon, annál 

nagyobb lesz az általa alkalmazott kódváltások száma.

Kísérleti személyek, módszer
15 angol-magyar kétnyelvű személy adatait elemeztük. A kísérleti 

személyeket három kategóriába soroltuk, az életkoruknak megfelelő
en. Az első csoportot öt gyermek (6-14 évesek, átlagéletkoruk 10 év), 
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a második csoportot öt fiatal felnőtt (15-23 évesek, átlag életkoruk 19 
év), míg a harmadik csoportot öt felnőtt (24-32 évesek, átlag életkoruk 
29 év) alkotja.

A kísérleti személyek közül csak ketten nem élnek állandóan Ma
gyarországon: Szandi, akinek édesanyja magyar (és a gyermekkel ál
landóan magyarul beszél), valamint Tibor, aki 18 éves koráig Magyar- 
országon élt, azóta viszont (15 éve) az USA-ban, illetve az utóbbi há
rom évben amerikai katonaként Németországban.

A résztvevők több vonatkozásban is eltérnek egymástól:
(i) 9 személy születésétől kezdve kétnyelvű, míg a többiek később 

váltak kétnyelvűvé (pl. 2, 10, 18, 24 éves korukban).
(ii) 10 személynek egynyelvűek a szülei, kétnyelvűségük tehát nem 

családi, hanem ideiglenes migráció vagy bevándorlás következménye 
(Skutnabb-Kangas 1984).

(iii) 5 személy csak a családban, 6 fő a családban és a közvetlen 
környezetben is, illetve 4 kísérleti személy a családon kívül, a minden
napi munkája során is használja az angolt.

Olivia, Christopher, Marie-France és Estella szüleikkel, Ati pedig 
kislányával otthon angolul beszél. Az iskolában, munkahelyen, a tár
sadalmi élet különböző színterein azonban csak a magyar nyelvet 
használják.

Szandi és Tibor számára az angol a közvetlen környezet nyelve. 
Szandinak a magyar nyelvi inputot egyedül az édesanyja biztosítja, Ti
bor viszont kizárólag angol (illetve 3 éve német is) nyelvi környezet
ben él. Pál, Doris, Tim, angol szakos egyetemisták, tehát az otthonról 
(a korábbi közvetlen környezetből) hozott nyelvet az iskolában, tanul
mányaik során is használják. Zsuzsi angol szakos tanárként hétköz
napjainak nagy részét is angolul éli.

Tamás és Zsolt életében, amióta 3 éve Ausztráliából hazatelepült a 
család, nincs rendszerességgel jelen az angol, eltekintve az angol nyel
vi óráktól, amelyeken az iskolában részt kell venniük. Kim és Jón 
szintén alkalomszerűen tudja csak első nyelvét használni a magyar 
nyelvi környezetben (mindketten zenetanárok).

A kísérleti személyek két tesztet végeztek el. Az utasítások magyar 
nyelven hangzottak el, ezáltal a kétnyelvüeket magyar egynyelvű be
szédmódba helyeztük. Nem korlátoztuk azonban a nyelvválasztásukat:
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azt a nyelvet használhatták, amelyiken hamarabb megtörtént a képi 
stimulus által felidézett szó lehívása. Az első feladatban a képeken áb
rázolt -  alább felsorolt -  dolgokat, jelentéseket kellett megnevezniük:

- 10 élőlény: madár, ló, béka, dinoszaurusz, bagoly, kakas, kutya, 
lepke, oroszlán, fa;

- 8 tárgy: busz, fotel, repülőgép, autó, templom, óra, karácsonyfa- 
dísz, nap;

- 6 foglalkozás: állatorvos, vadász, optikus, fogorvos, bűvész, ze
nész;

- 4 sportág: foci, súlyzózás, síelés, rollerozás.
Az adott válaszokat két szempontból kategorizáltuk: a kódváltás és 

a megnevezés alapján (azaz a válaszuk mennyiben egyezik meg a kí
sérletvezető által etalonnak gondolttal).

A második feladat utasítása az volt, hogy gyűjtsenek még a képe
ken ábrázoltakhoz hasonlóakat, mindenegyes képnél 10 másodperc 
állt rendelkezésükre. Azt vizsgáltuk, hogy az egyes denotátumokhoz 
milyen típusú szavakat gyűjtöttek, a szólehívásokban mennyiben ját
szott szerepet a hiperonimia-hiponimia kapcsolat, milyen arányban 
szerepeltek mellérendelő viszonyban lévő megnevezések, szemben az 
alárendeltekkel és asszociatívokkal, valamint, hogy van-e összefüggés 
az életkor és a megnevezések jellege között. Ennél a feladatnál az 
egyes képekre adott összes válasz tükrében vizsgáltuk a kódváltás szá
zalékos arányát. Feltérképeztük hogy melyik szónál történt a legaktí
vabb gyűjtés, milyen típusú asszociációkat lehet felfedezni. A képek 
megegyeztek az első feladatban bemutatottakkal.

Eredmények
A képmegnevezések elemzése

A képek megnevezésekor dominált a hiponim kifejezés, tehát a kí
sérleti személyek igyekeztek a lehető legpontosabban meghatározni a 
látottakat. Az élőlényeket, tárgyakat többnyire felismerték, és hasonló 
módon nevezték meg, azonban a sportágakat ábrázoló képek láttán 
többen figyelmen kívül hagyták az utasítást, miszerint a sportágat kel
lett volna megnevezni, helyette a sportolót nevezték meg.

A megnevezések típus és jel viszonylatának elemzése rámutatott, 
hogy azoknál a képeknél jelent meg kevés típus, amelyek a legkonkré- 
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tabbak. Mivel a kísérleti személyek kétnyelvűek, a szemantikai rep
rezentációt és a lexikai lehívást külön választottuk, ezért az azonos 
szemantikai reprezentációt jelölő, de más nyelven lehívott szót 2 tí
pusnak vettük.

A legnagyobb számú típus használata (10-10) jellemző a két spor
tág megnevezésénél (ro llero zá s, sú lyzózás). Mind a két képi stimulus 
különböző szófajú elemek lehívását eredményezte: pl. igék (ro llerezik , 
korcsolyázik , já tsz ik , fu tnak), igéből képzett főnevek (sco o terin g , 
w eigh t lifting, súlyem elő, w eigh t lifter), sőt, teljes szintagmák alkotá
sát is (go in g  on the scooter, g ye rek  ro llerezik ). A válaszadók megne
vezései egyik esetben sem estek egybe a kísérletvezető által etalonnak 
tartott megnevezésekkel (ro llero zá s  és sú lyzó zá s). Problémásnak bizo
nyult a karácson yfadísz és az optikus megnevezése is, amit szintén a 
magas típusszám jelez (9-9). Mindkét tárgynál percepciós különbsé
gek tapasztalhatók: a karácsonyfadíszt volt, aki bom bának látta, az op
tikus pedig megosztotta a kísérleti személyeket: volt, aki fo d rászn ak , 
volt, aki lá tszerészn ek , szem észnek  vagy kozm etikusnak  látta. Legna
gyobb gyakorisággal mégis a fo d r á s z  szerepelt a megnevezések kö
zött. A fo c i  és a síe lés  (8-8 típus) szintén sportágak, amelyek megne
vezésekor a válaszadók megfeledkeztek arról, hogy magát a sportágat 
kellett volna megnevezniük, ehelyett többnyire a sportolót nevezték 
meg (p\. fo c is ta , foo tba ller, so cc er  p la yer , síe lő , skier), de itt is talál
hatunk szintagmatikus megnevezéseket (kicking the ball, ska ting  on  
the snow ).

A m adár  megnevezésekor (7 típus) különösen érdekes, hogy szinte 
kiegyensúlyozottan szerepelnek a hiperonim (m adár, bird) és a hipo- 
nim (gó lya , gém , heron, stork) kifejezések. A képen egy gázlómadár 
látható, ezért a válaszadók kb. fele a hiperonim madár, b ird  szavakat 
hívta le, míg azok, akik a hiponim kifejezést választották, többnyire 
gólyának, vagy gém nek  látták, ami azt is jelenti, hogy a gázlómadarak 
legjellegzetesebb példányai a gólyák és a gémek.

Hat típus szerepel három foglalkozást jelölő képnél. Két kép meg
nevezésekor a leggyakoribb lehívás megegyezik az etalonnal (zenész, 
á lla to rvos), a harmadiknál az etalonként elvárttól (bűvész) eltér annyi
ban, hogy a kép hatására többen láttak varázslót, tehát a varázserő ki
fejezését a képben, így a legtöbb jel a m agician  típusnál jelent meg.
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Mivel a zenész egy hegedűst ábrázol, előfordult, hogy szintén hiponim 
kifejezéssel éltek (violin ist, hegedűs), sőt, egy asszociatív lehívás is 
történt (cigány). Az állatorvost ábrázoló kép egy esetben váltott ki hi- 
peronim kifejezést (physician), két másik esetben pedig nem a foglal
kozást nevezték meg (pets, sim ogat). Két tárgy, a fo te l  és a tem plom  
megnevezésekor szintén 6 típus fordul elő. A fo teln é\ egy (sző n yeg )  
nem tartozik az elvárt válaszok közé, a többi válasz mind ülőalkalma
tosságot fejez ki. A tem plom , amely keretben van ábrázolva, több -  a 
kép apróbb részleteire (felhő, ab lak) vagy a megvalósításra (kép, 
ph o to ,) utaló -  lehívást eredményezett. A kutya  megnevezésekor csak 
egy esetben fordult elő, hogy a hiponim farkasku tya  megnevezést 
használták, de akadt egy g o a t (kecske) is, ami téves lehívásnak számít. 
Az autó  láttán egy kísérleti személy tartotta fontosnak az autó típusá
nak megnevezését (R olls R oyce), egy r é g i  autó, a többi pedig a ma
gyar autó, illetve annak egy nyelven belüli, illetve nyelvek közötti szi
nonimái szerepeltek (kocsi, car).

Az 5 típussal szereplő képmegnevezések (kakas, nap, dinoszau
rusz, fa, repülőgép) között már többnyire nyelvek közötti szinonimá
kat találunk, de még akadnak téves megnevezések: pl. kakas -  
chicken, n ap  -  sunflower, dinoszaurusz -  kígyó. 4-4 típussal találko
zunk a p illan gó , óra, vadász képeknél. Hiponim kifejezés a fa lió ra , té
ves megnevezés a catch  a  fish  és a k a la p á l (a vadásznál).

A 3, illetve 2 típussal szereplő bagoly, fo g o rvo s, ló, autóbusz, béka, 
oroszlán  képek egyértelmű nyelvek közötti szinonimákat hívtak le, a 
ló  esetében egy gyermeknyelvi változat, a horsie is előfordul. Ebből 
arra is következtethetnénk, hogy ezeknek a szavaknak a lehívása a 
legkönnyebb, azonban, ha megnézzük az összes jel százalékos előfor
dulását, láthatjuk, hogy egyiket sem sikerült 100%-ban megnevezni 
(tehát nem mind a 15 kísérleti személy nevezte meg őket). 100%-os 
volt a megnevezés azonban a következő képeknél: súlyzózás, fo c i, s íe 
lés, madár, bűvész, kutya, autó, repü lőgép . Talán ezek a kategóriák 
azok, amelyek vagy a divat (sú lyzózás, s íe lé s) vagy a gyermekkori 
emlékek (foci, bűvész) vagy a mindennapi élet által meghatározottan 
jelenlevők az életben és aktívak a mentális lexikonban (m adár, kutya, 
autó, repü lőgép).
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A kódváltások elemzése
A kódváltás százalékos sorrendjét tekintve a következőket állapít

hatjuk meg: a legtöbb kódváltás a madár, bűvész, pillangó, kutya, 
súlyzózás, fotel, kakas és az autó képek hatására történt; csökkenően 
53%-tól 40%-ig. Ez a sor a fotel és a kakas kivételével megegyezik a 
100%-osan megnevezett képek sorával. Tehát ott, ahol mindenki 
megnevezte a képet, kódváltással is éltek, méghozzá nagy számban, 
amiből arra lehet következtetni, hogy a fogalmi rendszer közös 
(Snodgrass 1993). A legkevesebb arányú kódváltás a béka, fogorvos, 
óra képeknél fordult elő (ezek éppen a legkevesebb típust előidéző 
képek közé tartoznak). A magyar beszédmód tehát többnyire arra ösz
tönözte a kísérleti személyeket, hogy az ilyen egyértelmű képeknél 
csak nagyon ritkán éljenek a kódváltással. Ellentmondásos az ered
mény, hiszen a béka, fogorvos, óra ugyanolyan szerves része a min
dennapi életnek, mint azok a szavak, amelyek esetében gyakori kód
váltás történt {madár, bűvész stb.). Helyesebb tehát, ha személyenként 
vizsgáljuk meg a kódváltási szokásokat.

Egyik hipotézisünk az volt, hogy minél rövidebb ideje van a kísér
leti személy Magyarországon, annál több lesz a kódváltás a megneve
zésekben. Öt kísérleti személy (Szandi, Olivia, Estella, Zsuzsi és Ati) 
esetében ez a hipotézis beigazolódott. Szandi ugyanis Angliában él és 
minden megnevezést angolul adott meg. Zsuzsi csak 4 éve van Ma
gyarországon, válaszainak 68% angol nyelvű. Ati és Olivia 6 éve él 
itt, és mindössze 11%, illetve 4%-os az angol nyelvű szólehívásuk. 
Estella Magyarországon született és csak évente egyszer tölt bizonyos 
időt Angliában a nagyszülőknél, következésképpen nem is használt 
angol kifejezéseket.

Nem igazolt azonban a feltételezés a válaszadók 2/3-ánál. Az aláb
bi táblázatból kiderül, hogy -  néhány kivételtől eltekintve -  azok a 
kísérleti személyek éltek a kódváltás lehetőségével, akik az angolt 
nem csak a családon belüli kommunikációra használják, hanem a tár
sadalom más színterein is. Ezzel magyarázható, hogy Szandi 100%- 
ban kódot vált, hiszen ő csak otthon, az édesanyjával beszél magyarul. 
Estella, aki csak az édesapjával beszél angolul, egyáltalán nem vált 
angolra, és Olivia is csak 4%-ban vált, hiszen a 8 éves kislány 6 éve 
magyar óvodába, illetve iskolába jár, az angolt csak otthon beszéli.
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Ugyanezen okokból keveset vált Ati, Kim és Jón, hiszen a családi és 
baráti körön kívül nem használják az angol nyelvet. Érdekes Zsolt 
szólehívási stratégiája, aki, bár magyar szüleivel 3 éve költöztek haza, 
nem vált kódot (talán mert ő az idősebb), szemben öccsével, Tamás
sal, aki 25%-ban vált. A legnagyobb arányban azok a kísérleti szemé
lyek váltanak, akik a családban is, valamint a családon kívül is rend
szeresen használják mindkét nyelvüket: Pál, Doris, Tim angol szakos 
egyetemi hallgatók, Zsuzsi pedig angol szakos nyelvtanár. Két válasz
adó nyelvválasztására nem tudunk magyarázatot adni: Christopher 
90%-os és Tibor 0%-os kódváltásaira. Itt talán érzelmi okok lehetnek 
a háttérben, hiszen a kódváltás nem csupán nyelvi jelenség, sokszor 
fejezzük ki vele és általa a dolgokhoz való érzelmi hozzáállásunkat.

A szógyűjtés elemzése
Mennyiségi szempontból beigazolódott hipotézisünk, amely szerint 

a biológiai életkor emelkedésével nagyobb a gyűjtött szavak száma. 
Az első csoport összesen 113 szót tudott gyűjteni a megadott időn be
lül, a második 268-at, míg a harmadik 320-at.

Ha minőségileg is megvizsgáljuk a lehívott szavakat, akkor azon
ban a következőt tapasztaljuk: a fiatal felnőtt és a felnőtt csoport ab
ban is különbözik a gyermekektől, hogy a konkrét megnevezéseken 
kívül asszociatív válaszokat is adnak. A felnőttek kevésbé tartották 
magukat a megadott utasításhoz: az általuk gyűjtött szavak nagy rész
ben asszociatívok, gyakran az érzéseiket fogalmazták meg a képek lát
tán.

A foglalkozásokat és sportágakat kifejező képek után általában fel 
kellett tenni a kérdést: milyen foglalkozásokat, illetve sportágakat is
mer, ugyanis a szógyűjtés ezeknél a kategóriáknál nem volt aktív, 
többnyire semmit sem neveztek meg.

A gyermekek között csak a foglalkozást ábrázoló képek váltottak 
ki asszociatív válaszokat -  tulajdonképpen a képen látható tevékeny
séget nevezték meg. Ezen kívül a bagoly láttán neveztek meg egy 
alkalommal tevékenységet {reading). A többi képre konkrét válaszo
kat adtak.

A két felnőtt csoport között nincs különbség: a fiatalabbak és az 
idősebbek közel egyformán gyűjtöttek konkrét és asszociatív válaszo- 
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kát: a fiatalabbak válaszainak 60%-a, az idősebbek válaszainak pedig 
64%-a konkrét.

A hiponimia-hiperonimia kapcsolat nem volt jellemző a gyűjtött 
szavak összességénél. Többnyire egyenrangú hiponim kifejezéseket 
neveztek meg a konkrét lehívások során. Ez alól csak az olyan tárgyak 
kivételek, mint pl. az autó láttán a jármű, a kutya láttán az állat, a pil
langó láttán a rovar megnevezés. Ezek egy-egy esetben fordultak elő.

A legaktívabb gyűjtés az autóbusz (50), madár (45), oroszlán (37), 
kutya (37), kakas (36), fa  (34), fotel (32) és autó (31) képeknél volt 
tapasztalható. Ezen képek által ábrázolt valóságdarabok a közvetlen 
környezetünkben vannak, mindennapi életünk intenzív részei. Ez alól 
egyetlen kivétel van a fent említett sorozatban, az oroszlán. Az orosz
lán esetében 26:11 az arány a mellérendelő és az alárendelő, illetve 
asszociatív kifejezések között. Mellérendelő pl. a párduc, tigris, ele
fánt, zsiráf leopárd, jaguár stb., tehát az állatkert lakói, a vadállat 
hiperonim kifejezéshez sorolható hiponim szavak. Alárendelő, asszo
ciatív pl. a félelmetes, szőrös, király, bunda, veszélyes, szép, strong 
stb., azaz a denotátum külső és belső tulajdonságai alapján kialakult 
érzelmi hozzáállás kifejezése. Az autóbusz esetében 31:19 az arány a 
mellérendelő, illetve az asszociatív gyűjtések között. Mellérendelő pl. 
a kocsi, long distance bus, short distance bus, coach, taxi, vonat, repü
lő trolibusz, villamos stb., asszociatív pl. bus driver, passanger, fare, 
street, ride, traffic jam, sok ember, kényelmetlen stb. A madár eseté
ben mind a 45 gyűjtés egymással mellérendelő viszonyban lévő meg
nevezés, pl. gólya, sirály, gém, kócsag, galamb, pigeon, robin, fecske, 
flamingó, daru stb., nincs egyetlen asszociatív sem.

A távolabbi környezetünkhöz tartozó képek (bagoly, ló, béka, p il
langó), valamint a ritkábban előforduló, de jó érzést kiváltó denotátu- 
mok (templom, karácsonyfadísz, repülőgép, nap) képének hatására 20 
és 30 közötti a gyűjtött szavak száma. A ló (17:4) és a béka (15:6) ese
tében nagy az eltérés a mellérendelő és az asszociatív megnevezések 
száma között. A bagoly (9:10) és a pillangó (12:11) esetében az arány 
majdnem kiegyenlített, az asszociatív kifejezések többnyire az állatok 
tulajdonságaival kapcsolatosak (bookish, okos, okostojás, hooting, il
letve szép, színes, sárga, narancssárga, lila stb.). A templom (6:20), 
repülőgép (10:20) és a nap (7:18) képek azonban lényegesen nagyobb
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számú asszociatív lehívást eredményeztek, amelyek a kísérleti szemé
lyek tájékozottságát, érzelmi kötődését mutatták ki az adott képek által 
reprezentált denotátumokkal szemben, pl. templom: katolikus, pap, hí
vők, bor, kehely, mise, áldozás, ostya, békés, sötét, hatalmas, művé
szet, festészet stb., repülőgép: landing, taking off, légi kisasszony, 
airport, crash, hosszú út, rossz ennivaló, megyek haza, jó  mozi stb., 
nap: napfény, nyár, meleg, utazás, nyaralni, Balaton, sunbathing stb.

Legkevesebb gyűjtés a foglalkozást és a sportágakat kifejező ké
peknél történt. Ezért is kértük a kísérleti személyeket, hogy nevezze
nek meg annyi foglalkozást, sportágat, amennyit csak tudnak. így sor 
kerülhetett labdajátékok és foglalkozások lehívására is, ami a képek 
által valami miatt nem volt motivált (kézi-, kosár-, röplabda, tenisz, 
ping-pong, hockey, baseball, cricket).

Kódváltás a szógyűjtésben
A legnagyobb mértékű kódváltást a roller ozás (80%), a repülőgép 

(57%), az autóbusz (52%) és a súlyzózás (50%) képe okozta, míg egy
általán nem történt kódváltás a templom, óra, állatorvos, vadász, op
tikus, fogorvos és zenész képek láttán.

A gyermekek csoportjában a szógyűjtés terén legaktívabb Olivia 
volt, azonban igen csekély mértékben, mindösszesen 3%-ban váltott át 
angolra. Marie-France ugyan fele annyi szót gyűjtött, de lényegesen 
magasabb százalékban váltott kódot: így a csoportban a kódváltás te
rén ő lett az első. Őt követi Christopher, aki az általa gyűjtött szavak 
14%-át nevezte meg angolul (szemben az első feladat eredményeivel, 
amelynél 100%-os volt a kódváltása). Tamás nem váltott, Szandi pe
dig nem is gyűjtött szavakat.

A fiatal felnőttek csoportjában a legaktívabb szógyűjtő Doris volt, 
aki 60%-ban váltott kódot, őt követi Tim (65%-os kódváltással), majd 
Estella, aki egyáltalán nem váltott kódot, Pál, aki csak angolul gyűjtött 
és Zsolt, aki szintén nem váltott kódot.

A felnőttek csoportjában Kim a legaktívabb a szógyűjtés terén, de 
keveset váltott (17%), második helyen Jón, még kevesebb váltással 
(10%), majd Tibor (14%), végül Ati (32%) és Zsuzsi (89%).
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Ennél a vizsgálatnál is kiderült, hogy a kódváltások számát, előfor
dulását elsősorban az határozza meg, hogy ki mennyit használja a má
sik nyelvét is a mindennapi életben, a családon kívül.

Következtetések
A két teszt eredményeinek kiértékelése során jól látható, hogy az 

életkor és a nyelvhasználat nagyban meghatározza, hogy milyen sza
vakat hívunk le adott képi stimulus alapján.

1. Az első hipotézisünk részben igazolódott: a gyermekek lényege
sen kevesebb szót hívtak le, mint a felnőttek. Azonban megnevezéseik 
sokkal konkrétabbak, több a hiponim megnevezés, mint a felnőttek 
szólehívásai között.

2. A második hipotézisnek megfelelően az életkor növekedésével 
emelkedett a lehívott szavak száma, de egyben nőtt az asszociatív 
megnevezések aránya is: a kísérleti személyek tapasztalataikat, érzé
seiket is megnevezték a képeken látható valóságdarabokkal kapcsolat
ban.

3. A harmadik hipotézis ellenőrzésekor kiderült, hogy a kódváltás 
gyakorisága nem attól függ, hogy mennyi ideje tartózkodik a személy 
Magyarországon, illetve mennyire kiegyensúlyozott kétnyelvű, hanem 
sokkal inkább a közvetlen nyelvi környezetétől, a két nyelv használa
tának gyakoriságától. így történhetett meg, hogy a viszonylag rövid 
ideje Magyarországon élő és a magyart csak felnőtt korban elsajátító, 
de a mindennapi életben többnyire csak ezt a nyelvet használó szemé
lyek sokkal kevesebbet váltottak a magyarról angolra, mint azok, akik 
kiegyensúlyozott kétnyelvüek és az angol nyelvet is a hétköznapok 
nyelveként használják, mert angol szakos egyetemisták vagy tanárok.

A tesztek eredményei alapján megállapítható, hogy a képek által 
ábrázolt valóságot a kísérleti személyek egyformán észlelik, fogalmi 
rendszerük nyelvtől független, többnyire közös, csak az életkor és az 
élettapasztalat eredményez valamennyi különbséget a megnevezések 
között.
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