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Előszó  Az Olvasó a Pszicholingvisztikai tanulmányok sorozat 7. kötetét tartja a kezében, amelyben a hazai- és nemzetközi nyelvészközösség tagjainak empirikus kutatási eredményeken alapuló tanulmányait, valamint elméleti áttekintéseit gyűjtöttük össze. A kötet két nagy tematikus részre oszlik, melyek közül az első a nyelvtaní-tás és nyelvtanulás témakörét járja körül, míg a második a nyelvi reprezentáció- és feldolgozás területén végzett kutatások eredményeiről számol be. A tematikus felosztásból és a témák sokszínűségéből kirajzolódik az a tendencia, amely a pszicholingvisztika tudományterületet jellemzi, miszerint egyre szorosabb kap-csolatba kerül a határterületekkel, mint a nyelvpedagógia, fonetika, beszédtudo-mány vagy pragmatika. Mindez összhangban van azzal, amit Field megfogalmaz: „ma a pszicholingvisztika egy multidiszciplináris terület, amely a kognitív pszichológiára, elméleti nyelvészetre, beszédtudományra, fonetikára, számítógé-pes modellezésre, neurolingvisztikára, klinikai nyelvészetre, diskurzuselemzésre és pragmatikára támaszkodik”. (2011: 473). A pszicholingvisztika eredményei to-vábbá fontos adalékként szolgálhatnak az első-, második- és idegennyelv elsajá-títás folyamatainak megértéséhez.  A kötet nyitótanulmánya a magyarországi nyelvtanárképzés aktuális problé-máival foglalkozik, amely a helyzetet több szempontból elemző (történelmi pers-pektíva, sikeres modell, a képzés tartalma stb.) írás alapján jól áttekinthető az Ol-vasó számára. Az 1. fejezet további 8 tanulmánya az első- második és idegennyelv tanulás és tanítás kérdéseivel foglalkozik a világ különböző részein: a szocio-pszichológiai tényezők hatásával az angol nyelvtanulásra Japánban, a háziolvas-mány hatásával az elsőnyelvi szókincs elsajátítására Horvátországban, a felada-tok típusának hatásával a szókincstanulásra Indonéziában, a nyelvi és a zenei ké-pességek kapcsolatával, a szakgimnazisták nyelvtanulói motivációjával, a koreai és lengyel anyanyelvű magyart tanulók udvariassági szokásaival, New York-i an-gol-magyar kétnyelvű óvodások transzlingvális gyakorlataival és azzal, hogy Ma-gyarországon mi a szülők véleménye a korai nyelvtanulásról.  A kötet második fejezete szintén izgalmas tanulmányokat tartalmaz, amelyek nagyobb hangsúlyt fektetnek a szigorúan vett mérésekre, mint a pszicholingvisz-tika módszertanának fontos eszközeire. Az első tanulmány az elsőnyelv hatását vizsgálja az angol kiejtésére mandarin és holland beszélők mintáján. A következő 4 tanulmány a beszéd temporális sajátosságaival és a megakadásjelenségekkel foglalkozik különböző csoportokban. A mentális lexikonban lévő reprezentáció-kat és a kapcsolatok erősségét és milyenségét vizsgáló tanulmány igen értékes elemzést mutat be, amelyben egy 1983-as és egy 1985-ös gyűjtés eredményeivel veti össze a 2008-ban és 2010-ban gyűjtött adatokat. A lakúna elmélet alkalmaz-hatóságát vizsgálja a következő tanulmány Bulgakov Mester és Margarita regény-ének négy fordítása alapján. Egy német nyelvű pragmanyelvészeti írást követően a kötetet egy olyan tanulmány zárja, amely a pszicholingvisztikai elméletek és módszertanok széleskörű kapcsolódását mutatja egyéb területekkel. A tanul-
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mány „az Antarktiszon lévo  ̋  Halley VI kutatóbázison – amely egy izolált, korláto-zott és extrém környezet – majdnem egy évig dolgozó nyolc kísérleti személy tér-konstrukcióit vizsgálja a bázison tartózkodás ideje alatt készült, heti rendszeres-ségu  ̋  naplókban, az angol nyelv legprototipikusabb térjelölo  ̋  nyelvi elemeire fóku-szálva” (idézet a tanulmányból). Köszönjük szerzőinknek, hogy ilyen változatos tanulmánykötetet szerkeszt-hettünk, amely – reményeink szerint – hasznos olvasmány, ismeretforrás lehet nyelvészeknek és a nyelvek iránt érdeklődőknek egyaránt.  Veszprém, 2019. augusztus 21. A szerkesztők 
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Losses and gains in the content structure  
of contemporary foreign language  

teacher training JENŐ BÁRDOS 
Key notions: foreign language teacher training (FLTT), the content structure in 

FLTT, models of FLTT, the content structure of language pedagogy, features in 
FL teachers 

Introduction On examining content structures in historical models of teacher training (TT) in general, and foreign language teacher training (FLTT) specifically, we have to re-alise how closely our TT tradition is intertwined with German, or rather Prussian and Austrian traditions. Historically, it is not a surprise, as mass education started in Hungary as a result of measures taken in Austria in the end of the 18th century. On the other hand, few researchers are aware that – despite of this influence – Hungarian TT was not formed intuitively. In the end of the 19th century the di-lemma of adaptation to or breaking up with TT models of West-European coun-tries emerged. As a result of a pioneering research conducted in several countries of Europe, some Hungarian educationalists (especially Kármán, 1895, 1909) ar-gued for the necessity of setting up practice shools for teacher candidates and elite colleges (i.e. learning bodies) for talented future teachers. Both types of in-stitutions were founded as integrated parts of a given university and still present at the more traditional ones. Modern foreign languages to be taught at school appeared in Hungary as a re-sult of the Ratio Educationis I. (1777); namely, German, in addition to traditional Latin and Greek. International commerce enforced French by the end of the 19th century. English and Italian were taught sporadically in some commercial second-ary schools from the beginning of the 20th century. English became an optional subject in secondary grammar schools in 1926, but later faded and disappeared for several decades. The Institute for Eastern Studies offered Turkish, Russian, Arabic and some Slavic languages treating them as equally exotic, although Hun-gary was – and still is – surrounded (and eventually occupied) by some of them. Systematic and research based FLTT did not exist between the two wars: modern philologists eventually became language teachers of the preferred language. Sig-nificant changes came by the foundation of teacher training colleges (1947); and the introduction of Russian as a compulsory foreign language in elementary jun-ior as well as in grammar schools (1949-89). Both of these ’memorable’ years were followed by huge waves of teacher retraning: first, teachers of Latin, Ger-
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man, English and French had to learn Russian; second, teachers of Russian under-went a retraining in modern, ’Western’ foreign languages (1990-95) (Bárdos, 2009). (The untold story: phenomena of this unique inner mental (and cultural) migration remained an unexplored area for applied linguistic research, despite the good piece of advice and warning at the time by leading authority Robert Kaplan.)  In the second half of the past century, both teacher training colleges (four-year studies) and universities (five-year studies) established two major, parallel (and not follow-up) teacher training models, in which the proportions of literature and linguistics occupied 80-90% of the available time, leaving a mere 10 % for educa-tion, psychology, and the relevant methodology and practice. No wonder begin-ner teachers felt helpless in the classroom, especially outside practice schools (Bárdos, 2016). 
The Veszprém Model of FLTT (1990–2010) The English Department and the Faculty of Teacher Training that developed this model came into being under very favourable circumstances: 

- the University of Veszprém wanted to establish a faculty in the humanities (to counterbalance the dominance of chemistry and engineering at a tech-nical university); 
- following the political and cultural changes (1989-90), the lack of approx-imately 12-15 000 FL teachers (English, German, French) in public educa-tion became more pressing than ever; 
- the new faculty was successful in winning participation in major interna-tional projects (like ELTSUP, and a series of FEFA projects) to develop BA and MA (3+2) programs in FLTT; 
- determination and the institutional context made it possible to create un-usual five-year, double-major TT programs like English and Chemistry, English and Information Technology, English and Environmental Studies. In nearly 20 years, this project went through the usual phases of development: foundation; establishment of a school-network for teacher candidates (in the lack of a practice-school); consolidation and development of new programs and the responsible departments. Following a longer period of advancement (and radi-ance), more and more problems appeared within and outside the university, and, as a result of unfavourable changes, innovations lost their avantgarde character: the program faded into the average. Luckily, our English and American Studies Department (later Institute) integrated both three-year and five-year programs and was able to survive, when (round 2005) major traditional (Humboldtian) uni-versities closed down their ’secluded ghettos’ of three-year TT, including the widely recognised CETT at ELTE (Medgyes, 2011, 2015). Despite the rise (and fame), the recognition and acceptance of our FLTT program at Veszprém (espe-cially among school directors), early international publication of the model (Bá-rdos, 1995) went nearly unnoticed and later recollections (Kontra, 2016) – as a 
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result of main-university snobbery (ELTE, DE, SZTE) – proved to be utterly ab-sent-minded. Our model was a revolt against the traditional model of TT characterised by an unbearable amount of literature and linguistics (containing useful details for philologists, but futile items for would-be teachers). It was a revolt against the low prestige of language pedagogy (named methodology at the time). It was also a revolt against universities as places to teach only what to teach but not how. The lack of professionalisation and the relatively low level of practical knowledge in FLTT presupposed, and eventually triggered the establishment of renewed re-lationships between foundation studies and skill training. This new model of TT – while keeping the good tradition of communicating cultural content (literature, comparative cultural studies and linguistics as well) – would devote more time and energy (9+6 semesters in educational psychology and language pedagogy) to courses of crucial importance in developing and constructing a different content structure from previous Hungarian models. This model would unite the merits of the profession: the ’craft’ (praxis), integrated applied sciences and reflection in both the 3-year single major and 5-year double major courses of FLTT.  
Traditional Hungarian Art Faculty The Veszprém Model of FLTT Literature and Culture  50% Literature and Culture   20% Linguistics   35% Linguistics                    20% Methodology   5% Language Pedagogy    25% Teaching Practice   5% Teaching Practice        20% Pedagogy and Psychology    3% Pedagogy and Psychology   5% Social Sciences   2% Social Sciences                  5%  Research and Degree Work  5% 

Table 1. Proportions of ’more academic’ and ’less academic’ subjects in FLTT. The Veszprém model of FLTT meant an escape from the centuries-old tradi-tion of training scientists/philologists instead of practice-oriented teachers. As the University of Veszprém did not have a practice school, we created a network of schools, for which mentors were trained by the relevant departments of the university. (Mentor-candidates were carefully selected from the most experi-enced teachers of the member-schools concerned.) The focus on language peda-gogy was equally emphasized in the 3-year single major and the 5-year double major programmes. As a result, both of our qualified diploma and degree holders were welcome at any type of school in the country (while several started teaching abroad). The attractive courses of language pedagogy in six semesters (a two-hour lecture and a two-hour seminar per week) are enumerated in Table 2. 
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(There is no time and space here to illustrate the structure, depth and fineness of solutions in these subjects, see details in Bárdos, 1995)  Speech- Singing- and Motion-Techniques (taught by actors and actresses of the local theatre). The Cultural History of Teaching Foreign Languages (especially in Europe and Hungary). Contemporary Foreign Language Teaching Methods.Curriculum Theory; Knowledge of Teaching Resources; Audio-Visual Devices (there were no computers yet). FL Assessment: Testing and Evaluation.Applied Linguistics (Psycho- Socio- Neuro-Linguistics and Pragmatics). 
Table 2. The original six courses of language pedagogy in six semesters  

in the Veszprém Model of FLTT. This ’inductive’ way of approach from the facts of a several-hundred year-old practice towards more academic fields – like branches of applied linguistics – made abstract categories, notions and theories valid and meaningful, not only for students, but for our own philologist-instructors and mentors, too. The integra-tive character of this sub-sub-branch of applied sciences also became more clear-cut, see Figure 1. 

 
Figure 1. The position of language pedagogy in the network of related sub-branches of sci-

ences. (Bárdos, 2008:45) Members of the English and American Studies Department produced several textbooks and monographs in FLTT to make it transparent what we mean by a modern view on language pedagogy (Bárdos, 2000, 2002, 2005; Hock, 2003; Kurtán, 2001; Poór, 2001). A significant amount of research (done by the depart-ment) were reported at conferences, in articles of nationwide journals; and our 
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ideas on FLTT were represented in national and international scientific commit-tees by members of the Faculty of Teacher Training. Our model of FLTT was ac-credited by the Hungarian Accreditation Board, and a doctoral program was launched in language pedagogy, applied linguistics and education. The focus on language pedagogy was based upon a model containing diachronic and syn-chronic aspects of the profession that is built upon the interaction of the ’human factor’ of students and teachers, all along the input to output processes of the di-dactic circle, continuously enforced at schools. This concept is illustrated in Fig-ure 2. 

 
Figure 2. The content structure of language pedagogy. (Bárdos, 2008:50) In the decade of learner-centredness our model offered new pathways for students to get closer to FLTT as a profession. Core and kernel of this renewal was to introduce creativity, reflection, variety, innovation, resilience, etc. into di-dactic solutions. A new phase of globalisation have brought us nearer to this aim (or rather, destination).  
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Problems and changes There came the time (the turn of the century) when we eventually produced a higher number of teacher-candidates than the number of trained mentors, and, gradually, our network of practice shools collapsed because of the resistance of schools, i. e. mentors who refused to devote the extra time to educate a new gen-eration FLTs (in other words, they rejected to return the attention and care they had been given at the beginning of their own careers). As a result, most teacher-candidates went back to their previous public schools for practice, where they got stuck and swallowed by the old routine forgetting the requirements of modern language pedagogy. It became more difficult for university departments to check and facilitate their progress, and the split between theory and practice at schools became obvious again. In the meantime (’times are a-changing’), new and enor-mous demands were imposed on teachers and schools as a result of either the (reputedly fourth) industrial revolution (e.g. digitalisation), or by means of good, old bureaucracy (or red tape, as another interface in monotony). Teachers kept losing control of teachable material (because of parallel, real-time, internationally accessible sources of learning material). Similarly, states kept losing control of the teaching/learning environment and the fight between warring policies often created havoc and chaos in public education worldwide.  In an educational climate (like this one), unfounded and irrational fears may appear: teachers fear of being surpassed or replaced by machines; of being mis-understood by parents and children (who usually do not care, but often resist). Teachers also fear of being unable to find the proper balance between preserva-tion and innovation (which is rather a philosophical ’evergreen’ that should not become a part of their common burden). Students can be discouraged by the fact that not everybody can acquire a foreign language (there is nothing new under the sun…). They are often dismayed at losing their well-built stereotypes, or even their personalities in FL contexts. On the other hand, contemporary students of-ten ignore, or fail to recognise the foreignness of foreigners (the ’Other’, cf. Szende, 2016:237) that will make their identity (re)adjustments easier, or less complicated. They are often not worried about mobility: either breaking away from their families or being displaced in a faraway country. They are not dis-turbed by the possibility of losing their language standards, both in the mother tongue, and in English as a lingua franca in a non-native country. Electronic de-vices facilitate autonomous learning, open up new vistas for multilingual experi-ences and facilitate intercultural interaction. At the same time, global mobility (jobs, marriages) can also create weird and seclusive situations: hotbeds for pidgin-like language use. Deterioration of standards can be observed in (what used to be called) English for International Communication, too. Facing all these challenges, we may wonder whether there are any constant characteristic fea-tures in FL teachers we should plan to keep and develop?  
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Desirable features in FL teachers Desirable features in teachers are phenomena that are holistic, interwoven and resist didactic segmentation, or any other operationalisation techniques (e.g. forming a’teacher’s stage’ of one’s own). Most TT institutions focus on relevant knowledge content in all subjects of the curriculum (while they suppose their stu-dents have a higher than average IQ and memory, and completely ignore emo-tional intelligence). To develop a treasure trove of classroom solutions to choose from seems to be a true aim for a teacher-candidate, but it can become a cookery book without a mystic and highly desirable feature in FL teachers named didactic constructivity (see below). 
The teacher’s stage The above mentioned ’teacher’s stage’, which is the quality of voice, the expres-siveness of gestures and movements, as well as communication techniques of teachers (’the way you project yourself in the classroom’) are again intertwined with an abundance of artistic capabilities like singing, playing musical instru-ments, dancing or performing pieces of literature (performing arts in general). Contrary to some forgotten tradition, these capabilities are not checked, explored, or investigated at entrance examinations. Well-known, commercially available psychological tests are not used either to pry into some capabilities of the candi-date that happen to be the conditions teacher trainers will have to build upon, especially in developing proper attitudes. Despite the complexity of these phe-nomena, it is easy to anticipate that an unpleasant voice-range, or pitch; inade-quate intonation; disharmony in the ’triad’ of eyes, mouth and hands movements (mimicry and gestures); awkward, clumsy movements in general (lack of sen-sory-motor coordination and intelligence) will trigger razor-sharp (although of-ten subconscious) criticism in students. 
Didactic constructivity Teachers are employed when they have the necessary qualifications: this is a bu-reaucratic process. If new teachers’ classes are not observed: visited by the direc-tor, or not checked by senior staff, or they just inadvertently get isolated, because of the lack of an interactive teaching community, their relevant specific knowledge remains obscure, or hidden behind fashionable and trendy classroom solutions. Expectations are to communicate scientifically correct knowledge, de-velop skills and attitudes through the filter of teaching experience that is able to ’translate’ any content or skill into teachable and learnable processes. Relevant specific knowledge means to communicate the latest results in science adjusted to the level of common sense (’average person’), in our case: the estimated mini-mum of the given school community. Didactic constructivity (see above) means the selection and arrangement of teaching material, relying upon variation and diversity that is only possible in case you have a very detailed, experience-based knowledge of the teaching material and a (rather empathic) knowledge about the 
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cognitive, affective features and psychic states of the target group. Compulsory measures, or coursebooks may curb, or offend the liberty of teachers and teach-ing, and may hamper creativity to be demonstrated in attaining didactic construc-tivity. Most teachers lived through crises in which regulations seemed to be sa-cred, but selecting the right behaviour in the classroom stayed free.  
Poliphony and synchronicity The complexity of the teaching/learning process is usually well-explained by il-lustrating teaching items, steps, series of steps or methods and approaches in the relevant teacher’s books (or detailed textbooks on methodologies), but the re-quirements of poliphony and synchronicity are rarely emphasised. Teachers have plans for a class, but students also have expectations, each of which will become a script in the classroom. A teacher, with the help of shared attention, keeps ahead of these scripts in real time: this ’advantage’ makes it possible to influence the order of events in this simultaneous mind-game of interactions to attain the goals of the original lesson plan. To achieve this aim, a good teacher must have a rich mental and technical repertoire to be able to select from with speed and skillful-ness in real time. 
’The gardener’ (The quality of constant and reliable feedback) Few TT institutions provide comprehensive, scientifically developed evaluation systems. A lot of oral and written examinations are carried out by untrained, often capricious, or painstakingly precise people: these are exams never approved or validated, they are usually based upon subconscious, fading memories of previ-ous teacher-generations. No surprise most teacher candidates have modest inter-est in educational measurement: the theory and practice of testing and evaluation in general. It is difficult to accept this attitude that can create a grave ethical prob-lem in a profession where teachers are to evaluate every day. Most FL teachers gain experience in professional testing and evaluation as exam providers on the flourishing public-exam market, where all foreign and national language exami-nations are accredited to CEFR. Requirements at schools in marking, testing and other forms of evaluation are identical: they are expected to be valid, reliable, practical, consistent – and varied in form and content. These goals can often be attained by proper mentoring in the practice year, or by postgraduate training. (The metaphor ’gardener’ refers to a basic function of teachers’ activities: the an-cient aspects of the expected attention, care and responsibility.) 
’The shaman’ (The high level of cultural literacy and thinking) Proficiency in languages, familiarity with high (and low) culture, knowledge of arts and sciences, encyclopaedic thoroughness of a ’polyhistor’-like teacher can be very convincing for some, and humiliating for others. Nowadays there is plenty of information available through the internet, but computers are not aware of no-tions like dosage of information, train of thoughts, progress and hierarchy in a text. For that, you still need a human brain, and this is how a well-educated person 
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can throw light on phenomena otherwise hazy or chaotic. A modern, integrative cultural literacy (including the world of films, pop-music, fashion, folk arts, hob-bies, etc.) is essential in developing students’ critical thinking as well as in recog-nising ’student-friendly’ areas of contemporary global civilisation. To understand and treat mentality, character and spirituality of a classroom community, you will have to be able to interpret the meta-language of the new media, as well as the changing world of the hidden argot of students’ linguistic repertoire. Flow in the classroom is a kind of fascination or obsession: enchanted joy, immersion into what I love doing and a pleasure to do so. These phenomena can only be created in students by teachers who really matter. 
’The healer’ (Mental and physical health, balanced psyche) Behind this recreation-ad type of wording, there are gruesome facts, more and more often investigated by researchers of pedagogical pathology. The number of psychic illnesses is on the increase, but most are not spotted by teachers who have not been given specific education on learning disabilities, disorders or hand-icap. Parents may know about the problems of their children, but they try to con-ceal them. They often put the blame on teachers, claiming that most teachers are psychologically unbalanced, burnt-out, indifferent, exhausted, melancholic, neu-rotic, etc. Without analysing parents (or reviving Balzac and Dickens lessons on human imperfection and frailty), a kind of aggressiveness, bullying and violence are lurking behind in the dark... Following these gloomy and distressing thoughts, it is time for us to remember that a teacher’s occupation (or rather vocation) as-sumes the presence of unconditional love for children. By getting to know each other, mutual affection unfolds, and a feeling of closeness emerges, where both humour and rigourousness may start operating. This gradual and long process of striving for perfection can only be maintained by patience, tolerance and good mood: a ’healer’ will educate by his/her whole character. 
’The survivor’ (Ability to develop) If you think that the previous paragraph relates some mystic features of the vo-cation, then let us get back to brutal reality: the questions of stamina, endurance and fitness. Teachers will have to be able to correct matriculation papers of stu-dents for at least six-eight hours; to collect and carry school equipment; prepare for classes, etc. – as far as the physical aspects are concerned. For how long are you able (a question of tolerance and tact) to make parents believe that their chil-dren are not like the way they see them… Teachers need physical and mental rec-reation to win this struggle: to cope with the pressure of constant linguistic and cultural appropriation and, at the same time, represent an avantgarde of the in-telligentsia… Probably, a devastating flood: the ’barbaric invasion’ of new gener-ations will make teachers survive. Renewal will come out of accepting changes of ages in human life. 
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Desirable changes in the content structure of FLTT In the meantime, independently of our narrower field of interest (FLTT), desper-ate efforts were made in education (especially in curriculum development and the theory of instruction) to cope with changes caused by clashes of new theories and their interpretations in practice: by trying to provide evidence by trial with the help of statistical methods (Biesta, 2010; Kvernbekk, 2016; Moran and Malott, 2004). Evidence-based research and practice are well-accepted notions in natural sciences and medicine. Education is traditionally experience-based, as achieve-ment is still dependent on specific teacher capacities and their abilities in learning management. Most evidence-based research in education sacrifices utility that could be built into practice; results are microscopic, or too abstract for the prac-titioner, who is looking for holistic solutions; or applicable, hierarchic series of methodological answers to ease the burden of didactic constructivity: the con-stant revival of their innovations every day. For them, research evidence and con-textual evidence must be brought together. Unfortunately, for practising teachers, there are frequent clashes between ’what works’-agendas, and what I ’can do’-agendas (e.g. problems created by controversies of traditional and digitalised school environments), partly because conventions are very often over-simplifica-tions. It will explain why teachers are quite unwilling to recognise the possibility of direct causality (given cause results in a given effect) in their activities, as they regard their vocation to be a rather moral, or social practice. A teacher is very similar to a conservative internalist, who is trying out the effect of a particular medicament in a patient and expects a specific result. Experiential knowledge in pedagogy suggests that – more often than not – causes will not produce the ex-pected effects (due to the complex nature of human phenomena in educational contexts). Some conditions created by teachers to facilitate (unpredictable) learn-ing are often insufficient, or even unnecessary, thus the expected results will never come about. In a given classroom, the individual proportions of input and intake may vary tremendously, and teachers’ claims for success are determined by their methods. These claims (e.g. take ’best practice’) are very rarely investi-gated, whether they are supported by empirical evidence to confirm them. De-spite the fact that foreign language testing and evaluation can be considered to be the most developed branch of educational measurement, assessment in teacher training is a far cry from the expected standards in contemporary education. Lack of time and space will prevent us from further contemplations on the state of ed-ucation, but we cannot ignore latest developments, tendencies that may influence the reception of our teacher trainees as practitioners and researchers in a re-newed profession. What kind of suggestions can be made to renew the content, the ’product’, the process and the praxis of contemporary FLTT? 
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Returning to the roots (proportions) One possible way of creating changes is to follow the logic presented in the Veszprém Model of FLTT of the 90s: rearrangement of the proportions of the es-sential areas to be studied according to the demanding practical requirements of the new millenium. A decision like this implies an agreement and harmony amongst teacher training bodies that would explain its mandatory character. (No such example can be found in the history of FLTT: quality assurance bodies tra-ditionally provided framework-type curricula in which slight differences in the proportions did not endanger acceptability and maintenance.) In a world, where young generations passionately surf on the internet and fish for vast amounts of facts, the importance of a ’know that’-type of knowledge gradually decreased. In a world, where people may lose their jobs, start and restart careers, or invent new ones, the value of ’know how’-type of knowledge gradually increases. ’Products’ of the education system should not be just law-abiding citizens, but they are ex-pected to be innovative, creative, interactive, adaptable and flexible members of (a global) society. The key words for us here: global and multicultural – we have to move from teaching (English) as a foreign language to teaching it as a global lingua franca (including various ’Englishes’) as a demand for internationalisation, transnationalism, multilingual and multicultural survival. A change in the propor-tions of the main areas of study (see Table 3) will probably facilitate progress in this direction. As you can see below, in addition to traditional content areas, the proportion of applied psychology and special education has been increased, while the last three categories anticipate higher levels of communicative abilities (in several languages and cultures; in the use of various digital devices; in interpret-ing musical, iconic and choreographic codes, etc.)  Literature, culture and the desription of the target language (but only the peda-gogically useful content! (Criteria: teachable and learnable at schools)  30% Applied psychology and special education of children with a learning disabilitiesor other disorders 20% Language pedagogy (applied linguistics, applied didactics = ’methodology’, learn-ing theories, best practice, etc.)   20% Higher levels of L1 and L2 communication (both evaluated periodically)  20% Understanding, skillfulness in soaking up and application of new waves in Infor-mation Technology   15% Non-linguistic (artistic) communication: singing, playing music, acting, etc.: per-formative arts        5% 
Table 3. Six unavoidable areas in the content structure of FLTT Once you have read each category of Table 3 above, and imagined how they can be operated in reality, it will become obvious, that they are just empty labels 



20 

of commonplace without a detailed description of the content structures and the fineness of solutions. Depth can only be reached through details. On the other hand, to continue here with a detailed curriculum, or a project plan would be ex-tremely boring (besides, the idea of trusting in proportions is quite conservative in itself…). Instead, we shall enumerate some new developments, innovative as-pects of the topic that demand to be explained: we need a new set of principles to serve new foci of interest to improve the quality of FLTT. 
Contrasts between past and present In Britain, most teacher training courses (like DipTEFLs) used to have three foci: the improvement of English language use, especially, to demonstrate appropri-ateness (improving language skills); the use of best methods (cf. best practice) to form attitudes; and an extensive (and exhaustive) teaching practice to form the right behaviour in class. Skills, attitudes and behaviour are still prominent in classrooms, but key competences have significantly been extended recently by insights drawn from contemporary research, or new expectations dictated by our age of immense (though chaotic) possibilities. Although we would not like to lose the most precious features – in either students or teachers – like motivation, openness, participation, attempts to exceed, self-criticism, sense of humour, striv-ing for perfection, etc., we have to admit (and understand) that there has been a shift of focus in the learning processes themselves. Some of these changes are contrasted in Table 4 below.  TRADITIONAL FEATURES CONTEMPORARY FEATURES Notions, ideas; trains of thought, hi-erarchies, structures, enumerations, moral lessons Pictures, symbols, icons, free associa-tions; the fine art of surfacing on ’big data’ Efforts for learning by hard work’Ora et labora’ Effortless floating and not sinking ’Fluctuat nec mergitur’ Human interactions, face-to-face re-lations Technology-based networs, aliena-tion Left hemisphere-dominated memori-sation; recognition of functional asymmetry Preferably right, or both hemi-spheres; thickening of the corpus cal-losum 

Table 4. Controversial changes of foci in the learning process Any practising teacher could continue the dichotomies of Table 4 for quite a long while. We have to reckon that teachers have lost their roles as good provid-ers, or ’sole agents’ of teaching materials, mainly as a result of the ’imperialism’ of the new media. Because of the great number of high stake exams and commer-cially (or electronically) available testing materials, they are also about to lose 
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their primacy as evaluators. Animosity amongst parents, the lack of confidence and respect in students can easily transform this vocation into a low prestige job: this is how a life-long teaching, learning and sharing for a teacher may become a life-long ’jobbing’ (and jabbing – excuse (for) my English, it’s under reconstruc-tion…), a real chore to be done. We have to convince our teacher-candidates to destroy the ideal student-parent-teacher triangle of the past first, in order to be able to build up a new concept of human networking together. All significant changes in education need insights to bridge false controver-sies. In our profession (of teaching languages), learning versus acquisition is such a false controversy (cf Krashen, 1982). Alternatives to settle this dispute will range from motivated learning with considerable effort to elevate to the plateau of ’megtanulás’ (in Hungarian ’has learnt it’, equals: has acquired it), to immersion in the language and culture of the target language country to soak up and absorb appropriate forms of linguistic and cultural behaviour. Learning and acquisition is not a dichotomy, but rather two endpoints of a scale, where careful selection will find the right proportion of adequate methodological solutions in a given classroom context. In actual teaching, the intimacy of the input (cf. Navracsics, 2014, in another context), emotions and closeness can create situations in which the experience named ’flow’, joyfulness and acceptance of reality will shorten the route between the process (of ’learning’) and the result (i.e. acqusition). A simi-larly important recognition for the majority of language teachers (the followers of direct methods – including the communicative approach) can be the acknowl-edgement of the constant, (often subconscious) presence of the established and more or less developed mother tongue, or dialects, or other (foreign or minority) languages, admitted or denied in the classroom. To rely upon existing idiosyn-cratic linguistic repertoires, and turn these ’obstacles’ into catalysts of absorbing a new language is the true art of a language teacher. Preparation for this activity requires the knowledge of previous experiences (history of foreign language teaching and learning) as well as contemporary experiential information that can be justified by action research carried out in the same or similar school environ-ment. Attempts at creating complex frameworks for the principles of contemporary FLTT may have favourable reception (cf Kumaravadivelu, 2008, 2012) as long as they stay printed on white pages without the trials and tribulations to be met at real teacher training institutions. The application of principles to practice can only be attained through personal action. It is evident, that the quality of teachers’ teachers will determine the quality of professional education as it originates from (often intimate) situations of interpersonal relations, in which the mentor-teacher is a major influencing force. The result of an educative teaching like this can be a long process of growth that is specific, complex, uneven, individual and often incalculable. In the ’good old days’ of past century FLTT, it was enough to find the right proportions amongst efficient subject teaching, classroom manage-ment and child psychology, and make teacher candidates try to overcome their 



22 

own stereotypes to have an access to values through experiencing them. Person-ally, I would be quite happy to rely upon past experiences in FLTT, but prefer-ences – and their order of importance – have changed significantly in the past two decades. There is only one phenomenon that remained the same: failure in the classroom caused by the candidate’s specialised, purely academic knowledge. Our teacher-candidates will have to realise soon, that they have to think, feel and act differently, and the challenge is not only intellectual. The adjustment to become a learner of a job requires a set of new competences – while looking back (not in anger) to the meticulous process of perfection of some of the old ones might seem to be a waste of time… They will have to learn how to become more efficient by facilitating learner autonomy; more effective by applying socio-cultural aware-ness in and out of school; and there will come the rest like empathy, tolerance, taking risks; keeping distance or getting close; sharing and caring; achieving co-operation, but not losing competition. Affective factors like motivation (or the lack of it), or the treatment of arrogance, narcissism, anxiety, seclusion, etc. will become more important targets than a particular grammatical structure. They will realise, that children of the new millenium (presently, all the children in pub-lic education worldwide) are more aware of the importance of learning anything, anywhere for survival than themselves. New generations of 21st century students are more tolerant to accept sub-standard, or non-native language varieties and cultural blunders. They are more aware of global challenges, beause their fanta-sies, imaginations and expectations move in a global space. Teachers will have to adopt to their students’ needs; reject bureaucracy, abandon old routine and cre-ate new solutions. In short, renew and survive together with their students. ’Tem-pora mutantur et nos mutamur in illis’.  
Summary In contrast to past centuries, our LT profession has lost its consciousness of LT methods, i.e. hierarchy and progress along principles. Technical development changed the proportions of authentic linguistic sources for FLT: the primacy of centuries-old, book-based language learning and teaching has become disputa-ble. Teachers are no longer in control of the input, the teaching-learning sequence of processes is about to fade into oblivion. Instead, we experiment with parallel, real-time activities to achieve cultural adaptation, and language appropriation. For quite a long while, we interpreted LT as a means to trigger more or less per-manent chemical changes (routes) in the brain: a necessary but not satisfactory condition in creating L2 personalities. In forming the ideal L2-self, one is expected to perform appropriate patterns of behaviour as well – as a result of cultural ad-aptation and proof of adequate L2 acquisition. The appearance of native speakers (the Others) in various, mainly monolingual countries; schools and villages; holi-day resorts, or even in families via marriages (as a result of globalization); will increase the importance of SLA as well as applied linguistic research in general. 
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Unfortunately, contemporary content structure of FLTT has not changed accord-ingly: the focus is still on literature, descriptive linguistics, etc., contrary to the interest of language pedagogy. In the lack of complex programs in integrated ap-plied sciences, the gap between theory and everyday practice is still on the in-crease. 
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Socio-cultural aspects of foreign language acquisition 
and foreign language performance  

– the case of Japan 1 JUDIT HIDASI 
Keywords: foreign language acquisition, socio-cultural factors, socio-psychological obsta-

cles, foreign language performance 

English education in Japan The problem of language teaching and language learning (in particular that of English) has been on the agenda of Japanese public education and professional training programs for many decades. Some improvements in the number of English speakers notwithstanding, ELT (English Language Teaching) and ELL (English Language Learning) still pose a serious challenge in Japan both for teachers and learners.  
Japanese participants of an intermediate English language course in England are often 
embarrassed by being confronted with the cruel reality during international comparison 
on self-introduction: 
- I am 24 years old, a typist from Italy, have studied English for two years. 
- I am a custom-inspector from Greece, studied English for three years. 
- I am an English major graduate of X University in Japan, have studied English for 12 
years. The low efficiency of institutionalised English teaching is a fact that Japan has been facing for decades and has been making endless efforts to cope with. „The Japanese government pays over 4,400 participants of the Japan Exchange and Teaching Programme (JET) over three million yen annually, totaling $130 million in salaries alone. In addition, many par-ents send their children to juku (cram schools), tutoring, and eikaiwa (private English con-versation schools), all in the belief that if you continue throwing money into English edu-cation, their children will speak as naturally as New Englanders. However, many are argu-ing the education system as a whole would be far better bringing in certified teachers with years of experience teaching in their respective countries. As of now, this is, as so many job postings famously state, ’preferred but not required’.” (Wright 2015: 1). The results are far from satisfactory and are hardly explainable in view of the generally good scores of Japa-nese students during international comparison from all other subjects but foreign lan-guages. One is at a loss examining the comparative international data: Japan has consist-ently scored last or next to the last in any of the four language skills (listening, grammar, vocabulary, reading) for the past decades (NKSh 1990/1/14). Scores on the Test of English for International Communication (TOEIC) have consistently been lower than those of other Asian countries (Voigt, 2001). A turning point impact, expected from the implemen-tation of the JET program (1986) employing over 6000 native English language speakers 

  1  This contribution is an output of research in progress and made use also of earlier published stu-dies of the author (Hidasi: 1997a; 1997b; 1998; 2003, 2006, 2007, etc.) 
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(but not teachers!!) in public schools throughout Japan, also failed in the sense that in the survey taken 10 years later Japan’s relative position – together with that of North-Korea – was placed again as the lowest among 24 Asian countries on average scores. (NKSh 1999/12/3). In 2014 “the Test of English for International Communication (TOEIC), has Ja-pan ranked 40th out of 48 countries. For the Test of English as a Foreign Language Exam, Japanese scored as some of the poorest English speakers in Asia” (Wright, 2015 :1.).The latest English-proficiecy scores of the Eiken-test (used an an official certification of English language ability in Japan) once again proved to be well under the desired minimum level of requirement (Aoki, 2017), in spite of government measures taken in 2011 to improve English education in public schools. How can this be explained? The public and the business world, as end-users of the work force, blame the education system and demand immediate actions. All parties involved in the “English education in-dustry” in Japan agree that things have to change. Schools expect it from the Ministry of Science and Education, the Ministry of Science and Education expects it from the teachers. Accordingly, to improve English education, the retraining of some 60 000 public junior high and high school teachers was implemented. (JT 2002/5/25/1.) Parents are unhappy because they are forced to offer enormous financial sacrifices to have their children meet university entrance examination standards. The private English Language Teaching indus-try in Japan generates more then one billion US dollars annually (Voigt 2001) and the sum has been growing ever since. English teachers of Japanese nationality expect considerable improvements from the growing number of English native speaker teachers. English na-tive speaker teachers, in turn, expect Japanese teachers` attitude, methodology and what’s more, the whole system to change so that students cooperate more. Students expect Eng-lish classes to become less frustrating and more stimulating. What is, in fact, happening? There are, without doubt, a lot of factors (and possibly many more considering partic-ular cases individually) that might contribute to the low efficiency in varying degrees: 1. large class-sizes 2. short time frames for English classes 3. lack of proper English language skills of the native Japanese teachers 4. overall ageing of the teacher population 5. the lingua-typological difference of Japanese from English 6. fluctuation of native speaker English language teachers 7. insufficient number of English native speaker teachers 8. English speakers employed as teachers (without teaching qualifications or experience)  9. rigidity of the curriculum 10. non-stimulating textbooks 11. grammar-translation focus teaching methods 12. exam-oriented content of the teaching 13. lack of student motivation (Since English is a foreign language in Japan and not a sec-ond language, students do not sense any particular importance of English in their eve-ryday lives) 14. lack of exposure to real-life intercultural communication 15. no real need to know a foreign language within Japan – all information is available in Japanese  16. relatively old age of students when first exposed to foreign language learning (since 2011 English has been introduced in 5th and 6th grade as a pilot project, from 2020 it will be a regular subject from the fifth grade of elementary school).  
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This list neither represents an order of importance, nor an order of difficulty of acqui-sition, and it is probably far from being complete either (see also Hidasi, 2006). Though it is evident that the problems constitute clusters: some factors are of an organizational na-ture, some factors blame the teachers, others blame the system, and some blame the stu-dents. I would complete this list by some more factors, however, that are usually over-looked and never mentioned among the arguments, although they might be of utmost im-portance.  
Differences in mental programming  It is not only the difference and /or difficulty of the “langage” in the Saussure-ian sense (Saussure 2013) that presents a problem, but also the process of acquisition. Furthermore, the difference in language usage (“parole”) also contributes to the extraordinary efforts that are to be taken by learners (Hidasi, 2003). It is assumed that most of the difficulty arises not so much from the difference of language, but rather from the difference of inter-action by and through that language. The methods of teaching and learning are both affected by culture. In the 1970s, Jules Henry (1976) listed 55 teaching methods, the number of which must have considerably grown since then. On the one hand watching, imitating, repeating, memorizing and other receptive methods are well represented in the arsenal of teaching and learning of Japanese. On the other, doing, problem solving, comparing, discussing, etc. are nearer to the concept of the proactive Western teaching-learning repertoire. Whereas the former puts emphasis on the perception and consideration of the whole context (high-context culture) prior to understanding, the latter places emphasis on concentration of the overt (mostly verbal) message (low-context culture) and expects a prompt reaction to it. While the former is nearer to the defensive, the latter is nearer to the offensive type of communication behav-iour. DeKeyser (2003) attempts to provide definitions for explicit versus implicit and for inductive versus deductive teaching and learning. His ideas can best be summarized in a matrix format. 

Language Teaching and 
Language Learning 

Deductive = from the 
rules (structure) to the 
concrete manifestations 

Inductive = from the 
concrete manifestations 
to the (structure as a) 
whole 

Explicit 
Conscious process of teach-
ing and learning 

Traditional teaching based on grammar To make students “dis-cover” the rules for them-selves 
Implicit 
Unconscious process of 
teaching and learning 

To use (innate) parame-ters To acquire from the input as the result of a natural process 
Table 1. Teaching and Learning methods in matrix (on the basis of DeKeyser, 2003) As long as native teachers of English try to operate in Japanese classrooms applying their own (digital) communication strategies and hence demanding from learners to fol-low learning strategies different from what they have been socialized to, the performance of (analogue) learners cannot be expected to improve considerably, since their energies 
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get wasted more on coping with the comprehension and learning of new strategies, than on the language learning proper.  It would be easy to suggest then, that for the sake of a better compatibility of teaching and learning strategies, it should be Japanese teachers who teach English to Japanese learners of English. All this in order to prevent the learners from the time-consuming pro-cess of the cultural adaptation to the “way of communication” (and hence to “the way of teaching”) of the teacher with a cultural background different from their own. The issue of teaching-learning is further complicated however by the fact that whereas the majority of European languages (including English) are considered to be digital in nature, Japanese is considered to be an analogue language per se (Hayashi and Jolley 2002). So the question arises, whether from the point of view of teaching and learning efficiency, what happens if English – a par excellence digital language – is taught in an analogue fashion? “Via traditional rule teaching, learning is both deductive and explicit. When students are encouraged to find rules for themselves by studying examples in a text, learning is in-ductive and explicit. When children acquire linguistic competence of their native language without thinking about its structure, their learning is inductive and implicit. The combina-tion of deductive and implicit is less obvious, but the concept of parameter setting in uni-versal grammar could be seen as an example; supposedly learners derive a number of characteristics of the language being learned from the setting of the parameter, and this clearly happens without awareness.” (DeKeyser, 2003: 314-315.) Whereas present-day FLT in European countries is dominated by the inductive explicit method, much of the teaching and learning done in Japan follows the inductive – implicit method. This method gives very good results if the time allotted for language learning in not bound, if it is not limited. (As, in fact, is the case of the acquisition of our mother tongue. We are normally not pressed by time: some children learn the native language quickly, others need more time, but there are no restrictions on time.) In the case of foreign languages, however, we are normally limited by performance re-quirements, deadlines, etc. One way to shorten the time of acquisition is to make the pro-cess “conscious”. It is assumed that with the raising of awareness, redundancy, – and hence waste of time, – can be avoided. The process becomes more conscious, more linear, and more rational, – at least this is the Western belief. In the Japanese tradition though, much more is left in foreign language learning, – as in learning of any other skills, – to other ca-pacities of the brain, like storage of information by memorizing. It is hoped that these memory traces can be mobilized and activated at the required moment. If, however, there are no exact matches in the memory for the required needs, then there is nothing to be activated. In that case, communication slows down or breaks, manifesting itself in the long silences in communication interaction from the part of the Japanese learners of a foreign language or a mismatch arises:  
Japanese learners of English often memorize whole dialogues for conversations with for-
eigners. They would learn a piece of interaction like:  

– J: Do you like sushi?  
– F: Yes, I do. 
– J: Which sushi is your favourite?  
– F: My favourite is …… 
– J: Oh, sure, it is very delicious. I also like it. 

But in case they get a non-affirmative response like:  
– F: I do not like raw fish…. 
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The Japanese side either continues the way as it was originally planned, not being able to 
overwrite his strategy:  

– J: Which suchi is your favourite?  
In this case the foreigner gets embarrased – not knowing what happened, whether his part-
ner might have missed his response…or the whole communication interaction breaks 
down….. Not only styles of, but the function and expectations toward communication also differ. Whereas in Western communication settings the main function of communication is infor-mation presentation and information exchange (Grice, 1975), in Japanese communication this function is more often than not only of secondary importance. The primary function of communication is to maintain good human relationships: (Hidasi, 1997b). This is a cul-ture driven requirement: of primary value are smooth human relationships and commu-nication supporting it. For this sake, the Japanese are ready to sacrifice their individual preferences or conveniences, reserve opinions (particularly negative ones) andcontrol their communicative behaviour in a way that would best meld into the group. This can very well be seen in classroom situations as well. Students would not volun-teer, – even if requested to do so, – in answering a question, in contributing to classwork. A question directed to the class by the teacher is usually left unanswered, not so much because of lack of knowledge, but because no one takes the odium to be singled out from the group. By avoiding eye contact with the teacher, students signal their unwillingness to cooperate on an individual basis because this would mean standing out from their peers. The well-known proverb: Deru kui wa utareru = „Nails standing out should be hammered” is in force. Since cooperation and, hence, group achievement is given preference in Japa-nese culture over individual achievement, people tend to be less competitive in their be-haviour and attitude, and less assertive in their communication than their scores suggest in sociological or psychological surveys. The Japanese students avoid risks and show little value of personal choice or freedom of thought. An American student (Intercultural Communication class at Kanda University of Foreign Studies, academic year 2003) comments: “A Japanese person would rather be quiet than risk thinking differently than the group. When they are unsure of how to do something, they either refuse to do it or they follow the crowd as carefully as possible. Because Japan is a collectivist society, they are afraid to do something individual so if they are not sure of the right answer, they avoid the question. In my classes I often see the teachers call on Japanese students and ask them, ̀ what do you think?’. The students usually look down shyly and avoid eye contact as they scramble through their notes for the `right answer`. The teacher may have to ask the question in multiple ways and even tell the stu-dent that there is no wrong answer. The students still give vague answers if any.” Students are reluctant to give opinions when confronted with open questions for debate (Powell and Andersen, 1994). “What do you think about unemployment?” “What are the benefits of studying abroad?” Just to be on the safe side, answers are mostly general (often dutifully memorized “prêt-a-porter” texts) instead of contributing individual solutions. Many native teachers would then conclude in their final evaluation that “X. has no opinion”; “speaking competence particularly low”; “unable to express what (s)he wants”, etc. Students do not make the effort to become active and dynamic players of the commu-nication (particularly of communication in English!) – if they react at all, they do so only after being encouraged. They do not enter into the communication flow with the same commitment, because they do not feel they have the right to do so. One can interpret their passiveness in interaction from different standpoints: as a sign of respect towards the 
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teacher, within the Japanese frame, and as a sign of indifference, within the Western frame. This, in fact, is often given as afeedback from English native speaker teachers (Komisarov, 2002).  The characteristics of Japanese communication patterns function well within a Japa-nese context. The problem arises when these same communication strategies are trans-ferred to communication with foreigners and/or in a foreign language. This often leads to misunderstanding, embarrassment and frustration. And this kind of communication strat-egy means a great obstacle in developing FL communicative skills.  Apparently, communication strategies differ. And people’s attitudes towards commu-nication strategies also differ. So, when we talk about successful communication in a for-eign language, we also have to keep in mind certain competencies to carry out interactions effectively. Communicative competence is often mistakenly reduced in Japan to the knowledge of the English language. In reality though, less than 10% of Japanese people can speak and understand English with no limitations, as shown by surveys taken annually by the Statistics Bureau of Japan http://www.stat.go.jp. The passive and indiret type Japanese communication behavior cannot function successfully in a multicultural setting. Japan’s case reinforces earlier held assumptions that communication behaviour is more influ-enced by culture than by linguistic skills proper.  These questions: language acquisiton, language performance and communication-in-teraction in English, are in some way or other interrelated and interconnected with each other through a common denominator, namely “cultural-mental programming”.  
Knowing English – an advantage or disadvantage  
in Japanese society?  English language competence as a lingua franca has become an imperative in the econom-ically developed world, particularly so in the context of globalization. English is namely as much the result of globalization as a generating tool of it. Therefore, it would be of utmost importance for Japan to possess an ample number of professionals with effective English language working proficiency in the field of international relations, economics and science. Still, approved by statistics and surveys carried out in East Asia regularly, Japan has been underperforming for decades with respect to this expectation, in spite of the huge amount of economic, academic and logistics efforts put into FL acquisition. “The fact that Japan, despite being the world’s second largest economy, should play so small a global role is caused by many forces….The English language deficit, however, is a major culprit and in-deed at the root of many other causes.” – warned Lehmann (2002) in his article. In the meantime, Japan lost its position as No 2 in world economy, due to China’s takeover in 2010, hence the need to increase the number of proficient English speakers is more rele-vant than ever. In spite of this, we still witness a certain socio-psychological obstacle that would work against this requirement.  Observers and researchers (Reesor, 2003) are faced with the reality, that the sheer fact of being a good English speaker might be not an advantage, but rather an obstacle in carreer-development in Japan. In most – if not all, – countries of the world, foreign language knowledge is an added value in one’s professional portfolio. Not so in Japan. To stand out from the others, to know more than the others is not considered to be an asset, but rather seen as a violation of group harmony. For a long time, attributable to the so called nihonjin-
ron, an ideology so popular after the 2nd world war and reaching its peak in the 80’s, true 
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Japanese cannot master a foreign language. This assumption analyzes and explains pecu-liarities of the Japanese people and character, – in contrast to other nations, – and empha-sizes its uniqueness and atrributes of its identity. To be good in foreign languages might also be read as giving up someone’s identity. It is not by chance that a book written by professor Suzuki (Suzuki, 1999) which explains and justifies the inability of the Japanese to aquire foreign languages, is still enjoying popularity and is on sale. The person who stands out amongst their peers or colleagues does not fit properly into a group, – so is to be sanctioned or punished (lower salary, delayed promotion, etc.) It is not rare that even English university professors brag about their inability to speak English. Particularly so in their inner professional circle. These very same professors when visiting abroad might re-veal their hidden English skills, but they would stop doing so in front of their colleagues. At companies too, most professionals do not admit their language skills before their bosses, they rather hire interpreters, whose prestige (position, fees) is surprisingly low in Japanese public judgement. Namely, they are the people whose “true Japaneseness” is questionable, – to say the least. It is therefore no wonder that people, – for the sake of harmony, for the sake of “saving face”, – do not aspire to come out with their English skills, even if they command good language knowledge. Not speaking about those, who in fact have very low proficiency and see no reason to be ambitious in impoving their language skills. And if people do not use a language, do not communicate, do not interact actively, – then they cannot develop. This kind of behavior and mentality is in sharp contrast with the skills that multinational companies and international organizations require in our age. This is a serious concern for the business world and international organizations. This ex-plains why Japan’s biggest companies (Toyota Motor Co., NEC, Hitachi, etc.) have recently launched policies of tieing promotions to English ability.  
Conclusion The issues connected with foreign language acquisition and communication are gaining importance within the process of internationalisation and globalisation. Still, we are left with the question of discovering the ways and means of mental programming and repro-gramming. It is only hoped that by mobilizing achievements of many other disciplines, such as neurology, psychology, sociology, etc. a better understanding of the mental pro-cesses in language acquisition would contribute to the improvement of efficiency in lan-guage teaching in general, and in Japan in particular. In Japan, the improvement of English education in terms of technicalities (class-size, etc.), of structural conditions (timing, curricululum structure, etc.) and of human resources (qualified only English native speaker teachers, professional up-grade programs for local English teachers, etc.) are necessary prerequisites but are far from being sufficient for solv-ing the problem of English proficiency deficit. There is namely a socio-psychological prob-lem in the background that requires serious attitude change, which in its turn is a time-consuming process. Without raising the awareness of the importance of English compe-tence in the global world people would not be committed to changing their attitude to-wards foreign language proficiency. Knowing a foreign language should not be considered a betrayal of „national identity”. Foreign language proficiency rather should be acknowl-edged as an imperative of the globalized age and an added value to the human capacity pool of the country. This topic is becoming particularly relevant amidst the preparations for the 2020 summer Olympics to be held in Tokyo. 
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Influence of obligatory home readings  
to the first language vocabulary acquisition KATARINA ALADROVIĆ SLOVAČEK – ŽELJKO AGIĆ – LIDIJA CVIKIĆ 

Estimations on the size of children's vocabulary are very diverse, which stems from the very nature of a word and dynamic nature of vocabulary. In children vocabulary acquisition lexical spurt and beginning of schooling, i.e. learning how to read can be considered significant milestones. The estimated size of a six-year-old's vocabulary range between 4000 and 6000 words, and school children broaden their vocabulary by 500 and 1000 new words a year. Also, the studies show that while reading an adult can learn 70 new words, while a pupil can learn 16% of the new words in a text (Duan & Da, 2015). In Croatian educational system vocabulary acquisition is not in a focus of mother language classes. Vocabulary growth is purely incidental, i.e. it is result of language exposure and general lan-guage development and it is not fostered by vocabulary learning activities. An im-portant part of Croatian language curriculum are obligatory home readings. Due to the length of the texts, as well as their characteristics (literary works, often non-contemporary), it should be considered a significant language input, espe-cially for vocabulary acquisition. Because of that, the aim of this paper was to in-vestigate the influence of obligatory home readings to primary school children first language vocabulary. This research confirms the idea that pupils will enrich their mental lexicon through good choice of readings and systematic encourage-ment to read which, in turn, will result in better quality of their text production, in both written and spoken form. 
 Keywords: children’s vocabulary, home readings, language exposure, language de-

velopment, Croatian  
Introduction The process of language acquisition does not, as we most often assume, end when a child starts school. It merely continues because a child departs from the phase of concrete cognitive processes and enters the phase of abstract thinking at the age of eleven, that is, twelve when his/her morphological and syntactic knowledge of the mother tongue is automated (Jelaska, 2005). In the Republic of Croatia children start the first grade of primary school at the age of seven and finish school at the age of fourteen. Croatian is as the mother tongue the most comprehensive subject in the curriculum. The reasons are twofold. On the one hand there is the complexity of the field that it encompasses: language (grammar and orthography), literature, media culture and language production (written and spoken), and on the other hand it is the subject with the most numbers of 
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classes. Until the sixth grade of primary school there are five classes per week, and then in the final grades four classes a week. Numerous factors influence the acquisition of the mother tongue (Croatian). It is, first of all, the dialect that a pupil is immersed in because he lives and grows up in it. In the Republic of Croatia we distinguish among three major groups of dialects and sixteen varieties of those dialects. It is often hardest for the pupils whose natural idiom differs significantly from the standard language. This is why the acquisition of the standard Croatian language has its initial period (the level of acquiring the natural dialect) and its final period (the level of acquisition of the standard language that a pupil wishes to achieve at the end of a particular educational phase). In the primary (primary school) period the fundamental goal of the Croatian language learning is the de-veloping of the communicative competence, that is, of linguistic communicative skills in spoken and written use of language in all the functional styles (NPiP, 2006). An important element of the linguistic communicative competence is the lexical competence, that is the level of knowing and skill fully using the vocabu-lary of a language (ZEROJ, 2005). Research (Duan and Da, 2015) has shown that the lexical competence has been neglected in traditional Croatian language teach-ing for a long time and that more time is devoted to learning grammar. For this very reason pupils' results were better in the tests of linguistic (language) com-petence in primary school, in relation to the tests of communicative (linguistic communicative) competence. That points to the fact that pupils' knowledge of lin-guistic theory is better than their knowledge of how to use it concretely. Conse-quently, at the beginning of their school education, pupils know the orthography rule that capital letters are used for writing people's names, but in a concrete sen-tence My teacher's name is Marina they write the word Marina, which is a personal name, with a small letter (Aladrović Slovaček, 2012). In the National curriculum for Croatian language (2006) there is not a clear strategy for the enrichment of the pupils' vocabulary nor is vocabulary knowledge tested. It is clearly stated in the goals and outcomes that pupils should broaden and enrich their vocabulary but it is not clearly stated in what way and how this component is to be tested. For this reason teachers often neglect teaching vocabulary taking it for granted that pupils possess that knowledge. However, it has been shown that there are often words that students do not know or do not understand even in pupils' text-books and not only in Croatian language textbooks but also textbooks of other subjects, especially Mathematics and Nature and Society in which words that are unfamiliar are often explained in terms that pupils' do not understand either (Pavličević-Franić and Gazdić-Alerić, 2010). Everything stated implies that it is necessary to examine pupils' lexical competence and carry out initial testing of pupils in order to start creating strategies that will help to enrich pupils' vocabu-lary in the best possible way.  
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Lexical development The first word is defined as the first word that a child utters and his parents are aware of (Pavličević-Franić, 2005). It usually transpires when a child is about twelve months old. At fifteen months of age a child uses about fifteen words and about twenty at the age of eighteen or nineteen months. The first word is usually a common noun 'mum' or 'dad'. Usually it is connected with the child's needs that accompany saying 'mum' or 'dad', like the need to be held, fed or some other need. At the age of three, it has 3000 words in his vocabulary and at the age of 4 it has 4000 words in his vocabulary. Vocabulary of six-year-old children consists of fourteen thousand words, that of nine-year-old children of about 19000 words and an eleven-year-old child uses 40000 words. (Pavličević-Franić and Aladrović Slovaček, 2018). Children acquire new vocabulary every day so that the number of words they can use grows fast and by the age of eighteen it is about sixty thou-sand words (Clark, 1995). Three processes can be observed if we look at changes in a child's lexical development during the early period in school education: the increase in the number of acquired words, broadening of word formation knowledge and perfection of pupils' ability to acquire new words from a certain context. A child begins to understand and use words that are less frequent, pho-nologically longer and more complex, semantically marked and are often without literal meaning, thus creating a so called linguistic register (Berman 2007). Par-allel with the development of this linguistic register that contains more standard and carefully selected words as opposed to colloquial ones there is the develop-ment of linguistic literacy which has as a precondition the awareness of the dif-ference between written and spoken language (Berman 2007). Research shows that girls acquire new words somewhat faster than boys and the acquisition itself depends on the language structure (Erdeljac 2009). School children (from the age of 7 to the age of 18) learn from 500 to 1000 new words and new meanings of the already familiar words (Cvikić, 2007). To know a word means to know its written form, context and usage, that is to be able to apply the rules of the standard lan-guage: orthoepy, orthography, inflection, syntax, collocations, semantics and pragmatics (Udier, 2009). A pupil should be exposed to a new word more than seven, preferably ten times in order to eventually acquire it (Laufer 2005: 226–227). From the initial use of a word in restricted contexts, children in time start using words in their symbolic function and extract them from a given context and use in different situations. Processes of narrowing and broadening the meaning of words specify and consolidate their meaning as well as the categories they be-long to. As a result, a net is formed in which particular categories are firmly or loosely connected, and a mental lexicon is structured. Mental lexicon represents a 'warehouse' of words that belong to the language we speak and learn. It is a representation of all the data about words that we use. (acc.to Erdeljac 2009: 35).  
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Reading and lexical competence Starting school and acquiring reading skill is considered the second turning point in a child's vocabulary acquisition. Developing vocabulary is, in Croatian educa-tion system, still something that is done without planning and this is why devel-oping lexical competence in Croatian (mother tongue) teaching is something that happens as a consequence of the language development as a whole and not as the result of planned teaching activities. Little research has been done for Croatian as the mother tongue on how planned teaching activities and reading different kinds of texts influences pupils' vocabulary development. This refers to the obligatory home readings in particular (whole literary works that pupils read on their own at home) that constitute an important component of the language input. However, it is not clear what their influence on pupils' lexical knowledge is (they abound in archaic and words of very low frequency). Reports on the research of reading skill thus far conducted (PISA, 2015) show that, when it comes to reading competence, students from families with better economic, social and cultural status will have better results. They dispose to a higher degree of educational equipment at home (typewriter, school textbooks, dictionaries, quiet corner for learning, calculator), and they come from families with more cultural possessions (works of art, classi-cal literature, poetry collections) or families that possess more books. Pupils who use computers longer and more often and think they are more skilled in using the Internet or successfully perform more complicated tasks will also achieve better results. PIRLS research (2011) also shows that pupils whose parents are more educated will perform better, as well as those who were at least three years in a kindergarten programme and students who have their own room and the Inter-net connection. Significant research confirms the importance of reading because pupils who read well often read a lot and take part in social activities that include reading: reading to family members, visiting libraries, talking about books (Sains-bury and Schagen, 2004). Positive attitude towards reading is one of the most important qualities of an individual who reads constantly since pupils who read well usually have a more positive attitude towards reading than pupils who are not successful readers (Mullis, Martin, Kennedy and Foy, 2007). What is more, children who have developed a positive attitude towards reading and their read-ing identity read for fun more often and such reading activities can increase a pu-pil's confidence about reading and interest in reading (Wigfield and Guthrie, 1997). When reading in their free time, children demonstrate positive attitude and acquire valuable experience reading various types of texts, developing in this way their reading competence (Leppänen, Aunola and Nurmi, 2005). Apart from influencing one's self-image, expanding knowledge in various areas and enriching our general knowledge, reading has a significant influence on our linguistic de-velopment, especially the vocabulary and sentence structure building but also on one's text production. In this context it is of great importance what reading as-signments we give our pupils (which authors, what kinds of texts), how we en-courage them (what strategies we use) and how we measure their success. Some 
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research shows (acc.to Duan and Da, 2015) that an adult learns about 70 new words while reading and a pupil 16 % new words in a text. All that considered, this paper examines the extent to which reading a concrete literary work, whether obligatory or not, affects vocabulary acquisition, that is, how guided text reading transforms pupils' vocabulary in terms of quality and quantity.  
Research 

Problems and hypotheses The goal of this research is to establish to what extent reading Mato Lovrak's 'Train in the snow' affects change in second and third primary school pupils' vo-cabulary. In accordance with the stated goal the following research problems have been defined:  1. To examine reading habits (going to library) and attitudes to Croatian lan-guage as school subject. 2. To examine the knowledge of polysemes in rare and metaphorical mean-ings, frequent abstract words, less frequent concrete or archaic words in and out of context that are used in novel ‘Train in the snow’. 3. To examine connection between obligatory reading assignment 'Train in the snow' and recognising certain set words in and out of context that are used in the novel. In the line with the basic research goal and problems the following hypotheses have been formed:  H1 – it is expected that second and third grade students, on average, like read-ing and visit the school library regularly, sometimes even other libraries in the vicinity. H2 – it is expected that pupils will, after reading and interpreting the novel 'Train in the snow', understand polysemes in their metaphorical meaning, less frequent concrete words, frequent abstract or archaic words in the context of the novel, but also out of that context since they will have discussed it through a num-ber of various activities in Croatian language classes. H3 – It is expected that obligatory home readings are connected with recogni-tion of words and that pupils who have read it will achieve better results in the vocabulary test.  
Research methodology description In these research, first we made linguistic analysis of the novel 'Train in the snow' as an example of obligatory reading assignment and a Croatian children's classic in the third grade. Because of that, in this research participated 130 second and third grade pupils from three primary schools. 63% were second grade and 37% third grade pupils. 56 % of them were boys and 44 % girls. 30 % of pupils attend the First Primary School, 13 % are from the Second Primary School and 57 % attend the third Primary School. The average mark in Croatian language is 4,63, 
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that is, the most frequent mark is excellent and the least frequent good (3). Be-cause these novel in obligatory reading in the third grade, we divided examinees in two groups. All of examinees in second grade didn’t read the novel and all of examinees in the third grade read a novel.  First, we made linguistic analysis of the novel Train in the snow as an example of obligatory home readings and a Croatian children's classic and one of the most translated works of Croatian children's literature. The novel Train in the snow was written by a Croatian teacher and writer Mato Lovrak and first published in 1933 in Belgrade under the title The Children of the Big Village (Djeca Velikoga Sela). In 1946 the novel was published in Zagreb under the title Train in the snow and without the first chapter that had been published originally. The novel had a great reception among children's audiences and was translated into numerous Euro-pean languages. What is more, it was made into a children's film.  The novel has been part of obligatory home readings from the beginning. Cor-pus analysis shows that it has 31005 tokens of which 6300 are types. The ratio of the number of tokens and types creates lexical diversity (0,20). The average num-ber of words in a sentence in the novel is 15,75 (Table 1). Since the novel was read by third grade pupils who are about 9 years old, the optimal number of words in a sentence would be from 8 to 10.  
 The number of tokens 31005 The number of content words 24782 The number of function words  6223 the number of types 6300 Lexical diversity 0,20 The number of sentences  1968 Average number of words in a sen-tence 15,75 

Table 1. Linguistic characteristics of the novel Train in the snow Corpus analysis has shown that the novel has a lot of loanwords and archaic expressions like : to converse ('divaniti'), booth ('trafika'), nephew ('sinovac'), fences ('tarabe'), cooperative ('zadruga'), barn ('štagalj'), pail ('čabar'), stylus 
('pisaljka'), pauper ('bogac'), conductor ('kondukter'), machinist ('mašinist'). Some of these words still belong to the active lexis but are probably not familiar to the elderly or children. In the corpus analysis the high frequency nouns have been identified (Table 1). The most frequent are the main protagonists in the novel Ljuban i Pero, then conductor ('kondukter'), carriage ('vagon') as places of action, and snow ('snijeg') as occurrence. These very words and their frequency were used in the creation of the test for the pupils. (Appendix 1).   
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201 – LJUBAN         103 – PERO           57 – CONDUCTER (KONDUKTER) 56 – CARRIAGE (VAGON)   46 – DRAGA    35 – PUPILS (ĐACI)    33 – SNOW (SNIJEG) 26 – TEACHER (UČITELJ) 18 – HOST (DOMAĆIN) 16 – COOPERATIVE (ZA-DRUGA) 
Table 2. Occurrence of high frequency nouns in the novel There is abundance of sentences in the text in which some words have meta-phorical meaning or the sentence itself has a metaphorical meaning. Some famil-iar Croatian idioms have also been used (Table 3) for the purpose of creating the test for pupils.  

 IDIOMS AND SENTENCES WITH METAPHORICAL MEANING scared stiff won’t forgive him until the day he/she dies Everything is just pitch black to her Draga rushed to the village like the wind lie through one's teeth Pero is hardly an innocent lamb Uncles from America have fried chicken fly straight into their mouth As white as a sheet mischievous Pero The aunt lives behind seven mountains. They were as quiet as mice. Easy as pie Freezing cold Everyone was warm and cozy like hatched chicken See to it that you don't eat like a pig! 
Table 3. Idioms and sentences with metaphorical meaning After those analysis we concluded that this novel is suitable for third grade pupils when it comes to its vocabulary, sentence structure, number of words in a sentence as well as its lexical variety and density. Because of that, we created a 



 

39 

test of vocabulary knowledge (related to the reading of 'Train in the snow') and used it in the research. The test includes words both in and out of the context of the novel and was created specifically for this research and is included in Appen-dix 1. In the first task pupils had to explain the meaning of the words: conducter ('kondukter'), host ('domaćin') and cooperative ('zadruga'). In the second one they were given three sentences and in each a word that was singled out which they had to replace with its synonym: converse – speak (divaniti – govoriti); news-stand – booth (kiosk – trafika); smeared – dirty (musav – prljav). The third task was connectiong synonyms (trafika – kiosk; divaniti – govoriti; musav – prljav). In the fourth task they were asked to to explain the meaning of the word fences ('tar-
abe'), and in the fifth the word stylus ('pisaljka'). In the sixth task they were given three sentences in which one or more words had a metaphorical meaning and they had to explain the meaning of the sentence. In the seventh task they had to circle the expressions referring to food. Task 8 was the creative part of the test to examine pupils' linguistic competence and it was not included in the results. The second part of these research was a questionnaire (Appendix 2) about reading habits and activities in Croatian language classes (10 open- and close-ended questions). First, they evaluate on the rank from 1 to 5 how they like Cro-atian language as a school subject and some activities that are connected by Cro-atian language as school subject. After that, they have to choose how after they visit school library and other libraries. In third part of these questionnaire they have to write what they usually read, what read their parents, how often do they use computer, do they have home library. Also, they wrote your gender, grade and mark from Croatian language as a school subject and we used that for compari-son.  We used SPSS program for Statistics in these research. Kolmogorov z test showed us that it is non-normal distribution of date. Because of that we use non-parametric statistic’s test – Mann Whitney test for testing differences between two groups of pupils second and third grade.  
Results The first goal of the research was to examine second and third grade primary school pupils' reading habits. Since reading habits comprise different character-istics pupils were first asked to estimate how much they like particular activities in Croatian language classes. The results showed that they like grammar and or-thography related activities the least (3,6), and after that obligatory home read-ings (3,76). Still, they like listening to stories (4,5) and a bit less independently creating stories (3,9) (Graph 1).  
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Graph 1. How much do you like particular activities in Croatian language classes? Research results show that pupils visit the city library most often, the majority once a month (34,3 %), whereas they visit other libraries a few times a year (22,4 %). About 45 % of pupils never visit other libraries and 3 % of them never visit the school library. Pupils visit the school library once in two months on average and a few times a year other libraries (Graph 2). The research results also show that 76 % of examinees read other books apart from obligatory home readings, and that 52,2 % of them claim that their parents read sometimes. 32,8 % say they read regularly, 97 % state they can use a computer. 53,7 % of them spend up to one hour a day at their computer and 17,9 % more than 3 hours. 58,2 % have their own home library.   

 
Graph 2. How often do you visit libraries? 
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The results show that one can partially accept the first hypothesis stating that pupils love reading (3,76 obligatory home readings) and visit the city library more often and other libraries in the vicinity occasionally.  The second research goal was to examine understanding of polysemes in their less frequent and metaphorical meanings, more frequent abstract words, less fre-quent concrete and archaic words in and out of context. The selected words and expressions were tested in and out of context. The results show that 69 % of pu-pils know the meaning of the word conductor (kondukter). Some also define it as a host on a train or plane. 40 % of pupils know the meaning of the word host (domaćin). Most associate it with a house, only very few with broader community or cooperative society. 49 % of pupils know the meaning of the word cooperative (zadruga), the majority of them define it as a group of connected members, but also as a community, extended family, friends or friendship. 75 % of pupils easily find a replacement for the word pupil (đak), most replace it with the word student (učenik). 29 % of pupils recognise the word banner (barjak) and replace it with the word flag (zastava). 71 % of pupils successfully replace the word musicians (muzikaši) with the words performers (glazbenici), singers (pjevači), a group of instrumentalists (skupina instrumentalista) and similar. 90 % of pupils success-fully connect the synonyms: converse – speak (divaniti – govoriti); newsstand – booth (kiosk – trafika); smeared – dirty (musav – prljav). Only 10 % of pupils know the meaning of tarabe, the non-standard word for fences, and 62 % understand the word stylus (pisaljka). Some replace it with pencil (olovka), others use ball-point pen (kemijska) or pen (penkala). 35 % of pupils understand the metaphori-cal meaning in the sentence 'ide sve po loju' (loosely translated as: easy as pie) paraphrasing it that everything is going well. The meaning of the sentence in which 'The aunt lives behind seven mountains' (tetka živi iza devet brda) only 18,5 % of pupils understand and paraphrase that 'aunt lives very far away' . The last and the most difficult sentence in which 'people from America have fried chicken fly straight into their mouth' (ljudima u Americi u usta lete pečeni golu-
bovi) only 5 % of pupils understand explaining it that people in America are really well-off. 75,5 % of pupils recognise pekmez and žganci as food. These results show that the third hypothesis can be partially accepted because pupils recognise more frequent words and the archaic ones or those with metaphorical meaning not as often, which is to be expected, since children at that age find themselves going through a phase of concrete cognitive operations.  The third research goal was to check connection of the reading the novel and pupils' recognising words. Mann Whitney test shows that there is a significant statistical difference (p < 0,01) in the results of recognising words: cooperative (zadruga) (MR21 – 60, MR32 – 75), banner (barjak) (MR2 – 57, MR3 – 80), musi-cians (muzikaš)i (MR2 – 60, MR3 – 74), synonyms (sinonimi) (MR2 – 62, MR3 – 72) and fences (tarabe) (MR2 – 60, MR3 – 75) between second and third grade 

  1  Middle rank – second grade  2  Middle rank – third grade 
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pupils, that is, better results were achieved by the third grade pupils who had also read the novel Train in the snow. Pupils' results were similar in all the other tasks. Considering the fact that pupils of both age groups had equal results in recognis-ing metaphorical meaning, children are at that age evidently developmentally not ready to acquire metaphorical meaning because their cognitive operations are of a concrete nature in that particular phase. These results confirm the third hypoth-esis stating that reading the novel Train in the snow will positively affect recog-nising words and expressions that are mostly related to the novel, but to life in general as well.  
Discussion and conclusion  It is exceptionally important to develop reading competences apart from lan-guage-communicative ones in the Croatian language teaching in primary schools. Pupils receive most content through listening and reading and it is, therefore, cru-cial how pupils read, which strategies are used and especially how well they un-derstand what they have read. Their mental lexicon, which should be systemati-cally enriched, will shape all these elements greatly. As already stated, not any specific strategies are used and one of them is acquiring new vocabulary through reading obligatory home readings. This is the reason the novel Train in the snow, which is very well received among pupils, even though considered a Croatian chil-dren's classic, was used in the analysis and in the experiment. The research shows that pupils have well developed reading habits but additional motivation for ob-ligatory home readings is needed. However, after they had read the novel, they showed significantly better results in recognising words and their meaning, as well as recognising sentences with metaphorical meaning. This confirms the idea that pupils will enrich their mental lexicon through good choice of readings and systematic encouragement to read which, in turn, will result in better quality of their text production, in both written and spoken form. Still, this is analysis of only one obligatory readings work and conducted in a relatively small sample. Therefore, it is necessary to conduct a more detailed and comprehensive re-search, not only of the texts but also of text perception on the part of pupils of a particular age. In this way words can be detected, teaching strategies defined and the success of certain learning and reading strategies tested.  
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Appendix 1 GRADE:                            2.   3.    4.             GENDER:  m     f The mark of Croatian language as a school subject at the end of last school year: ____________  1. What is the meaning of those words? a) kondukter  _________________________________________________ b) domaćin ___________________________________________________ c) zadruga ___________________________________________________  2. Write on the line word that can replace bolded word in the sentence! Svi su đaci otišli svojim kućama.  ________________________________ Neka su djeca nosila barjake. ___________________________________ Veselje su im činili muzikaši. ____________________________________  3. Connect words that have the same meaning! govoriti                                kiosk trafika                                 divaniti musav                                  prljav  4. Tarabe is _______________________________________________  5. Pisaljka is ____________________________________________________  6. What is meaning of the next phrases:  
Ide fino ko po loju.  __________________________________________________ 
Tetka stanuje u devetom selu iza devet šuma. _____________________________________ 
Baš stričevima u Americi pečeni golubovi lete u usta. _____________________________  7. Circle words that are related with food?  pekmez                žganci                 polijatak             pero                    dinar  8. How do you imagine Veliki Jabukovac? Write a few of sentences! ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Appendix 2 MPM – 2018 
Questionnaire for students 

GENDER: M    F 
GRADE:   2.   3.    
The mark from Croatian language as a school subject at the end of last school 
year:                                                                     1   2   3   4   5  1. In a rank of 1 (I do not like it) to 5 (I really like) evaluate how much you like Croatian as a school subject:  1               2                 3                         4                       5  2. In a rank of 1 (I do not like it) to 5 (I really like) evaluate how much you like 

next activities those are connected with Croatian language as a school 
subject.  ACTIVITIES 1 2 3 4 5 Reading of obligatory readings  Writing of essays  Playing language games  Discussion and talking  Learning of grammar and orthography  Watching films  Listening songs and stories  Coming up with stories and songs   3. How often do you visit school library? a) once in a week and more often b) once in two weeks c) once in the month    d) sometimes in a year e) I don't visit  4. Do you visit some other libraries in the city or somewhere else? a) Yes, once in a week. b) Yes, once in two weeks. c) Yes, once in a month. d) Yes, sometimes in a year. e) I don't visit.  5. Do you read other books those are not obligatory readings? yes                  no                             
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6. Do your parents read books? yes             no                     sometimes  7. Do you know use a computer? yes                  no                     8. What do you do the most on computer?  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  9. Do you have at home your library? yes               no   10. How long in one day do you use a computer? a) 1 hour                    b) 1-2 hours                             c) more than 3 hours 
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The effects of form-focused and meaning-oriented 
tasks on vocabulary retention:  

an Indonesian case FURQANUL AZIEZ 
Keywords: vocabulary retention, involvement load, form-focused 
Abstract Although numerous research results show strong positive relationships between learners’ vocabulary and reading activities, the teaching of vocabulary in Indone-sia has so far been carried out incidentally through meaning-oriented tasks (Ollerhead and Oosthuizen, 2015) in reading classes rather than form-focused ones (Tajedin and Daraee, 2013). The form-focused tasks are generally designed to attract students’ attention to the target words through word recognition activ-ities. The meaning or meaning-oriented tasks on the other hand leads learners to examine the context surrounding the words. The study, on that basis, investigated the effects of form-focused and meaning-oriented tasks on (1) the involvement load and (2) the vocabulary retention in the acquisition of vocabulary through written input. This experimental study involved 71 students of the tenth grade of a vocational school in Banjarnegara Regency, Central Java, Indonesia. This study used Laufer and Hulstijn’s (2001) involvement model as the analytical technique, which perceives the degree of its prominence on three components i.e. need, search, and evaluation. The instruments used were observational checklist and test. The data analysis showed that (2) retention of unfamiliar vocabularies was higher in the form-focused class than in the meaning-oriented class, and (1) both form-focused tasks and meaning-oriented tasks indicated the presence of two components need and search, but in the meaning-oriented tasks evaluation com-ponent was absent because, unlike in the form-focused tasks, the students did not have to match the words with their meaning. 
Introduction The teaching of English in Indonesia practices what Norris and Ortega (2001:159-160) term as the non-interface position. This position is similar to the theories adopted by Krashen (1985) and Schwartz (1993), which perceive that the most important information which can be used for the purpose of language teaching and learning is the natural speech which occurs in natural, day to day, communi-cation. This position also sees that the practice of teaching grammar or error cor-recting activities does not have a practical impact on the learner’s language learn-ing, linguistic knowledge or language use. Seemingly, as stated by Krashen 
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(1985), there is no interface between learned knowledge, which is a result of con-scious and systematic learning, and acquired knowledge, which is a consequence of exposure to comprehensible input. For that reason, the teaching of language must be based on, and directed to, the real use of communication. This view has in fact had a strong influence on the existence of the new approach to second lan-guage teaching, the communicative approach, which makes much use of meaning-oriented tasks.  The communicative approach itself came up from the disappointment to-wards approaches which gave more focus on form-focused activities, e.g. gram-mar translation as well as cognitive code method. They believed that there was a gap between what was taught in the classroom and the communicative skills needed outside (Celce-Murcia, et.al., 1997). Besides, some research also revealed that many adult second language learners failed to use the language elements (grammar and vocabulary) in real life in communication situations (d’Anglejan, 1978; Johnson, 1981; Long, Adams, McLeans and Castarios, 1976). In Indonesian context, the presence of the communicative approach began in 2006 when the approach was formally introduced to the School Level Curriculum 2006 (Badan Standard Standar Nasional Pendidikan, 2006). The presence of the new approach was primarily characterised with the shift in the instructional practices from “form” to “meaning” oriented approach. As stated by Widdowson (1978) CLT puts much emphasis on what is termed as value rather than significa-
tion, which means that all teaching practices must be concentrated on delivering meaning of a sentence as it is used for communicative purposes instead of mean-ing attached to a sentence as an example of language usage that is isolated from context. As a result, the ultimate outcome of CLT instruction is to make learners able to produce and use sentences for communicative purposes. In reading instruc-tion, for instance, CLT has taken the form of message or meaning-oriented activi-ties, which makes use of texts as a means of attaining language control through extensive exposure to contexts. This new approach received widespread enthu-siasm in Indonesia, especially due to its capacity to enable learners to speak within a shorter period of time compared with the previous methods. In meaning-oriented type of teaching activities, teachers provide exposure to rich input (grammar and vocabulary) and meaningful use of the target language in day to day communicative context, and these activities are designed to lead to natural learning of the language (Norris and Ortega 2001).  However, after some years of its implementation, teachers are now faced with problems: students communicate quite confidently but with poor grammar and repeated vocabulary (Anwar, 2012). As disclosed by Genesse (1987) classroom activities which concentrate on developing communicative skills do well only at the expense of vocabulary knowledge and grammar mastery. Teaching practice which relies much on meaning-oriented tasks has clearly produced learners with good fluency but deplorable accuracy (Genesse, 1987; Harley, 1991). As his re-search demonstrates that an immersion programs of French in Canada revealed 
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that there was a great disadvantage in exclusive implementation of CLT model. Even though the learners in the research had been learning the language for six to seven years, they were still unable to reach native-like levels of communica-tion, especially in the areas of grammar and vocabulary. Other research (Spada & Lightbown, 1989; Lightbown, 1992) also disclose that although meaning-ori-ented program had significantly increased learners’ oral fluency better than its counterparts with more traditional programs, learners still show lack of gram-matical accuracy and vocabulary. These research findings imply the need for the inclusion of grammar and vo-cabulary EFL classes, especially in Indonesia. This is imperative when realizing that Indonesian learners learn English in a non-native environment, where expo-sure to language elements is non-existent outside the classroom. For the reason, a teaching method which attracts learners’ attention and teachers’ focus to lan-guage elements as they come up incidentally in a communicative teaching can be a solution (Long, 1991). In this method grammar points are dealt with and vocab-ulary is explicitly presented during a class whose focus is on the development of communicative competence. Long (1991) terms this kind of practice as form-fo-cused instruction (commonly abreviated as FFI).  This new move to the teaching of language itself has several versions, one of them being what Long (1991) terms as Focus on Form (or usually abbreviated as FonF). The main emphasis of this version is on communicative activities. How-ever, when learners are faced with linguistic problems, the teacher will intervene and work on them. At the earlier development, this teaching method was called ‘reactive and incidental’. This was called so because teachers responded to stu-dents’ difficulty when they faced a problem in a particular language feature dur-ing communicative class activities or tasks. Therefore, in this early type the lan-guage features in focus were not predetermined. The development of this method, however, has shifted overtime with the anticipation of what grammar points and vocabulary input the learners would need during the communicative activities and, hence with the plan in advance to include the language features in focus through pedagogical interventions, while at the same time maintaining the main focus of the entire activities on meaning (Doughty & Williams, 1998; Long & Robinson, 1998). Norris and Ortega (as cited in Ollerhead and Oosthuizen 2005: p. 54) further asserts that the following criteria have to be met for an instruction to be consid-ered as a FonF: (i) that learners engage with the meaning of a structure before paying attention to its form, through tasks that ensure that target forms are cru-cial to the successful completion of the tasks; (ii) that instruction in a particular form occurs as a result of analyzing learner’s needs; and (iii) that learners' atten-tion be drawn to a form briefly yet noticeably, „thus achieving a difficult balance between unobtrusiveness and salience”. In later development of this method, following the same scheme teaching ap-proaches such as mimicry and vocabulary memorization or grammar translation might be included in the process. However, all should be based on the idea that 
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language features are taught systematically, planned in advance, in contrast to the earlier form in which features are given incidentally. In a rather strong ver-sion of the method, language forms can be presented as separate units. These units are sequenced in an order of linguistic complexity. This approach views the teaching of language more like the teaching of grammar, where language is han-dled as an object of study whereas language teaching is perceived as an activity to be performed systematically. Besides, “learners are seen as students, rather than users of the language’ (Ellis 2001: 14). A different version of form-focused method was proposed by Johnson (1982), which he calls as Form Focus Instruction (abbreviated as FFI), in which language forms are taught (through a structural syllabus) along with a communicative stage and, from the very beginning, the order is emphasized on communicative framework. In other words, language forms are taught first before communica-tive use in the second stage. Moreover, in the communicative stage, the structures are ‘activated’ or ‘recycled’.  Indeed, research by Spada (1997) suggests that the teaching of language forms needs to be explicit in many, but not all, aspects of the language being learned. Grammar and vocabulary must not be isolated. Rather, they should be incorporated into CLT. Research into both CLT and FFI emphasizes the im-portance of having both meaning and form-oriented instruction in order for the learners to get high levels of fluency and to reduce errors (Long, 1990, 1991; Sa-vignon, 1991; Spada, 1997). 
Context There has not been much research carried out in Indonesia on the topic. However, the Indonesian Curriculum Development Guide (Badan Standard Standar Na-sional Pendidikan, 2006) hints that under the current high school curriculum, which still uses exclusive meaning-focused teaching methods, the teaching of vo-cabulary does not receive sufficient attention. In all the four skill sections in the English textbooks, vocabulary presentation only appears in reading section and is only treated as one of the nine activities the section. In the subsection, vocabu-lary is presented through recognition exercises of difficult words found in one of the texts.  Therefore, the current study explores the effectiveness of two different types of tasks on vocabulary acquisition through reading. The study aims at comparing form-focused and meaning-oriented tasks with regard to their effect on vocabu-lary retention and involvement load index. The effectiveness of the two types of tasks was then measured through the vocabulary retention test and Laufer and Hulstijn’s (2001) involvement load hypothesis. The research questions addressed in this study are (2) whether there was any difference in effect between form-focused tasks and meaning-oriented tasks on vocabulary retention, and (1) what the involvement load index of the form-focused and meaning-oriented tasks was 
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like. The investigation on the involvement load index was carried out here be-cause as Hulstijn and Laufer (2001) argue that the retention of unfamiliar words depends on load of a task involved i.e. the amount of need, search, and evalua-
tion it imposes. Need in this hypothesis refers to the requirement of language form like vocabulary in order to carry out a certain task, such as a requirement to know a word to comprehend a text. Search is defined as the attempt to obtain the required language form, such as asking friends the meaning of an unfamiliar word. Evaluation is the effort done to compare the word meanings, to search fur-ther meanings of the word, in relation to the context where the word occurs to determine if it is the right match or choice. According to Hulstijn and Laufer (2001), if a certain task involves more components of the hypothesis, it will result in better word retention.  
Method  

Participants Participants of the research were 70 tenth grade students of vocational high school in Banjarnegara regency, Central Java. The 70 students were assigned into two groups, one group which consisted of 34 students as the experimental group (using the form-focused tasks), and the other group which consisted of 36 stu-dents as the control group (using the meaning-oriented tasks). In advance of the grouping, a preliminary test was carried out to make sure that the participants were homogeneous in proficiency, especially vocabulary and reading compre-hension. However, of the 70 students participating in the research, 5 were ex-cluded from the analysis due to their language competence. The score of these students fell between one standard deviation above and one standard deviation below the mean score of the pretest. Besides, students who did not come up for the whole five treatment meetings and could not complete the tasks were also eliminated from the analysis, leaving 61 for the analysis. 
Instruments TEXTS, TASKS, TARGET WORDS, AND TESTS Five texts from two genres (descriptive and recount) were taken from general senior high school textbooks for grade eleven of Indonesia Developing English 
Competencies published by the Ministry of National Education (2008). The genres are not taught to grade ten students, so it is assumed that the students are not familiar with the text types. The use of general senior high school textbooks is for two reasons. First, the textbooks are designed for students of the same level (sen-ior high), who presumably belong to the same linguistic competence level. Sec-ond, general senior school textbooks contain texts of the same interests. The same five texts were given to the experimental and control groups. The difference be-tween the experimental and control group was in the tasks following each texts. 



 

52 

The texts for the experimental group were followed by form-focused tasks, which required students to draw their attention to the word itself, not to the con-text surrounding the word. In the form-focused tasks, students were to match the target words with their synonyms or definitions, with the number of synonyms and definitions bigger than the target words. Following the principle of matching test type, the construction of more than two alternatives for each item is to reduce the possibility of guessing. The texts or passages for the control group were followed by meaning-ori-ented tasks. These tasks are in the form of true and false test items, where in each of these items a target word was used. In order to respond to each item correctly students needed to understand the word. In completing these tasks students did not have to do anything about the words. They just had to understand the mes-sage of the entire texts where the target words were used. For instance, in one of the texts, the word arrive becomes the target word. In meaning-oriented tasks, the students would find a sentence containing the word and they had to decide whether sentence was correct or wrong, according to the passage. Here the stu-dents’ attention was drawn to the entire sentence, not on a certain word. This is different from form-focused tasks, where the word was singled out from the text and made a test word. The students were then asked to find the right match for the word (i.e. reach a place or the end of a trip). In this type of task students’ at-tention was of course attracted more to the word than to the definition.  The selection of target words was done through a procedure. First of all, a number of words which will seemingly cause meaning problems to students were selected from the texts. This step resulted in 80 ‘difficult’ words. Secondly, in a try-out test these 80 words were presented to the students and the students were asked to provide synonyms, translation, definitions, or L1 equivalents for the meaning of the words they knew. Thirdly, the words that were unknown by most of the students were then selected as the target words for the research. From this selection process, 36 words were chosen as the target words of the study. The test, which was given at the end of the study (post-test), was constructed using the 36 target words. The words were presented in a test sheet, where two blank lines were provided to the right of each word for the students to write the definition or L1 equivalent. The data obtained from this test was used to measure vocabulary retention taught through form-focused and meaning-oriented tasks. 
Procedure There were three steps carried out to address the research problems. The first was to assure homogeneity of the participants. This step was done through stand-ardized EPT-like test, which was developed by Language Development Center (LDC) of Muhammadiyah University of Purwokerto, using only the reading sec-tion. This section comprises 25 multiple choice vocabulary questions and 25 mul-tiple choice reading questions. The time allotted to complete the test was 35 minutes. The second step was to find out the ‘newness’ of the target words to the 
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participants. To this end, the seemingly unfamiliar words in the texts were pre-sented to the students. Of the 80 words, 36 words were unknown by most of the students and these words were used as the target words in the study. The third step was to find out the vocabulary retention of the students. In every one of the five meetings, a text was presented to the two groups. After the reading session was over, a task was given to the students. As mentioned earlier, the difference of the treatment for the two groups was the type of task. The time allotted to com-plete the task was 20 minutes. Upon completion of the task, the teacher wrote the correct answers to the tasks (matching and comprehension questions) on the board. After all the five texts were presented, a post-test was administered. The post-test was in short-answer test type, where students were required to supply the Indonesian translation of the 21 test words. 
Data analysis The data from the reading test administered to assure the homogeneity was ana-lysed using a t-test. For the post-test, the answers of the participants, were scored dichotomously. A wrong or blank answer was given a score of 0 and the correct answer was given a score of 1. To reveal the effect of the form-focused and mean-ing-oriented tasks on the retention of the two groups of the students a t-test was performed, while to find out the involvement load difference of the two types of tasks, a simple involvement load model was carried out. The involvement load index was obtained by counting the absence or the presence of the factors, where absence (-) of a factor was scored 0, moderate presence (+) was scored 1, and strong presence (++) was scored 2.  
Results  To assure that the population was homogeneous, the EPT was administered. EPT used in the (pre-) test was a standardized test, so validity and reliability tests were not carried out. Instead, statistical analysis to discover the homogeneity of the population was carried out through the use of a t-test. Table 1 exhibits the descriptive statistics for the performance of the two groups’ (form-focused and meaning-oriented) on the EPT.  

N Mean Std. Deviation Std. Error of Mean Form-focused 29 34,17 7,215 1,587 Meaning-oriented 32 32,94 8,544 1,275 
Table 1. Descriptive statistics for the two groups’ performance on the EPT (the pre-test) To find out whether there was any difference between the mean scores of the two groups on the EPT, a t-test was run (see Table 2). The results of the t-test show 



 

54 

that there was no significant difference between the 2 groups in terms of their English proficiency.  
 

Score 
Levene’s test for equality of vari-ances t-test for equality of means 95% confidence intervals of the difference 
N F Sig. t Df Sig. (2 tailed) Mean Diff. Std error diff Lower Upper Equal vari-ances assumed 62 2,14 ,14 -,61 59 ,543 -1,23 2,019 -5,274 2,805 Equal vari-ances not assumed    -,60 -,55,0 ,547 -1,23 2,036 -5,314 2,845 

Table 2. Independent samples t-test for the two groups on the EPT (the pre-test) To find out whether there was any difference between form-focused tasks and meaning-oriented tasks in vocabulary retention, the difference between the mean scores of the form-focused and meaning-oriented groups on the post-test was cal-culated. Table 3 exhibits the performance of the form-focused group (M=16,72; SD=2,14) and meaning-oriented group (M=14,71, SD=2,13). 
 

Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Form-focused 29 16,72414 2,14673 .400 Meaning-oriented 32 14,71875 2,13773 .379 
Table 3. Descriptive statistics for the performance of form-focused vs. meaning-oriented 

groups on the vocabulary test A t-test test was then run to compare the mean scores of the form-focused and meaning-oriented groups. As shown in Table 2 below, the contrast value of 3.64 (t=2.01; df=60, ρ<.05) shows that there was a significant difference between the mean scores of the form-focused and meaning-oriented groups on the post-test. As the mean of the form-focused group was higher than that of the meaning-ori-ented group, the significant t-value shows that the form-focused task resulted in more effective vocabulary retention.  
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Score 
Levene’s test for equality of vari-ances t-test for equality of means 95% confidence intervals of the difference 
N F Sig. T Df Sig. (2 tailed) Mean Diff. Std error diff Lower Upper 

Equal variances assumed 61 .017 .896 3.641 59 .001 2.005 .551 .903 3.107 
Equal variances not assumed    3.640 58.363 .001 2.005 .551 .903 3.108 

Table 4. t-test for the difference in vocabulary retention between form-focused  
and meaning-oriented groups 

The involvement load index of the form-focused and meaning-oriented tasks In order to use the Laufer and Hulstijn (2001) involvement model as a supporting explanation of the research findings, all the tasks were measured in terms of their degree of involvement. Table 4 displays the analysis of the two tasks in the study, which identifies the presence/absence or degree of prominence of the involve-ment factors (need, search, and evaluation). According to Hulstijn and Laufer (2001) involvement load index can be obtained by counting the absence and the presence of the factors, where absence (-) of a factor is scored 0, moderate pres-ence (+) is scored 1, and strong presence (++) is scored 2.   
No Tasks Status of the 

target word 
Need Search Evaluation Involvement 

load index 1 Form-focused Relevant to task + + + 3 2 Meaning-ori-ented Relevant to task + + - 2 
Table 5. Task-induced involvement load index of the two types of tasks As shown in the above table, the form-focused tasks involved all the three factors (need, search, and evaluation), while the meaning-oriented tasks only involved two factors (need, search). The absence of evaluation factor in meaning-oriented tasks can be observed from the fact that students were just required to compre-hend meaning of the entire sentence, ‘overlooking’ the presence of the target word. This is different from form-focused tasks, where students were to attend to the target words and recognize their meanings. 
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Discussion There has been some research on form-focused tasks which shows that the tasks are effective in presenting language features in CLT classes (e.g., Day & Shapson, 1991; Doughty & Varela, 1998; Harley, 1989; White, Spada, Lightbown, & Ranta, 1991; Lyster, 2004; Sheen, 2005). Tajeddin & Deraee’s (2013) research findings also reveals that task types following reading texts affect incidental vocabulary acquisition, and form-focused tasks are more effective than non-form-focused tasks in vocabulary acquisition due to the greater task-induced involvement. Ac-tually, Tajeddin & Deraee’s (2013) research involved three types of tasks: form-focused, meaning-oriented, and reading comprehension tasks. In this research, the meaning-oriented and reading comprehension belong to the non-form-fo-cused tasks.  Therefore, advocates of CLT and CBI have increasingly paid much attention to both content objectives and linguistic objectives when planning lessons (Echevar-ria, Vogt, & Short, 2004; Pica, 2002; Schleppergrell, Achugar, & Oteíza, 2004). Thus, deriving from teaching experience and research results there seemed to be a growing consensus that language instruction would be effective when it in-cluded both form and meaning. This is especially true for leaners who begin learn-ing when they are beyond early childhood, especially when exposure to the L2 occurs primarily or even exclusively in classrooms in which other learners use the same L1. This type of learner appears to benefit from FFI that enables them to make more efficient use of their limited exposure to the sounds, words, and sentences of the language they are learning (Lightbown & Spada, 2006).  The data analysis of this research also showed that there was a significant dif-ference between the effect of form-focused tasks and meaning-oriented tasks. This follows that the use of form-focused tasks in CLT classes can affect learners’ acquisition of the language features. The finding of this research again supports Hilstijn and Laufer’s (2001) in-volvement load hypothesis claiming that retention of intentional vocabulary ac-quisition is dependent on the amount of task involved in the teaching activities. Hustijn and Laufer showed that the task of composition with incorporated target words produced best retention results and that the task of reading comprehen-sion plus filling in target words produced better results than task of reading com-prehension task with marginal glossing for target words. As illustrated in Table 4, the two types of tasks had a different involvement index. The form- focused tasks had a higher involvement index than meaning-oriented tasks. Although form-focused and meaning-oriented tasks had the two components of need and search in them, but in the meaning-oriented tasks the component of evaluation was absent, while in the form-focused students had to match the words with their meaning. 
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Conclusion and implications The aim of the study was to examine whether form-focused and meaning-ori-ented tasks had a different effect on vocabulary retention and whether they had a different involvement load index. The tasks were selected on the basis of the construct of task-induced involvement proposed by Laufer and Hulstijn (2001). Data analysis showed some important conclusions. First, both form-focused and meaning-oriented tasks affected vocabulary retention. Second, form-focused tasks performed better than the meaning-oriented tasks in vocabulary acquisi-tion. Third, form-focused tasks had greater task-induced involvement. This was because form-focused tasks led students to all three components of task-induced involvement: need, search, and evaluation.  Implications of this research findings are mainly related to the vocabulary in-struction and materials development. A thoughtful selection of tasks following reading activities can result in very different word learning outcomes. As indi-cated by the study, a teacher is recommended to devise tasks with greater in-volvement load. This can be done by adding reading with word-focused tasks, which can improve not only the number of words learners learn during instruc-tions but also build an interest in words. Building an interest in words is one of three major components of effective vocabulary instruction: wide reading, direct instruction, and building an interest in words (Mezynski, 1983; Stahl & Fairbanks, 1986). Provision of reading texts which draw learners’ interest and contain pro-portional new words can bring benefits not only to the development of reading skills but also to vocabulary acquisition.  
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Possible correlation between musical  
and language gift MÁRTA DABÓCZY 

Keywords: musical and language gift, second language learning, language aptitude 
 Recently there is a growing interest in the research of talent in different educa-tional and scientific fields. It is now well established, that there are firm scientific grounds for a link between musical abilities and first (L1) and/or second lan-guage (L2) proficiency. Musical and speech sounds are segmented and processed similarly by the auditory system (François, Chobert, Besson, & Schön, 2012). Due to the complexity of the topic, it is quite difficult to establish a theory as to why and how somebody becomes talented in a given field, especially if we con-sider anecdotal evidence of children who are considered extraordinarily gifted in a certain way. We are confronted with various theories that refer to different psy-chological constructs. Musicians develop a number of auditory skills, including the ability to track a single instrument embedded within a multitude of sounds. This skill relies on the perceptual separation of concurrent sounds that can overlap in pitch but differ in timbre. According to the literature, one contributor to timbre is a sound’s spectral fine structure: the amplitudes of different harmonics and how they change over time. Also, musicians benefit from their training with an increased ability to de-tect small differences between sounds. (A.P. Clark at al., 2012; Caclin et al., 2005, Caclin et al., 2006.) Consequently, it is not surprising that musicians, compared to non-musicians, demonstrate greater perceptual acuity of rapid spectro-temporal changes (Gaab et al., 2005), harmonic differences (Musacchia et al., 2008; Zendel and Alain, 2009), as well as greater neural representation of harmonics. The fre-quency range of the second formant, although particularly important for distin-guishing consonants, falls above the phase-locking range for many speech tokens. The tonotopic organization of the auditory system overcomes this, as higher fre-quencies represented at the base of the cochlea result in earlier neural responses relative to lower frequencies (Gorga et al., 1988). Consequently, consonants with higher frequency second formants elicit earlier ABRs than sounds with lower fre-quency second formants (Johnson et al., 2008). Literature on brain research relating to how musicians’ brains work gives us a hint as to how our brain can be restructured by learning music. During the learn-ing process of music, the robustness of neural encoding contributes to the per-ception of speech in noise. Musicians outperform non-musicians on SIN percep-tion (Parbery-Clark et al., 2009, Zendel and Alain, 2011) and demonstrate greater subcortical differentiation of speech syllables that are distinguishable only by their second formant trajectories. Timing differences in ABRs can be objectively 
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measured by calculating response phase differences (Tierney et al., 2013) and are present in both scalp-recorded responses and near-field responses (Warrier et al., 2011), suggesting that they reflect a fundamental characteristic of temporal processing. Delogu et al (2010) and Marie et al (2011) also suggest that the positive effect of music expertise on enhanced perceptual processing might arise as musicians rely on both left-lateralized segmental cue processing and right-lateralized tonal cue processing. Therefore, weaker brain lateralization and enhanced subcortical processing, induced by musical activities, could play a role in L2 acquisition that is very different from first language acquisition. No studies to date have been con-ducted to examine how music through these shared resources may influence the learning of L2 syntax and grammar.  Strait et al (2011) not only eliminated the effects of musical training, but showed that even musical aptitude could predict speech processing abilities by the enhanced perception of rhythmic regularities, which adds to Sadakata and Sekiyama’s (2011) emphasis on spectral and temporal aspects. 
The reason behind searching for talent The reason why we search for talent is deeply embedded in us. In the ancient times, leaders were seen as protectors of society, be it spiritual or political. The view on talent in human history has constantly changed, however, up until today it is widespread that talent or gift is God given or biologically inherited. In recent years talent has been seen as the interplay among several psychological compo-nents, a result of genetic dispositions or as the result of learning processes.  Through observation of individual differences in achievement and in the solv-ing of challenging tasks, it can be conjectured that giftedness originates from dif-ferences in individual competency. While such an explanatory hypothesis is plau-sible, it is a matter of debate as to whether giftedness is determined more by cog-nitive, motivational, or sociocultural factors. (The International Encyclopedia of Education) There are different approaches to talent. Gagne's Differential Giftedness Tal-ent Model has three major components: four giftedness or aptitude domains; in-tellectual, creative, socio-affective, sensorimotor; five fields of talent: academic, technical, artistic, interpersonal, athletic; and so-called catalysts with two general types: intrapersonal catalysts (e.g., motivation, curiosity, autonomy, persever-ance), versus environmental catalysts (e.g., family or parents, siblings, peers, teachers or school).  Psychometric and cognitive approaches to giftedness are regarded as oppos-ing approaches. Inter individual cognitive ability differences can be confirmed by a series of cognitive process analysis- language comprehension, spatial percep-tion, understanding and logical thought patterns. The necessary planning and di-rection competences in the sense of meta-components of cognitive control are 
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responsible for each and every partial step: inference, mapping, application, com-parison, justification, and response. (International Handbook of Giftedness and Talent full ref requ’d.). The most recent conceptions of giftedness are not united as to whether gifts are only potentials for eminent achievement or can only be indicated by eminent achievement. The search for talents in particular support programs is legitimized through the right of every individual to receive optimal nurturance of talents and devel-opment. Testing is not only important for academic purposes, but also for social. At the same time, it is, of course, always questionable to measure people on a sin-gle mathematical scale. Individual diagnosis can provide information about the prevention of prob-lems in individual behaviour and performance, social conflicts, education, and (general) social difficulties in so far as giftedness can (directly or indirectly) be responsible for them. It has been adequately demonstrated that a continual lack of challenge to a child (due to failure to recognize giftedness), pressure to con-form (e.g., based on the fear of negative labelling effects), insecurity of adults in connection with their dealing with gifted children, and feelings of threat or envy could lead to behaviour problems and conflicts between gifted individuals and their social environment. (The International Encyclopedia of Education) What sort of learning growth would indicate talent? At the moment there isn’t any existing standard criteria for any longitudinal or cross measuring of gifted-ness, hence we cannot scientifically establish a line of which above there is gift-edness and below there is an average individual. Modern intelligence and talent theories offer favour domain specific concep-tions, exemplified by the multiple intelligence model developed by Gardner. Also, we can differentiate among performance, meta and knowledge- acquisition per-formances, where performance refers to basis operations such as selection and routine organizations. Based on this theory and according to a series of empirical studies, the highly gifted can be differentiated from the average in how these pro-cess components are engaged in the processing of information in open or complex and difficult logic problems. As any inbuilt cognitive function, talent and ability must serve us in the course of life giving us a better chance for survival. If so, we should be able to measure and test it. The popular question of whether the hypothetical construct of gifted-ness can be better viewed as a static disposition (trait) or as a dynamic (achieve-ment) process only seems to be a problem in theory rather than in reality. The popular concept at the moment on how humans think is that by forming concepts, which is by definition mental grouping of similar objects, people, ideas or events. We of course organize our concepts by forming mental images into pro-totypes that is a mental image or pinnacle of a certain thing. Prototyping speeds up our thinking, but at the same time of course we may fall into prejudice. Our cognition works in our favour through our ability to solve problems, and of course we approach problem solving in different ways. In conventional education pro-grammes we teach our children to solve problems based on previous lexical 
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knowledge and algorithms. (Algorithm is logical methodical, step – by step pro-cedure that eventually guaranties a solution, but it can be slow to work through.) Of course, when we search for talent, the first obvious question is, whether better results on tests indicate higher IQ levels or a gift. Not only the meaning of gift, but the meaning of intelligence has also changed significantly over the course of history. The most important question is whether or not intelligence is a single ability or a multitude of abilities. Another age old question is: what influences in-telligence and how do we asses it? Intelligence in general and especially the test-ing of intelligence is a highly debated topic in psychology.  As mentioned above, at the moment there is no standardized criteria for gift-edness and talent, however, there are several approaches to it. Being talented has held different meanings for different cultures and ages. In the literature we can find many ways of testing for talent, but there is no single test that could filter out gifted individuals.  Exceptional achievements are facets that can be achieved only by very few people. The first step is to establish a norm: In second language learning it could be the number of lessons it takes for the average learner to achieve certain com-munication skills. Students who need fewer numbers of hours can be labelled as fast learners. The same way we can set criteria for music learners. Judging musi-cal performance can be measured by both objective scales and musical sensitivity. Musical aptitude tests are designed by experts to indicate musical talent.  The often neglected area of musical education and the recognition of musically talented children could give us crucial indications of an individual being socially and emotionally more sensitive than the average. Also, if we can firmly establish a link between musical talent and second language learning skills, perhaps edu-cation will pay more attention to music training.  Evolutionary scientists believe that a musical culture would have helped pre-historic human species to survive because the music coordinates emotions, helps important messages to be communicated, motivates people to identify with a group, and motivates individuals to support other group members. A great por-tion of our brain’s function is normally allocated for social intercourse and since humans are social creatures, our phenomenal evolutionary success depended on this. It is dedicated to the social-functioning component of our brain that fosters the development of empathy, altruism, and cooperation. It enables us to emotion-ally discern the intentions and feelings of others and to interact with others. All of these factors form the second part of our nature, which originates from the evolutionary pressures of the social aspects of human experience. The absence or deficiency of the social algorithms in brain function frees enormous power in the brains of these temperamentally lopsided individuals. This power then becomes available for creative processes in the right individual. Creative individuals are now able to think in alternatives, and conciliate and synthesize patterns to come up with novel solutions to seemingly intractable problems and/or create stirring works of art that emotionally mobilize us to narratives of human predicaments. 
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Moreover, creative geniuses envision new and comprehensively applicable para-digms of nature’s workings. They bypass our evolutionary limits of comprehen-sion and invent ways of accessing the mathematical arrangement of nature, thereby conceiving, for example, quantum mechanics. Although often exhibiting a learned civility, these individuals may nevertheless be deficient in understand-ing the algorithms that help us perceive and comprehend the emotional gestalt, state of mind, and intentions needed for social interaction. 
Pilot tests for possible correlation between language learning  
and musical gift Based on previous studies and anecdotal evidence we designed a paper based survey to prove the existence or non-existence of such correlations. As an educa-tor I work with children of average intelligence as well as children with mental and learning disabilities. To my experience, children diagnosed with low IQ – that is 70 – (on the benchmark for mental retardation, an intellectual disability char-acterized by significant cognitive impairments) are challenged both in music and language, while the so called gifted children aren’t necessary extraordinarily good at music, sports or visual art. At the same time, children who are diagnosed with learning difficulties (e.g. ADHD, dyslexia,) tend to be successful in music, sport and visual art, while they are challenged in academic studies. At the same time, they tend to be extraordinarily creative. Altogether 40 children out of the 280 participants were diagnosed with learning disabilities, low IQ or broad range con-ditions, such as autism or Asperger’s Syndrome. The result of their testing is in-cluded in this research paper, they were not treated differently to children with-out diagnosed learning disabilities.  Based on literature and personal experience, we assume that there is a corre-lation between musicality and second language learning ability.  
Research goal The study is aimed to find a correlation between musical and language talent. It is designed to be useful for teaching L2 in a classroom environment and perhaps to improve our present teaching methods. We assume a connection between mu-sical and language talent, at the same time try to find whether or not the success is due to nurture rather than inborn intelligence.  Testing took place in Veszprém County, Hungary in two small village schools in the academic year of 2016/17. Both schools belong to the same institute of Presbyterian Primary School system of Hungary with a standard curriculum. Stu-dents are aged 6-15. There are two classes with special needs children who of course also participated in the testing.  The research goal was to find out whether there is a correlation between mu-sicality and language aptitude. All together there were 280 participants, all of whom are Hungarian children aged 9-14, learners of English language from sim-ilar socio- economic backgrounds. In the tests we set two categories, musicians 
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and non- musicians. Based on the literature we assumed that the outcome would prove a correlation between the two fields, however, some skepticism was raised as to whether it is due to nature or nurture. Children gave detailed information on their language learning history as well as musical activity.  In Hungary, each and every individual is exposed to mandatory music learning for at least 8 years and must learn at least one foreign language with the minimum of 550 lessons during primary school. None of the participants participating in this test is a natural bilingual. Children learnt and are learning English as a second language in the school. In Hungary, L2 is taught in a classroom environment start-ing from age 9 as a mandatory subject for a standard three lessons per week. By the end of primary school, students take a state language test at level A2. Second-ary school students are required to take a test in second language at level B1 when graduating high school. Hungary has one of the highest rate L2 exam takers in Europe. Similarly, music and singing is mandatory, including reading and basic analyzing of music, as well as music history. However, instructed musical instru-ment teaching is of course not obligatory. In the study, when we distinguish be-tween musically trained or untrained children, we talk about children who take extra music lessons in a music school and those who do not attend any extra les-sons.   A series of linguistic tests were administered in order to create a more precise picture, which included language aptitude tests with Spanish, French and German texts; mutual intelligibility tests, (sentence translation: German to English and German to Hungarian); matching pictures and texts; reading comprehension test and odd-one-out (find the English word in a multilingual text). The musical apti-tude tests contained sound recognition, rhythm recognition and repetition tests. Some of the German tasks were selected from the State Competence test Practice Book level A2 Published by Akademia and from course books, others from course books level A1. Altogether seven linguistic aptitude and four musical aptitude tests were taken by all 280 children. In this paper language aptitude tests are pre-dominantly considered, as the research goal was to find a correlation between language aptitude and musical training, however, data in musical sensitivity test results is included.  Each test question was given to children on paper in which they gave infor-mation about their musical training. Children had a randomly selected three digit code which they wrote on their paper and which remained the same throughout the research time to enable the researcher to collect and compare data. None of the tasks took longer than 9 minutes to complete, however, to avoid a snapshot picture only one task was given to the children at any given time, taking the re-search almost nine months to complete.  
Results of the tests We conducted two types of tests, musical aptitude and language sensitivity. In this paper, musical aptitude test results are considered, and language aptitude tests are presented in more detail.  
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The musical aptitude was tested by sound and pattern recognition tests as well as by repetition tests where standard music school admissions tasks were given to the children. Despite the fact that I was teaching the children, I asked them to give a detailed language history of their English as well as music learning. Not surprisingly, on the musical sensitivity test musically trained children achieved higher points than children who didn’t attend in any formal music train-ing. The musical sensitivity test contained four task types: sound recognition, rhythm and voice recognition and musical fantasy tests. The following chart shows the results of the test.  TASK MUSICALLY  EDUCATED NON-  MUSICIAN MAX POINTS DIFFERENCE 
sound rec. 1.05 0.42 4 0.63 rhythm rec. 6.78 3.57 8 0.21 voice rec. 2.7 2.1 4 0.6 m. fantasy 4.59 2.55 6 2.04 

Table1. points achieved by the two groups in music ability tests There were seven tasks to measure language aptitude in the following order; pat-tern recognition, language filtering ( find the odd-one out, which words in Eng-lish), picture matching in German, text comprehension in French with English question, language recognition, finding synonyms in Hungarian, and translation from German to English. We included pattern recognition, which is essential for reasoning, perception and logical ordering abilities.  Task1. Children were asked to recognize patterns from standard IQ tests. Identi-fication of patterns is a crucial part of natural language learning as well as distin-guishing melodies and rhythm.   Task 2. We created a short text in which the participants had to circle the words they considered to be English. We used a Spanish text from a book designed for secondary school students (Sz. Éva László, 888 Kérdés és válasz spanyol nyelvből, Marxim, page 15), and included some English, German and French words. The original text is in CEFR A2, which is not higher than the level of English of the participants.  The modified text:   Mis amigos son all amables, amistosos, considerate y abiertos; con ellos se puede hablar de todo. A todos nosotros nos gustan los deportes, solemos jugar al fútbol o al baloncesto juntos, being active naturally. Le comte revient, einem restaurant jeune notaire de seulement. Me caen bien kind of personas que son intelligentes, honestas, and alegres, pero serias si se trata de algo importante. Me gusta la gentle sonriente as well as polite.   
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Task 3. Picture matching. Participants had to match pictures with texts written in German from a standard course book (Donald Crews; School Bus, 1984). We used only four pictures with four texts, one sentence each.  Task 4. Text comprehension. I chose a French text randomly selected from a book I borrowed. The topic of the text has nothing to do with the study, it is an accident that the text is about a pianist and a concert .The book opened on page 77 and was copied where it opened.  
Place de Faveur 

La grand composietur, pianist Rubinstein, se rendait á une sale de musique á 
Londres, oú il donnait un concert. 

Une dame l’accosta dans un des corridors de l’édifice et la pria de lui donner un 
billet de faveur. 

– Je suis malhereusement trop pavure, distaitelle, pour payer ma place. 
– La fait est, madame, réspondit Rubinstein, que je n’ai qu’une suele place á ma 

disposition. S’il vous plait de l’occuper… 
– Je vous suis inflinment oblige! s’érica la dame, et cette place oú se trouve-t-

elle? 
– Au piano, madame, et si vous voulez m’y remplacer, vous m’obligerez 

beacoup.  Understanding was tested by questions in English, so the children were required to use their second language.  1. What is the name of the pianist?  2. Where did the lady go to see him? If this is in the original then it is an unfair assessment as the English is incorrect! 3. What is the name of the music hall?  4. Was the pianist famous?  5. What did the lady ask him for?  6. What did the pianist answer?  Task 5. We asked participants what language the text in task 4 was written.   Task 6. Participants had to find synonyms to words in their mother tongue. Inter-estingly in this task we found the biggest gap between musically trained and un-trained children.   Task 7. Participants were asked to translate six sentences from German into Eng-lish. German sentences were designed to be similar to English in grammar and lexis. The six sentences to be translated were:  1. Ich habe ein Bruder, er is 15 Jahre alt. (I have a brother, he is 15 years old) 2. Ich wohne in Balatonfőkajár. (I live in Balatonfőkajár) 3. Wir trinken Milk jeden Morgen. (We drink milk every morning) 
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4. Meine Mutter heißt Éva, sie ist Sekretarin. (My mother is called Eva, she is a secretary) 5. Das ist nicht mein Buch. (That is not my book) 6. Die Kinder sind nicht in der Schule, sie sind in Budapest. (The children are not at school, they are in Budapest)  After collecting all the data, we compared the achievement of the two groups, mu-sic learners and non-learners. In the chart below, we can see the different points achieved on their language aptitude.    task number max. points points achieved by musicians points achieved by non-  musicians difference in points 
1 (patt.rec.) 7.00 4.54  3.06  1.48  2 (non-E.) 14.00 5.83  1.67  4.16  3 (pic.m.) 4.00 3.18  3.02  0.16  4 (text compr.) 6.00 1.65  1.21  0.44  5 (lang.rec.) 1.00 0.57  0.07  0.50  6(syn.) 5.00 5.00  0.31  4.69  7(transl.) 6.00 2.04  1.66  0.38  

Table 2. Points achieved by the two groups in language aptitude tests We also compared the data in percentages, to see exactly how much better musi-cally trained children achieve in language aptitude tests. On average, musicians achieved about 30% higher points on language aptitude tests than non- musician children. In the following chart you can see the differences in percentages achieved by the two groups- musically trained and untrained children-, each col-umn represents the 7 tasks in order. 
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Chart 1.: percentage achieved on language aptitude tests by the two groups. blue; musician 

children/ red; musically untrained children 

Concluding remarks The results show a direct relation between music learning and language learning abilities. The study does not suggest any existing gift factor, but was not designed to find one, only to establish a firm link between musicality and language learning. The study was designed for primary school children, targeting an age group that can already read and write. Participants with average and above learning abilities and children with learning disabilities and broader line syndromes were included to present a more precise picture. In 2018 a follow up study was conducted with 70 participants in a different institute this time using a standardized language aptitude test in 9 different languages and revealed the same results. Since both studies were paper based, and the research did find a correlation between musi-cal gift and language aptitude, we can assume, that better second language learn-ing abilities of children with musical training backgrounds are not only the result of better acoustic segmentation.  
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Szakgimnazisták idegennyelv tanulási 
motivációjának vizsgálata  

LENGYEL ZSÓFIA 
Bevezetés Gyakorló középiskolai nyelvtanárként az elmúlt több mint egy évtizedben egyre többször merült fel bennem a kérdés, hogy vajon milyen faktorok befolyásolhat-ják a diákok sikerességét a nyelvtanulásban. Miért van az, hogy hazánk az Euro-barometer alapján az országok rangsorában hátul kullog nyelvtudás tekinteté-ben? Mi lehet az oka annak, hogy a szakgimnazista diákok, bár a többi tantárgyhoz viszonyítva magas, heti 4 tanórás óraszámban tanulják az idegen nyelvet, kevés kivételtől eltekintve nem érnek el az idegen nyelvben sikereket. Nehezen megy az idegennyelv tanulása, és néhány kudarc után eltűnik a lendület és a motiváció. Általános iskolában még népszerű az idegen nyelv tantárgy, középiskolában vi-szont történik valami, és ez a törés a további fejlődés útjában áll.  Valószínűsíthető, hogy a motiváció tűnik el. Az oktatási rendszer engedi azt, hogy más idegen nyelv tanulása után, középiskolába lépve, 9. évfolyamon az angol nyelvet kezdje el tanulni valaki. Az angolt új nyelvként tanulókra való tekintettel, és a biztonság kedvéért, a nyelvtanárok túlnyomó többsége hosszas ismétléssel kezdi a középiskolai tananyagot. Nehéz a differenciálás, hiszen a szakgimnazista csoportok nagyon heterogén összetételűek. Egy középiskolába a környék több ál-talános iskolájából érkeznek diákok, mind-mind más nyelvtudásszinttel. Sokhe-lyütt probléma a csoportok bontásának lehetősége vagy szükségessége is. A tá-mogatók véleménye szerint egyszerűbb azonos képességű diákokkal foglalkozni, hisz a tudásuknak megfelelő tempóban lehet haladni a tananyaggal. A bontást el-lenzők szerint viszont – mivel az érettségi vizsga követelményei mindenki szá-mára azonosak – szükséges egy bizonyos szintre eljutni, valamint a haladás húzó-erő, és eredmény nélkül mind diáknak mind tanárnak nehézkes.  Saját diákjaim körében végzett, interjúkon alapuló elővizsgálatomban az de-rült ki, hogy bár szerintük a nyelvtanulókat több tényező is segíti a nyelvi fejlő-désben – legyen az zene vagy számítógépes játék – a figyelmet és koncentrációt, fegyelmezettséget követelő tanulós folyamatokba egyszerűen beleunnak. Elvesz-tik a lelkesedésüket, és egy idő után ezt már nem tudják visszafordítani. Ezen az állapoton sajnos az sem segít, hogy az általános iskolás anyag ismétlése hosszan elhúzódik középiskola elején. Megfelelő szülői és/vagy tanári útmutatás nélkül a diák saját maga nem fog időben rájönni arra, mi az a pont, ahol neki is be kellene kapcsolódni az új tananyagba. Az igazat megvallva erre a pontra már eltűnik a motiváció, hisz nincs kihívás, nincs elvégzendő munka, vagy feladat, mert az ak-tuálisan elérendő célt ő már tudja. Nincs tehát miért küzdeni, nincs motiváció. Ez a helyzet persze számtalan módszertani kérdést felvet, amelyet az iskoláknak és 
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az oktatási rendszernek kell megoldani. Annak tudatában azonban, hogy a moti-váció céllal és követendő iránnyal látja el a tanulókat (Alizadeh, 2016), szüksé-gesnek tartottam, hogy megvizsgáljam iskolánk diákjainak motivációját a nyelv-tanulásra, bízva abban, hogy az eredmények ismeretében javíthatunk a jelenlegi helyzeten.  
Elméleti bevezető  A motiváció mint fogalom számtalan meghatározásban él a szakirodalomban. Gardner 1985-ben a következőképpen utalt a motivációra: a nyelvtanulás céljá-nak elérésére vonatkozó vágy és kísérlet, ami együtt jár a nyelvtanulás iránti po-zitív attitűddel. Crookes és Schmidt (1991) definíciója szerint a motiváció nem más, mint a második nyelv tanulására vonatkozó tanulói orientáció. 1994-ben Ox-ford és Shearin úgy határozták meg a motivációt, mint vágy a cél elérésére és energia az érdekében végzett munkához.  Dörnyei Zoltán számtalan kutatást végzett a motiváció témakörében. A The Modern Language Journal egyik számában megjelent cikkére ugyanezen folyóirat hasábjain Gardner többek között ezt írta (melyet Dörnyei a rá következő cikkében közölt): „… azon tanárok számára, akik stimulálni akarják diákjaik motivációját, gya-korlati szempontból nagyon fontos, hogy honnan ered a motiváció, hiszen hogyan táplálhatná a tanár a motiváció gyökereit anélkül, hogy tudná, hol vannak ezek a gyökerek” (Dörnyei, 1994: 515) 1992-től három nagy, országos vizsgálatot végezetek Dörnyei vezetésével, mely a motivációs tényezők hatását vizsgálta diákok nyelvválasztására, illetve nyelvtanulásra fordított energiájára. 1993-ban orosz, angol, német, olasz, francia nyelvekre vonatkozó nyelvtanulási attitűdöt vizsgáltak, majd ötezer fő részvéte-lével. Egy osztálytermi felmérés alapján, melyet külföldi kutatók, többek között Cle-ment és társai magyar vizsgálati mintán hajtottak végre 1994-ben, Dörnyei ezt a 3 komponensű modellt állítja fel (1. táblázat), mellyel alapvető struktúrát határoz meg a nyelvtanulási motivációra.  Nyelvi szint instrumentális és integratív motivációs alrendszer Tanulói szint önbizalom, teljesítményszükségletTanulási szituáció szintje kurzus-tanár- és csoportspecifikus ösz-szetevők 1.táblázat. Dörnyei 1996-os nyelvtanulási motiváció modellje A nyelvi szinten a nyelvválasztást meghatározó, idegen nyelvhez köthető aspek-tusok állnak. A tanulói szinten a személyiségjegyeknek van nagy szerepük, míg a tanulási szituáció szintjén a tanmenet, tananyag, módszer, tanár személyisége 
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szerepelnek. Mindezen komponensek megjelennek az általam végzett vizsgálat-ban is. Ezek szerepét a továbbiakban azonban külön fogjuk vizsgálni.  Amint az a szakirodalomból már köztudott, a második nyelvre vonatkozó programok célja lehet nyelvészeti vagy nem nyelvészeti. A nyelvészeti cél bizo-nyos kompetencia fejlesztése. Erre számtalan teszt áll rendelkezésre, mint pél-dául az iskolaérettséget mérő Difer teszt, amely 7 alapkészséget vizsgál, vagy a főként középiskolában használatos PISA teszt; matematikai, természettudományi és szövegértési feladatokkal.  A nem nyelvészeti cél lehet például különféle aspektusok hangsúlyozása, pél-dául további nyelvek tanulása iránti vágy. Ezen célok mérésére kevés teszt áll ren-delkezésre (ilyen például az Attitude Motivation Test Battery, melyről a későbbi-ekben lesz szó). A motiváció kutatásának kezdetén, a fókusz a második nyelv tanulása iránti attitűd és a nyelvi jártasság közötti kapcsolaton volt, míg ezt követően a másik nyelvi közösség iránti attitűd volt hangsúlyos a tudományos kutatásban.  
Anyag, módszer 

Anyag A motiváció mérésére jelen vizsgálatban az AMTB (Attitude Motivation Test Bat-tery) szolgált, amely több faktort vizsgálva igyekszik felderíteni a nyelvtanulási motivációt. Ez a teszt egy nemzetközi kutatási projekt része, amely angol nyelven íródott, eredeti verzióját R. C. Gardner 1958-ben hozta létre, több mint 20 év a témában végzett kutatás után. Azóta több továbbfejlesztett változat látott napvi-lágot, én a 2004-es tesztet használtam. Választásom azért esett erre a tesztre, mert az angol verzió kifejezetten kö-zépiskolás, angolt mint idegennyelvet tanuló diákok motivációjának mérésére ké-szült, és az interneten ingyenesen hozzáférhető. Több nyelvre is lefordították, és több országban használták (pl. Japánban, Lengyelországban, Horvátországban, Brazíliában, Romániában, Spanyolországban).  A teszt összeállításakor faktorokat tartottak szem előtt, amelyekre kérdések készültek (lásd 2. táblázat), és ezekre egy több fokú skála válaszaiból kellett a megfelelőt kiválasztani. A faktorok a következők voltak: szülői vélemény és támo-gatás, angol óra, személyes érzések, angoltanár, tanulás mint folyamat és a nyelv-tudás fontossága. A teszt elején kiderül, hogy a tesztben nincsen jó vagy rossz vá-lasz. Mindenki a saját véleménye alapján dönt, és azt jelöli be, ami a saját érzése. Ezt konkrét példával is illusztrálják.   
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 2. táblázat. Részlet az AMTB-ből Ezt követi 104 kérdés, amely kérdések a faktorokat változatos sorrendben érin-tik. A válaszok a ’teljesen egyetértek’ és az ’egyáltalán nem értek egyet’ között oszlanak meg, 6 fokozatban. A tesztet egy 12 tételes kérdéssor zárja, amelynek állításaira egy Likert skálán kell válaszolni az alapján, hogy mi a leginkább jel-lemző a tesztet kitöltőre. Nyelvérzékük mérésére a LLAMA teszt B altesztjét használtam. Ez egy szó-kincstanító számítógépes tesztsor, mely képek és nevek párosításán keresztül méri a nyelvérzéket (1. ábra).  

 1. ábra. A LLAMA B altesztjének egy mintaoldala Minden figurának van egy kitalált neve. Ezeket egy ideig a figurára kattintva lehet memorizálni, majd vissza kell idézni, és a megadott nevet a megfelelő figurával 
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kell párosítani. A helyesen megadott párok pontot érnek. Ezen pontszámok alap-ján egy értékelési skála különböző kategóriáiba sorolhatjuk a diákokat. 
Módszer Az írásbeli tesztet a csoport számára adaptáltam, ami azt jelenti, hogy a válasz-adók rendelkezésére állt minden állítás és válaszlehetőség magyar nyelven is. Időkorlátot nem szabtam, hagytam, hogy kellőképpen végiggondolhassák saját tapasztalataikat, érzéseiket, és ténylegesen saját véleményüket tükrözve töltsék ki a tesztet. Mivel a jelen vizsgálat célja a középiskolások nyelvtanulási motiváci-ójának tendenciáit megfogalmazni, az AMTB tesztsor kérdéseit a következőkép-pen használtam fel. Az elemzéshez csak pozitív módon megfogalmazott, állító mondatokat vizsgáltam. (pl.: Szeretek angolul tanulni.) A kiválasztott mondatokat a megadott faktorok szerint csoportosítottam, majd minden faktorra három állí-tást vizsgáltam. A teszt kiértékelésénél arra törekedtem, hogy a megadott faktorokra vonatko-zólag csoportosítsam a válaszokat, mivel szerettem volna megtudni azt is, hogy ezek közül a faktorok közül melyik a leginkább jelentős a szakgimnazisták szá-mára. Célom nem konkrét hipotézisek vizsgálata, hanem az aktuálisan tapasztal-ható, nyelvtanulási motivációt érintő tendenciák megfogalmazása. 
A vizsgálatban részt vevő személyek A tesztet 60 diák (ebből 55 fiú) töltötte ki, akik mind 15 évesek voltak, és egy du-nántúli város szakgimnáziumának 9. osztályában tanultak. 52-en jobb-, míg 8-an balkezesek. Mindannyian egynyelvű családból származnak, és az angolt mint első idegen nyelvet tanulják. Szocioökonómiai hátterüket tekintve többségük átlagos, középosztálybeli családból származik. Nagy többségük járt már külföldön. Ren-delkeznek saját tv-vel, mobiltelefonnal, van saját szobájuk, azonban a legtöbben sem különórára, sem moziba vagy színházba nem járnak (2. ábra).  

 2.ábra. Szocio-ökonómia: különórák látogatása Nyelvi attitűdjükre vonatkozó válaszaik alapján az angolt a magyarnál egysze-rűbb nyelvnek tartják, és jobban is kedvelik, valamint azért tanulják, mert hasz-nosnak vélik a mindennapokban számítógépes vagy IKT-re épülő eszközeiken, külföldi utazásokon vagy ismerkedésnél. Szabadidejük egy részében aktívan használják az idegen nyelvet, mert IKT eszközöket nagyon gyakran alkalmaznak, 
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amihez szükség van rá. 70%-uk azt vallja, hogy ezek az eszközök a tanulásban is segítik őket. A legnépszerűbb IKT eszköz a mobiltelefon, mellyel van, aki már 3 éves kora óta rendelkezik, a legtöbben azonban 10 éves korukban kaptak először mobilt. A telefon nap mint nap náluk van, és szinte 0-24 óráig használják külön-böző céllal és feladatokra, amint az a 3. ábrán is olvasható.  

 3.ábra. IKT használat 

Eredmények 

Nyelvérzékvizsgálat A nyelvérzékük mérésére szolgáló LLAMA teszt B altesztjének kiértékelési kate-góriái alapján a diákok eredménye a következőképpen alakul. A 60 főből 15-en gyenge, míg 27-en átlagos eredményt értek el, 18-an jó pontszámot szereztek. Ki-magasló eredményű diák nem volt (4. ábra).  

 4.ábra. LLAMA teszt eredménye 
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Motiváció vizsgálat  A jelen vizsgálatban az AMTB tesztsor állításait használtam fel. Olyan mondatokat vettem a vizsgálat alapjául, amelyek állítások pl. Szeretek angolul tanulni. A mon-datok kiválasztása a faktorok alapján történt. A feltüntetett adatok ezen csopor-tosítás szerint kerültek bemutatásra. Amint az az 5. ábrán jól látszik, a 60 diák közül 43-an vallják azt, hogy szeret-nének több idegen nyelven is tökéletesen beszélni. Összességében 57-en adtak az állításra pozitív visszajelzést.  

 5. ábra. AMTB 1. kérdésére adott válaszok 
(Bárcsak több idegen nyelven beszélnék tökéletesen.) 

 6. ábra. AMTB 2. kérdésére adott válaszok 
(A szüleim próbálnak segíteni az angol tanulásban.) 
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A 6. ábrából azt tudjuk meg, hogy a diákok közel ¾-e nem kap otthon szülői tá-mogatást az idegennyelv tanulásához.  
Faktorok szerepének vizsgálata A szülői véleményre, mint faktorra vonatkozóan kiválasztott kérdések a követke-zők voltak (7. ábra):  

• A szüleimet minden érdekli, amit angol órán csinálok. 
• A szüleim úgy érzik, nagyon fontos, hogy angolul tanuljak. 
• A szüleim próbálnak segíteni az angol tanulásában.  

 7.ábra. Szülői vélemény A válaszadók több mint felének nincs szülői segítsége az angol órákra való készü-lésben, ennek ellenére a szülők túlnyomó többsége nagyon fontosnak tartja, hogy gyermeke angolul tanuljon, de az, hogy a nyelv órán konkrétan mi történik, már nem sokakat foglalkoztat.  Az angol órára (8.ábra) vonatkozó állítások: 
• Annyira szeretem az angol órát, hogy alig várom, hogy a jövőben még többet tanuljak angolul. 
• Jobban élvezem az angol órai feladatokat mint a többi óra feladatát. 
• Több időt töltenék angol órán és kevesebbet más órákon. 
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 8.ábra. Angol óra Többen töltenék az idejüket angol órán, mint a többi órán, jóval többen élvezik jobban az angol óra feladatait, mint más órák tevékenységeit. Az angol óra alapján megfogalmazott további tanulási tervek közel azonos arányban kaptak pozitív és negatív visszajelzést. A személyes érzések témájában – amelyet a 9. ábrán vizsgálhatunk – a kiválasz-tott kérdések a következők: 
• Az anyanyelvi angol beszélők nagyon társaságkedvelők és kedvesek. 
• Erős vágyat érzek arra, hogy az angol nyelv minden aspektusát megis-merjem. 
• Bárcsak több idegen nyelven beszélnék tökéletesen.  
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ANGOL ÓRA
Annyira szeretem az angol órát, hogy alig várom, hogy a jövőben még többet
tanuljak angolul

Jobban élvezem az angol órai feladatokat mint a többi óra feladatát

Több időt töltenék angol órán és kevesebbet más órákon
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 9.ábra. Személyes érzések Az egész teszten, annak teljes kérdéssorát figyelembe véve, ez a faktor kapta a legmagasabb pontot a 3. állításra. A 60 diákból 43-an szeretnének több nyelven beszélni. A nyelv aspektusait  egyforma arányban szeretnék megismerni. Az anya-nyelvi beszélőkről – jelentősebb külföldi tapasztalat híján – a legtöbben semleges állítást fogalmaztak meg.   

 10.ábra. Angoltanár 
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SZEMÉLYES ÉRZÉSEK

Az anyanyelvi angol beszélők nagyon társaságkedvelők és kedvesek

Erős vágyat érzek arra, hogy az angol nyelv minden aspektusát megismerjem

Bárcsak több idegen nyelven beszélnék tökéletesen
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ANGOL TANÁR
Az angol tanáromnak dinamikus és érdekes a tanítási stílusa

Az angol tanárom jobb mint a többi tanár

Alig várom, hogy órára menjek mert az angol tanár olyan jó
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 Az állítások: 
• Az angoltanáromnak dinamikus és érdekes a tanítási stílusa. 
• Az angoltanárom jobb mint a többi tanár. 
• Alig várom, hogy órára menjek, mert az angoltanár olyan jó. Az angoltanár személye szintén egy kiugró pontszámot kapott faktor (10. ábra). A 60-ból 28-an értenek teljesen egyet a 3. állítással. A diákok 75%-a a tanár miatt várja az angol órát, többségük jobbnak tartja őt a többi tanárnál. Közel 75%-uk dinamikusnak tartja a tanár stílusát.  A tanulási folyamatra megfogalmazott állítások nem kaptak kiugró számú vá-laszt (11. ábra). Az ide vonatkozó kérdések a következők voltak: 
• Amikor angolul tanulok, figyelmen kívül hagyom a zavaró körülménye-ket, és a feladatomra figyelek. 
• Szeretek angolul tanulni.  
• Angolul tanulni igazán nagyszerű.  Az 3. állítással a legtöbben vagy kis ellentmondásban vagy teljesen egyetértésben vannak. (14; 14 fő). A második állításra adott válaszoknál az abszolút ellenzők száma meglepően alacsony, mindössze 4 ember utasítja el kategorikusan azt, hogy szeret angolul tanulni. Az első állítással kapcsolatban a válaszadók majd egy harmada képtelen csak a nyelvtanulásra koncentrálni, és minden mást kizárni.  

 11. ábra. Tanulási folyamat A nyelvtanulás fontossága (12. ábra) – amelyet a szülők hangsúlyoztak, ahogy azt korábban láthattuk – a diákok számára is jelentős.  
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TANULÁSI FOLYAMAT
Amikor angolul tanulok, figyelmen kívül hagyom a zavaró körülményeket és a
feladatomra figyelek

Szeretek angolul tanulni

Angolul tanulni igazán nagyszerű
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Állítások: 
• Angolul tanulni azért fontos, mert lehetővé teszi, hogy találkozzunk és társalogjunk több különböző emberrel. 
• Angolul tanulni fontos, mert kell a karrieremhez. 
• Angolul tanulni azért fontos, mert műveltebbé tesz. Mindhárom állítással egyetértenek. A társalgás elősegítése és a műveltebbé tétel szempontjából kis mértékben, míg a jövőbeli karrier szempontjából teljesen egyetértenek azzal, hogy fontos idegen nyelven tanulni.  

 12. ábra. Nyelvtanulás fontossága 

Diszkusszió és következtetések A kapott eredmények arra világítanak rá, hogy a jelenlegi közoktatási rendszer-nek mindenképp nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a megfelelő szintű tanár-képzésre és az eredményes nyelvoktatásra. A diákok tisztában vannak a nyelvtudás fontosságával, és szeretnének minél több idegennyelven beszélni – amint a vizsgált 60 főből 43-an nyilatkoztak –, és emellett az is megállapítható, hogy a tanár – aki a tanulóban motivációt kelthet – kimagasló szereppel bír a mai idegennyelv-oktatásban. A kategórián belül min-den egyetértek pontszám itt a legmagasabb. A diákok 28%-a szerint az angoltanár jobb mint a többi tanár, és 25%-uk több időt töltene angol órán mint a többi órán. Bár a diákok jobban élvezik az angol órai feladatokat mint a többi órán végzett tevékenységet, érdemjegyeik nem tük-rözik ezt a pozitív állapotot. Angol nyelvből az átlaguk mindössze 3,2. 
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NYELVTANULÁS FONTOSSÁGA
Angolul tanulni azért fontos mert lehetővé teszi hogy találkozzunk és
társalogjunk több különböző emberrel

Angolul tanulni fontos, mert kell a karrieremhez

Angolul tanulni azért fontos mert műveltebbé tesz
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Több faktor is magyarázattal szolgálhat a diákok esetleges sikertelenségére. A válaszadók 28%-a belátja, hogy karrierjéhez szükséges az idegennyelv, de mind-össze 11% képes tanuláskor figyelmen kívül hagyni a zavaró tényezőket.  Meglepő, hogy 50%-uk nem ért egyet azzal, hogy erős vágyat érezne az angol nyelv részletes megismerésére, és még ennél is több, 53% nem ért egyet azzal, hogy annyira szeretné az angol órát, hogy ez további tanulásra ösztönözné a jö-vőben.  Sajnos ez mutatkozik a szülői attitűdben is. 76%-ban a szülők fontosnak érzik a gyerek nyelvtanulását, de 75%-uk nem segít saját gyermekének az idegennyelv tanulásban.  Összességében tehát az mondható el, hogy mind a szülői mind pedig a diák csoport tisztában van a nyelvtanulás szerepével és fontosságával, de tenni egyi-kőjük sem igazán tesz a helyzet javulása érdekében a tanulmányi előmenetelt te-kintve. Ilyen attitűd mellett nem csoda, hogy nem sikeres a szakgimnazista nyelv-tanulók nagy többsége. Ezen adatok tudatában a nyelvtanárokra még inkább nehéz feladat hárul. Hi-ába a jó nyelvóra és a megfelelő nyelvtanár, úgy tűnik a jövőben inkább a szemé-lyes érzésekre és a módszertanra kell összpontosítani a sikeres nyelvtanítás ér-dekében. Ez a feladat részben a pedagógusokra, részben az oktatáspolitikára vár. A változtatás azonban sürgető, hiszen a felsőoktatásba nyelvvizsga nélkül a 2019-2020-as tanévtől kezdve már nem lehet bekerülni, így a nyelvtanulás egyre in-kább kiemelt szereppel bír napjainkban 
Felhasznált irodalom Csizér, K., Dörnyei, Z. (2002). Az általános iskolások idegennyelv tanulási attitűdjei és mo-tivációja. Magyar Pedagógia 102.évf. 3.szám 333-353. Csizér, K., Dörnyei, Z. & Németh, N. (2004). A nyelvi attitűdök és az idegennyelvi motiváció változásai 1993 és 2004 között Magyarországon. Magyar Pedagógia 104.évf. 4.szám 393-408. Dörnyei, Z. (1994). Understanding L2 motivation: On with the Challenge! The Modern Language Journal 78, 515-523. Gardner, R.C. (1958). Social factors in second-language acquisition. Unpublished master's thesis, McGill University, Montreal.  Gardner, R.C. (1960). Motivational variables in second-language acquisition. Unpublished doctoral dissertation, McGill University, Montreal.  Gardner, R.C. (1985). Social psychology and second-language learning: The role of attitu-des and motivation. London, England: Edward Arnold.  Gardner, R.C., Gliksman, L., & Smythe, P.C. (1978). Attitudes and behaviour in second langu-age acquisition: A social psychological interpretation. Canadian Psychological Review, 19, 173- 186.  Gardner, R.C., & Lambert, W.E. (1972). Attitudes and motivation in second language learning. Rowley, Mass.: Newbury House.  Gardner, R.C. & Smythe, P.C. (1975). Second language acquisition: A social psychological approach (Research Bulletin No. 332). London, Ontario: University of Western Ontario, Department of Psychology.  
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Gardner, R.C., & Smythe, P.C. (1981). On the development of the Attitude/ Motivation Test Battery. The Canadian Modern Language Review, 37, 510-525. Lois, M. (2015). Demotivált tanuló-demotivált tanár? középiskolai nyelvtanárok nézetei tanulóik motivációjáról, motiválhatóságáról. Alkalmazptt Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, X. évfolyam 2.szám 41-52. Menyhárt, A., Kormos, J. (2006). Angol szakos hallgatók nyelvtanulási motivációja. Iskola-kultúra 2006/12 Mezei, G., Csizér, K. (2005). Második nyelvi motivációs stratégiák használata az osztályte-remben. Iskolakultúra 2005/12 Mitra, Alizadeh (2016). The Impact of Motivation in English Language Learning. Interna-tional Journal of Research in English Education Vol.1. 11-15. Nikolov, M. (2003). Angolul és németül tanuló diákok nyelvtanulási attitűdje és motiváci-ója. Iskolakultúra 2003/8 Péter-Szarka, Sz. (2007). Az idegennyelv-tanulási motiváció jellemzői és változásai a felső tagozatos életkorban Phd értekezés   
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A nyelvtanulói költség-haszon elv SITKEI DÓRA 
Kulcsszavak: udvariasság, udvariatlanság, köztesnyelvi kommunikációs stratégiák, interkul-

turális pragmatika, kontextuális tényezők, nyelvtanulói nyelvi gazdaságosság 

Bevezetés A jelen tanulmány egy olyan nyelvtanulói kommunikációs stratégiát mutat be, amely – a kutatási eredmények szerint – nem figyelhető meg sem az anyanyelvi, sem a célnyelvi kommunikációban, vagyis a nyelvtanulók speciális kommuniká-ciós stratégiájának tekinthető. Az udvariasság szempontjából vizsgáltam az elem-zésbe vont megnyilatkozásokat, mely során az alkalmazott belső és külső módo-sítók jellegzetességeit figyeltem meg a kérés beszédaktusában lengyel és koreai anyanyelvű magyarul tanuló hallgatók köztesnyelvi kéréseiben, s az eredménye-ket összevetettem anyanyelvi (lengyel és koreai), valamint célnyelvi (magyar) adatokkal. 
Alapfogalmak 

Belső és külső kontextuális tényezők A társas helyzetek tényezői befolyásolják a viselkedést, s azon belül a beszédszán-dék nyelvi kifejezését. Verschueren (2008: 15) szerint a kommunikatív esemény összetevőinek bármely kombinációját kontextusnak nevezzük. Pervin (1978) a társas helyzeteket hely, idő, a résztvevők jellemzői és cselekvéseik szerint hatá-rozza meg. A szituációkat játszmához hasonlító elemzésében Argyle (1978) a vi-selkedés, a célok, a szabályok, a szerepek, a környezet, a beszédpartnerek szá-mára szaliens kognitív fogalmak és képességeik szempontjait tartja számon.  Brown–Fraser (1979) és Olshtain–Weinbach (1987) alapján a kontextuális té-nyezők két típusát lehet megkülönböztetni: a külső és a belső kontextuális ténye-zőket. Az előbbiek megfeleltethetők a szociopragmatikai tényezőknek (a nyelv-használat szociokulturális aspektusainak, l. Leech, 1983: 10–11), mint a familia-ritás foka, státusz, életkor (Mászlainé Nagy, 2007: 70), a beszélők között meglévő hatalmi viszonyok, s az azokban bennfoglalt jogok és kötelezettségek, valamint a társas (szociális/társadalmi) távolság (Brown–Gilman, [1960] 1972: 255; Leichty–Applegate, 1991: 481; Trosborg, 1995). A belső kontextuális tényezők beszédaktus-specifikusak: kérés esetén a beszélő kirovó szerepének foka az adott kérés teljesítésében (a kérés jogossága), a kérés súlya (Brown–Levinson, 1978), illetve szívességkérő jellege (Sitkei, 2018b).  
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Udvariasság A kommunikációt sikeressé teendő, a beszélő beszédszándékát – a nyelvi norma szerint – a belső és külső kontextuális tényezőknek megfelelő udvariassági szin-ten fejezi ki (választ például belső és külső módosítókat) (Fraser–Nolan, 1981: 96; Zimin, 1981; Gu, 1990; Meier, 1995; Spencer-Oatey, 2000; Watts, 2003; Taguchi, 2006).  Brown és Yule (1983) a verbális kommunikáció tranzakciós funkciójának ne-vezi egy megnyilatkozás azon aspektusát, amely szerint valamely konkrét inter-akciós cél eléréséért mondják ki, s interakciós funkciónak nevezi a kommunikáció társas kapcsolatokhoz és a személyes attitűdhöz kapcsolódó jellegét. Haverkate (1994) az emberi cselekedetek két dimenzióját különbözteti meg: a társas kap-csolat minőségét fenntartó interakciós és a tranzakciós dimenziót, mely utóbbi a beszédszándék megvalósítását helyezi előtérbe, ekkor az udvariasság egyfajta eszköz az adott cél elérése szempontjából (vö. Nemesi, 2000, aki szerint az udva-riasság az egyén céljainak eléréséhez igénybe vehető eszköz). A tranzakciós di-menzió az interakciós dimenzióhoz képest másodlagos annyiban, hogy sikeressé-gének záloga a társas kapcsolat minőségének megőrzése. Geis (1995) szerint egy kérés tranzakciós célja lehet az információkérés, amely járhat a beszédpartnert kellemetlen helyzetbe hozó interakciós hatással.  AZ INTERAKCIÓS DIMENZIÓ Az udvariasságot a mindennapi értelemben a másokkal való tapintatos viselke-désmódot magában foglaló normarendszernek tekintjük (Fraser, 1990; Szili, 2004: 32). Az udvariasság Lakoff (1975: 64) metaforájával élve társas (szociális) kenő-olaj, amely csökkenti a súrlódást a személyes interakciókban; Watts (1992: 44) maszkhoz hasonlítja, amely konfliktusmegelőzési céllal elrejti az egót, tompítja a feltörő agressziót, és biztosítja az interakciók gördülékenységét. Brown–Levinson (1978, 1987) a goffmani arc (face) alapján az udvariasságot arcvédő tevékenységnek tartják (Szili, 2004: 33). Goffman az arcot olyan szituatív énképként, arculatként határozza meg, amelyet társadalmilag jóváhagyott, érték-kel bíró tulajdonságok körvonalaznak, pozitív társadalmi értéknek tekinti: tartal-mát és megjelenési formáját a társas interakció rituális rendje, viszonyrendszere szabályozza (Goffman, [1955] 1967: 5; Szili, 2007: 8; Nemesi, 2004: 163, 2009: 134). Az egyes társas interakciókban mindenki az arca által vesz részt, azt igyek-szik megőrizni, építeni, figyelembe véve az adott szituációt és a másik fél arcát (Goffman, [1955] 1967: 5). Brown és Levinson (1978, 1987: 62) Durkheim (1915) és Goffman nyomán megalkotják a pozitív- és a negatív arc fogalmát. A pozitív/közelítő/kedvező arcot akkor mutatjuk, amikor kedvező képet akarunk magunkról kialakítani a másikban, el akarjuk nyerni rokonszenvét. A pozitív arc elvárásainak a pozitív udvariassághoz tartozó stratégiákkal lehet megfelelni, ek-kor a két fél közötti közös, egyetértésre alkalmas elemeket hangsúlyozzuk. Nega-tív/tartózkodó/ független arcunk felmutatása esetén, a negatív udvariasság stra-tégiai eszközeivel önnön függetlenségünket védve, meg akarjuk tartani cselekvési 
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szabadságunkat, nem akarjuk, hogy mások befolyásoljanak minket. Ekkor a felek arcuk fenyegetettségét érezvén igyekeznek megvédeni azt, miközben a másikét önkéntelenül is fenyegethetik. Minden interakció valamilyen fokon arcfenyegető tevékenység (Brown–Levinson, 1978: 61; Brown–Levinson, 1987, idézi Szili, 2004: 33, 132–133; Szili, 2007: 9–10). Lakoff (1973) szerint az udvariasság csökkenti a súrlódást a társas kapcsola-tokban, minél indirektebben fejezzük ki magukat – alapjában véve – annál udva-riasabbak vagyunk: a lakoffi udvariassági szabályok (rules of politeness) szerint a legindirektebb megnyilatkozásokkal formális kontextusban nyilvánulunk meg, amelyhez képest a legkevésbé indirekt megnyilatkozásokat közeli barátok között használjuk. (Leech [1983] és Brown–Levinson [1987] később megemlítik, hogy a fokozott indirektség eredményezhet udvariatlanságot.) Leech (1983: 108; vö. 2014: 55) szerint az indirekt illokúció gyakran udvarias mert (1) több teret hagy a hallgatónak válaszára, (2) minél indirektebb az illokúció, ereje annál kisebb és a másikhoz alkalmazkodóbb. Terkourafi szerint a közvetettség növelésével pár-huzamosan nő egy pontig az udvariasság, amelyet túllépve csökkenni kezd. Ezen a váltóponton olyan mondatok, kifejezések szerepelnek a megnyilatkozásban, amelyek egyértelmű jelentéssel bírnak (a konvencionalizáltságuk okán), de ez a jelentés különbözik a szó szerintitől (Brown–Levinson, 1987: 132; Terkourafi, 2015: 13). A váltóponton túlhaladva, nagyobb skálán értelmezheti a hallgató a megnyilatkozás illokúciós erejét, amely által veszíthet udvariasságából (Ter-kourafi, 2015: 14). Félix-Brasdefer (2005) vizsgálati anyagában a mexikói beszé-lők gyakran éltek direkt mondatokkal, viszont nem udvariatlansági szándékkal, hanem a direktség a beszédpartnerek közötti kapcsolat közeli jellegét jelölte. Marti (2006) Németországból Törökországba visszatelepültek török nyelvi anya-gát vizsgálta, és megállapította, hogy túl direkten fejezték ki magukat a német ne-gatív L1 transzfer következtében, mely udvariatlannak számított a török nyelvi közegben. Hasonlóképp Shahidi Tabar (2012) a török-perzsa kétnyelvűek törö-kök számára túl direkt, s így udvariatlan megnyilatkozásainak hátterében a per-zsa negatív L1 hatást mutatta ki. Ogiermann (2007) angol, német, lengyel és orosz kéréseket hasonlított össze és megállapította, hogy az indirektség és az udvarias-ság különböző megítélés alá esik a lengyel-orosz és az angol-német kultúrákat összevetve. Salmani Nodoushan (2009) perzsa nyelvű kérésekben figyelte meg a direkt kérések számának csökkenését társadalmi távolság esetén, viszont annak hiányakor a direkt kérés az intimitást és a szolidaritást fejezi ki. Khalib–Tayeh (2014) mind a tanárok, mind barátaik irányában konvencionálisan indirekt ké-rési stratégiák használatát jegyezte fel angolul tanuló maláj hallgatók köztes-nyelvi kéréseiben. Leech-nél (1983) az udvariasság a konfliktus elkerülésében játszik szerepet. Hat udvariassági alapelve (a tapintat, a nagylelkűség, a szerénység, a megerősítés, az egyetértés és a szimpátia) az udvariasságot skálaszerűnek fogja fel, a skálák a következők: költség-haszon, választhatóság, indirektség, tekintély és társadalmi távolság (idézi Balogh, 2002: 338).  
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Tannen (1984) úgy véli, hogy az udvariasság a közvetettségnek a távolságtar-tást és a szolidaritást1 kifejező funkcióihoz kapcsolódik, majd pár évvel később bevonja a keret fogalmát az udvariasságról szóló diskurzusba, amely alatt múlt-beli tapasztalatokon alapuló elvárások szerkezeteit érti (Tannen, 1993: 53). Minsky (1975, 1986) szerint a keret sztereotipikus szituációt képviselő adatszer-kezet. Schank és Abelson (1977) a keret fogalmára a szkript kifejezést használják, amit – adott kontextusban – az események megfelelő sorrendjét leíró szerkezet-nek tartanak. A szkript különböző elemekből áll, melyek kiválasztására szabályok vonatkoznak. Az udvariasság így az adott körülmények mellett a szociálisan elfo-gadható viselkedésre vonatkozó elvárások egyfajta összességének tekinthető. Locher és Watts (2008: 78) tovább bővíti a keret értelmezését: elméleti alapjának a megfelelő és a nem megfelelő viselkedésformák kognitív konceptualizációit te-kintik, amit az egyes személyek életük során az egymást követő társas (szociális) gyakorlataik során hoztak létre. Fraser és Nolan (1981) az udvariasságot egyfajta társalgási szerződés betar-tásához hasonlítja. Ugyanitt említik az udvariasság „kontextuális ítélet” jellegét (l. még Thomas, 1983): egy megnyilatkozás önmagában, vagyis a kontextuális té-nyezők figyelembe vétele nélkül sosem lehet udvarias vagy udvariatlan. Az udva-riasság annak kérdése, hogy az adott kontextuális tényezőkhöz mérten megfe-lelő-e az adott megnyilatkozás (1981: 96, l. még Zimin, 1981; Gu, 1990; Meier, 1995).  Thomas (1983: 97) kiemeli, hogy egy megnyilatkozás csak a kontextus és a beszédpartnerek viszonyának függvényében lehet udvarias, a nyelvi forma önma-gában nem jelöli egyértelműen az udvariasságot (vö. a leech-i objektív és szub-jektív udvariasság fogalmával, idézi Pap, 2012: 165–166). Ervin-Tripp–Guo–Lam-pert (1990) úgy vélik, hogy társas (szociális) jelölő funkciója van az udvariasság-nak, például a hallgatóra vonatkozó megszólítással meghatározódik a megnyilat-kozás udvariassági szintje, az udvariasság a társas viszonylatokban megfelelő vi-selkedést fejezi ki, s ez a megfelelőség függ a beszélő és a hallgató – egymáshoz képest meghatározódó – társas (szociális) helyzetétől.  Ide (1989) szerint az udvariasság a gördülékeny kommunikációt biztosítja, Holmes (1995) szerint a mások irányába történő pozitív viselkedésként, hozzá-fordulásként jelenik meg. Meier (1995) a társadalmi normák betartásán alapuló, társadalmilag helyénvaló viselkedést tartja udvariasnak. Watts (1989, 1992, 2003) nyomán vált elfogadottá, hogy az átlagos, mindennapi beszédhelyzeteket tekintve nem az udvariasság/udvariatlanság kettősségben kell gondolkodnunk, hanem a helyénvaló viselkedés/udvariasság/udvariatlanság hármasságában (l. még Locher–Watts, 2005). Lee-Wong (2000) szerint akkor beszélünk udvarias-ságról, illetve udvariatlanságról, ha a helyénvaló viselkedésnél, tiszteletadásnál több vagy kevesebb a beszélő megnyilvánulása (a beszélői szándék vagy a hall-gató értékelése alapján). Az szintén kultúra-, társadalom- és korszakfüggő, hogy 
  1  A szolidaritás a beszélőnek a beszédpartner helyzetével való érzelmi azonosulását fejezi ki (Jobst, 2007: 35). 
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egy adott beszédhelyzetben a különféle eszközök – például megszólítások – a nor-matív (társadalmilag előírt) vagy a stratégiai (szabadabban, az egyén döntése sze-rint, pragmatikai céllal alkalmazott) udvariasság része-e. Watts (2005: 43) sze-rint, ha megfelelően szólítunk meg valakit, az helyénvaló viselkedés vagy másik szakkifejezéssel tiszteletadás, ekkor egyfajta harmóniát, egyensúlyt szeretnénk fenntartani. Sokszor a helyénvaló nyelvi viselkedés jelöletlen, éppen ez jelzi he-lyénvalóságát; a jelölt viselkedés viszont lehet udvarias, udvariatlan vagy nem he-lyénvaló és túl udvarias (ami szintén nem helyénvaló) (Locher–Watts, 2005). Locher–Watts (2005: 11) kapcsolatmunka koncepciója szerint munkát fekte-tünk be kapcsolataink kialakításába. A kapcsolatmunka verbális megnyilatkozá-saink teljes spektrumát tartalmazza a direkt, udvariatlan, agresszív megnyilvánu-lástól kezdve az udvarias interakciókig, a társas viselkedésnek mind a helyénvaló, mind a nem helyénvaló formáit magában foglalva. Arundale (2010: 2078) az udvariasság interakciós megközelítésének egyik képviselője (l. még Terkourafi, 2005 és Grainger, 2011), s úgy véli, hogy a társas interakciók során a résztvevő felek folyamatosan újraalkotják egymás arc(ulat)át.  Péter (2012: 99) szerint az udvariasság pragmatikai modalitásként a beszéd-partnerek közötti viszonyt jeleníti meg (vö. Wierzbicka pragmatikadefiníciójával, miszerint a pragmatika a társas interakciót tanulmányozó eszköz: az ’én’ és a ’te’ közötti nyelvi interakciót kutatja – Wierzbicka, 2003 [1991]: 1, idézi Szili, 2007: 1).  Eelen udvariassági modellje (2001) szerint nemcsak a beszélői szándék szá-mít, hanem az udvariasság megítélésének ugyanolyan mértékben részese kell hogy legyen a hallgatói, illetve az interakciót megfigyelők részéről történő értel-mezés, illetve értékelés is.   A TRANZAKCIÓS DIMENZIÓ A haverkate-i tranzakciós dimenziót érintő udvariassági elképzelések bevezeté-seként Clark és Schunk (1980) munkásságát fontos megemlíteni, akik gazdasági megközelítéssel fordultak az udvariasság felé. Az indirekt kérésekkel foglalkozva arra jutottak, hogy megfogalmazásukkor a beszélőnek energiába kerül a kérést indirektté tenni, melyet azért tesz, hogy a hallgató teljesítse kérését. Itt is cél a konfliktus elkerülése, hogy az ne akadályozza a kérés teljesítését. Udvariassági költség-haszon elvük szerint a beszélő olyan mértékben udvarias (ami adott költ-séggel jár számára), amennyire haszna származik belőle. Fontos szerep jut elmé-letükben a kompenzációnak, amely segíti, hogy a tranzakciót mindkét fél elége-detten fejezhesse be.  Leech (1983) előzőekben említett udvariassági elmélete is gazdasági beállí-tottságú: (1) a beszélők üzletemberek, (2) az udvariasság költségcsökkentés és haszonmaximalizálás (ami az üzletember célja), (3) az udvariatlan cselekedet költséges, az udvarias cselekedet hasznot hoz, (4) az udvariasság foka leolvasható a költség-haszon skálán, ami azt mutatja, hogy a beszélőnek „mennyibe kerül” az adott megnyilatkozás, és ez „mennyi hasznot hoz” neki vagy a hallgatónak (Ba-logh, 2002: 338).  
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Kasper (1994: 3209) szavaival pozitív korreláció áll fenn a kontextuális ténye-zők, valamint azon befektetés között, hogy a megnyilatkozás udvarias legyen. 
A belső és külső módosítók A módosítók egy adott beszédaktusban az udvariassági szint beállítását végzik (Alcón-Soler–Safont-Jordà–Martínez-Flor, 2005), egyfelől enyhíthetik a kérés ne-gatív oldalát, másfelől fokozó elemként, például sürgethetik a kérés teljesítését. Fraser (1978) úgy fogalmaz, hogy szándékos enyhítés során az üzenetben sze-replő beszédszándék erejét árnyalja a beszélő (fokozás esetén pedig ellentétes irányban módosít). Blum-Kulka és Olshtain (1984) a „beszédszándék ereje” kife-jezést helyettesítik az „illokúciós erő”-vel, amelynek csökkentését/enyhítését (downgraders) és növelését/fokozását (upgraders) végzik a módosítók.  A módosítók két típusát különböztethetjük meg a főcselekményhez való hely-zetük alapján: a belső és külső módosítókat. (Főcselekménynek a beszédaktus végrehajtásához leginkább hozzájáruló [tag]mondatot nevezzük [Blum-Kulka–Olshtain, 1984].) A belső módosítók a sok esetben komplex kérésstratégián belül – a főcselekmény részeként – fejtik ki hatásukat. Belső módosító például a tud se-gédige, a hatóige-képző, a tegező és nemtegező nyelvi formák. A külső módosítók, a támogató elemek megelőzik vagy követik a főcselekményt, így járulnak hozzá a beszédszándék sikeres megvalósításához (Blum-Kulka–Olshtain, 1984). Külső módosító például az elnézéskérés és a magyarázat megadása. 
Anyag, kísérleti személyek, módszer 

Anyag A jelen tanulmány nyílt végű diskurzuskiegészítő teszt (DCT)2 kérési szituációira adott megnyilatkozásokat vizsgál. Az anyanyelvi teszt/kérdőív az adatközlők anyanyelvén (lengyel és koreai) íródott, a köztesnyelvi magyarul (zárójelben az angol fordítással kiegészítve), a célnyelvi pedig szintén magyarul volt olvasható. A szituációk a következők: a)  „Egy automata mellett vagy, szeretnél venni egy gyümölcslét az automatá-ból, de csak papírpénzed van, szeretnéd felváltani fémpénzre. Kérdezd meg egy egyetemi hallgatótól, hogy fel tud-e váltani egy papírpénzt fém-pénzre.”  b)  „Ugyanebben a helyzetben, akit megkérdezel, 5 évvel fiatalabb, mint te.”  
  2  A diskurzuskiegészítő teszt (DCT) alkalmazásáról   A DCT-vel szituációkat modellezünk, ahol megadjuk a modellt meghatározó belső és külső kon-textuális tényezőket, majd ezen tényezőkre ismerjük meg az adatközlő megnyilatkozását, amit a legmegfelelőbbnek (Weizman, 1989; Wolfson–Marmor–Jones, 1989: 184) gondol az adott szituá-cióban. Ezt követően egy másik tényezőkombinációval tesszük fel ugyanazt a kérdést, így követni tudjuk, hogy a tényezők mely változása milyen jellemzőkkel (például a módosítók mely halmazá-val) bíró megnyilatkozást eredményez, vagyis a modellbeli tényezők változásával párhuzamosan tudjuk követni a beszélő metapragmatikai tudásán alapuló nyelvi választásait (metapragmatikai tudásának alkalmazását).  
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c)  „Ugyanebben a helyzetben, akit megkérdezel, 10 évvel idősebb, mint te.” d)  „Kölcsönadtál egy könyvet egy osztálytársadnak és szeretnéd visszakérni. Mit mondasz?”  e)  „Kölcsönadtál egy könyvet a húgodnak és szeretnéd visszakérni. Mit mon-dasz?”  Az alszituációk belső és külső kontextuális tényezőikben (l. 2.1. pont) különböz-tek egymástól. A szituációkat meghatározó külső (szociopragmatikai) tényezők a következők: a familiaritás foka (az a-b-c szituációkban ismeretlen a beszédpart-ner, a „d” szituációban ismerős, majd az „e” szituációban családtag), a státusz (a kérés „c” szituációjára vonatkozólag több adatközlő megjegyzésként leírta, hogy egyetemen a 10 évvel idősebb beszédpartner valószínűsíthetően csak tanár le-het) és az életkor (Olshtain–Weinbach, 1987; Szili, 2004: 140; Mászlainé Nagy, 2007: 70). 
Kísérleti személyek Három adatközlőcsoporttól gyűjtöttem be nyelvi anyagot: 1. a magyarul tanuló lengyel és koreai anyanyelvű hallgatóktól, vagyis a köztesnyelvi beszélőktől, 2. a köztesnyelvi beszélők anyanyelvén adatot közlőktől, valamint 3. a célnyelvi, vagyis esetünkben magyar anyanyelvűek magyar megnyilatkozásait. A köztes-nyelvi beszélők legalább (felső)középhaladó szinten tudtak magyarul. Az anya-nyelven (lengyel és koreai) adatot nyújtók és a nyelvtanulók között egyedül a len-gyel nyelv esetén volt átfedés, az anyanyelven adatot közlők körülbelül 15%-a vett részt a köztesnyelvi megnyilatkozások adásában is, amelyre a köztesnyelvi adatfelvételt követően egy hónappal később került sor. A lengyel anyanyelvű köztesnyelvi adatközlők (n=80) a 2016/2017-es tanévben a krakkói, a poznani és a varsói magyar szak hallgatói közül kerültek ki, valamint a budapesti Balassi Intézet és az ELTE MID tanszékén tanultak. A koreai köztesnyelvi adatközlők a 2016/2017-es tanévben a szöuli Hankuk Egyetem magyar szakán, az ELTE MID tanszékén, a SOTE-n, illetve a Balassi Intézetben tanultak. A köztesnyelvi adatközlőknek a lengyel anyanyelvűek esetén körülbelül a 35%-a, a koreai anyanyelvűek esetén megközelítőleg 40%-a vagy aktuálisan Magyarországon tanult, vagy korábban legalább egy éven át folytatott felsőfokú tanulmányokat ösztöndíjjal Magyarországon. A magyar anyanyelvű hallgatók (n=40) az ELTE BTK és a SZIE GTK, a lengyel anyanyelvi válaszokat (n=30) a Poznani Egyetem magyar szakán tanulók és a Varsói Egyetem hallgatói adták, a koreai L1 csoport tagjai pedig a szöuli Kyung Hee Egyetem geográfiai tanszékén folytatták tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben. 
Módszer A diskurzuskiegészítő teszttel kapott anyagban megnéztem a belső és a külső módosítók előfordulását a köztesnyelvi, az anyanyelvi (lengyel és koreai), valamint a célnyelvi (magyar) adatközlőcsoport megnyilatkozásaiban. 



 

91 

Mindhárom csoport nyelvi anyagában a belső és külső módosítók használatát figyeltem meg, így megismertem, hogy a beszélők kéréseiket milyen módosítókombinációval alkotják meg. A pénzváltó kéréskörben (az „a”, „b” és „c” szituációban) kérések szívességkérő jellegéből adódóan a módosítók közül kizárólag enyhítő módosítók fordultak elő; a könyvvisszakérés során (a „d” és „e” szituációban), jogos kérés lévén, összesen két adatközlő részéről megjelent egy-egy sürgetést kifejező fokozó módosító, azonban alacsony előfordulásuk miatt nem befolyásolták a kutatási eredményeket, s így nem vontam vizsgálatukat az elemzés körébe. A három adatközlőcsoport produktumait összevetve, a tanulmány során bemutatandó speciális köztesnyelvi kommunikációs stratégiában a módosítók kombinációja különbözik az anya- és célnyelven megfigyeltektől, s így azoktól eltérő udvariassági szintet fejez ki (l. még Blum-Kulka, 1980: 7).  
A kutatási megfigyelések A továbbiakban a nyelvtanulók kéréseinek vizsgálata során tett megfigyelések közül (Sitkei 2017, 2018a) kiemelem azon kutatási eredményeket, melyek a be-mutatandó köztesnyelvi stratégia ismertetéséhez kapcsolódnak. 
A lengyel anyanyelvűek magyar köztesnyelvi kérései  A kérés „b” szituációjában, ahol 5 évvel fiatalabb beszédpartnerhez fordul a be-szélő, köztesnyelven a külső módosítók közül 30%-ban lehetett megfigyelni az elnézéskérést a kontrollcsoportok 50–50 %-ához képest (1. táblázat).   

 a b c 
L1(l.) IL L1(m.) L1(l.) IL L1(m.) L1(l.) IL L1(m.) 

üdvözlés 13% 10% 50% 13% 19% 33% 10% 4% 25% 
elnézés- 
kérés 

50% 50% 38% 50% 30% 50% 60% 65% 70% 
felkészítő 
elem 

7% 15% 0% 0% 16% 0% 0% 16% 0% 
háttér 
megadása 

7% 15% 20% 7% 16% 20% 7% 16% 13% 
1. táblázat: A külső módosítók előfordulása (relatív gyakorisági értékkel megadva) lengyel 

anyanyelvűek köztesnyelvi kéréseiben Látható, hogy az „a” és a „c” szituációkban az anyanyelvi adatokhoz hasonló gyakorisággal éltek az elnézéskéréssel a nyelvtanulók. A köztesnyelvi beszélők mindazonáltal a „b” szituációban (19%) az „a” (10%) és a „c” (4%) szituációhoz képest többször indították kérésüket üdvözléssel, ami egyfajta kompenzálásnak is tekinthető az elnézéskérés elhagyására. A többi külső módosítónak nem nőtt a 
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gyakorisága ebben a szituációban a hasonló szituációkhoz képest, így a külső mó-dosítók terén nem lehet egyéb kompenzálási módot kimutatni. Mindemellett nem volt olyan belső módosító, amelynél megugrott volna a „b” szituációban a haszná-lati gyakoriság az „a” és a „c” szituációkhoz képest (részletesen l. Sitkei 2017), így levonhatjuk azt a következtetést, hogy belső módosítóval nem kompenzálta a be-szélő az elnézéskérés elhagyását. Végezetül, ha úgy ítéljük meg, hogy a 9%-os nö-vekedés az üdvözlések használatának gyakoriságában nem kompenzálta teljes mértékben az elnézéskérések 20%-os csökkenését, akkor egy speciális köztes-nyelvi kommunikációs stratégiát fedezhetünk fel: az 5 évvel fiatalabb beszédpart-nerrel szemben a kontrollcsoportokhoz (vagyis az anya- és a célnyelvi csoportok-hoz) képest kevesebb enyhítő módosítóval élt a nyelvtanuló. Nézzünk meg egy-egy kérést az első három szituációra ugyanazon köztes-nyelvi adatközlőtől: (1) IL (a): Bocsánat, tudnál váltani egy papír pénzt fémpénzre? (A köztesnyelvi példák elején – a beszélőt jelölve – IL szerepel, az interlanguage kifejezés rövidítéseként, amelyet zárójelben a szituáció jele követ.) (2) IL (b): Tudnál-e váltani egy papír pénzt fémpénzre? (3) IL (c): Bocsánat, tudna-e váltani egy papír pénzt fémpénzre? 
A koreai anyanyelvűek magyar köztesnyelvi kérései  A magyarul tanuló koreai anyanyelvűek magyar köztesnyelvi kéréseiben szintén meg lehetett figyelni a 4.1 alatt leírt jelenséget, vagyis a nyelvtanulók az 5 évvel fiatalabb beszédpartnerrel szemben („b” szituáció) kevésbé éltek elnézéskérést kifejező elemmel a hasonló szituációkhoz („a” és „c”) képest (2. táblázat). 
 

a b c 
L1 (k) IL L1 (m) L1 (k) IL L1 (m) L1 (k) IL L1 (m) 24% 33% 38% 24% 13% 38% 44% 23% 70% 

2. táblázat: Az elnézéskérés előfordulása (relatív gyakorisági értékkel megadva)  
a koreai és a magyar anyanyelvűek köztesnyelvi megnyilvánulásaiban Mindazonáltal a nyelvtanulók nem kompenzálták egyéb külső vagy belső mó-dosítóval az elnézéskérés elhagyását (l. még Sitkei, 2018a). A jelenségnek egy másik megnyilvánulását figyelhetjük meg a „d” és az „e” szi-tuációban (könyvvisszakéréskor). Itt mind a koreai L1, mind a magyar L1 válto-zatokban előfordult, hogy a beszélő általában a kérés bevezetéseként megkér-dezte, hogy a másik elolvasta-e már a könyvet, ami indirektebbé és szolidárisabbá tette a könyvvisszakéréseket. Köztesnyelven mindössze egy válaszadó élt ezzel a külső módosítóval mindkét szituációban, vagyis a köztesnyelvi válaszoknál a pragmatikai transzfer elmaradását lehetett megfigyelni (3. táblázat).  (4) IL (d): Múlt héten kölcsönadtam a könyvemet. Elolvastad? Ha elolvastad, légy 

szíves visszaadd. 
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L1(k) 55% 40% 
IL 3% 3% 

L1(m) 44% 37% 
3. táblázat: A kérés „d” és „e” szituációiban a „ha már elolvastad a könyvet” szemantikai 

tartalmú külső módosító relatív gyakorisága 

A megfigyelések kiértékelése, összegzés A bemutatott köztesnyelvi kommunikációs stratégiában közös, hogy a nyelvta-nuló figyelembe veszi a beszédpartner azon szociopragmatikai jellemzőit, misze-rint fiatalabb, vagy a familiaritás tengelyén a baráthoz képest közelebbi személy: fiatalabb családtag, s ennek eredményeképp kevesebb enyhítő módosítóval él a beszélő, mint anyanyelvén tenné, vagy a célnyelven elvárt. A változtatások által az „elvárt”-hoz képest eltérő módosítókombinációval él a nyelvtanuló, amely eredményeképp köztesnyelvi produktuma az „elvárt”-hoz képest eltérő udvari-assági szintet fejez ki (Blum-Kulka, 1980: 7).  Idegen nyelven különböző szempontok hatnak pszichológiailag a nyelvi pro-duktum létrehozásakor, például a nyelvtanuló szeretné nyelvtanilag a lehető leg-kevesebb hibával létrehozni megnyilatkozását, amelynek megvalósításához olyan módosítókat választ, melyekkel kapcsolatban úgy véli, hogy valószínűleg hiba nélkül tudja őket alkalmazni (l. Tarone, 1983).  A jelen megfigyelések szintén egy sajátos nyelvtanulói döntés eredményét mutatják: ha a beszédpartner fiatalabb, vagy közelebb helyezkedik el a familiari-tás tengelyén (fiatalabb családtag), akkor kevesebb módosítóval él a beszélő, mint anyanyelvén tenné, s mindemellett nem a célnyelvet követi. Láttuk, hogy mind a lengyel, mind a koreai anyanyelvűek 5 évvel fiatalabb beszélővel szemben milyen arányban hagyták el az elnézéskérést. Magyar nyelven három alap elnézéskérési forma létezik (elnézést, bocsánat, ne haragudj), melyek különbségeire, használat-beli funkcióira nem térnek ki a magyar nyelvet tanító nyelvkönyvek, így általában egy dilemma elé néz a nyelvtanuló, amikor egy szituációban döntenie kell, hogy melyik alapformának melyik változatát használja. A nyelvtanuló számára – az adott módosítók begyakorlottságától függően – különböző ráfordítással, költség-gel jár azok alkalmazása a köztesnyelvi produktumban. Ahogy láttuk, Kasper (1994: 3209) szerint (l. a 2.2. fejezetben) pozitív korreláció áll fenn a kontextuális tényezők és a megnyilatkozást udvariassá tevő befektetés között. Ezen gondolat alapján idevonható a közgazdaságtanból ismert költség-haszon elv, amely szerint optimális esetben, annyi költséget érdemes valamire áldozni, amelyhez legalább annak megfelelő haszon társul. A mi vizsgálódásainkra vetítve, ha nincsen arány-ban a költség az elvárt haszonnal, akkor nem hozza létre, nem alkalmazza a nyelv-tanuló az adott udvariassági elemet, enyhítő módosítót, nem él az elvárt nyelvi 
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formával. Mindazonáltal fontosnak tartom kiemelni, hogy mivel a nyelvtanuló fi-atalabb beszédpartner esetén is szeretné kérését sikeresen véghezvinni, sze-retné, hogy a másik teljesítse azt, a célnyelvhez (és anyanyelvéhez képest) ke-vésbé udvarias produktumával is számít beszédpartnere pozitív fogadtatására, vagyis, hogy a másik nem veszi figyelembe kérésének kevésbé udvarias voltát, s teljesíti azt. A koreai köztesnyelvi könyvvisszakérések esetén a visszakérdezés a másik felé, hogy elolvasta-e az adott könyvet, esetleg elmaradhatott nyelvi kompeten-ciabeli hiányosságok miatt, itt nem volt olyan kontrollszituáció, melyben megfi-gyelhettük volna, hogy a nyelvtanuló képes létrehozni ezt a nyelvi formát. Azért ismertettem mégis ezt a jelenséget, mert a nyelvtanulók többi produktuma alap-ján arra lehet következtetni, hogy általános nyelvi kompetenciájuk megengedte volna, hogy megalkossák ezt a szemantikai-pragmatikai tartalmat, tehát nyelvta-nulói stratégiájuk részének tekinthető ezen kérdés elhagyása. Összefoglalásként elmondható, hogy a megfigyelések alapján a lengyel és a ko-reai anyanyelvűek köztesnyelvi kéréseiben, amikor a szociopragmatikai ténye-zők szerint a beszélőnél alacsonyabb pozíciójú személy a beszédpartner, akkor a nyelvtanuló nem hoz létre, illetve elhagy enyhítő módosítókat, amellyel udvaria-sabbá tehette volna megnyilatkozását. Mivel ez a jelenség nem figyelhető meg anyanyelvén, illetve célnyelven, így ezt a kommunikációs stratégiát speciális köz-tesnyelvi stratégiának tekinthetjük.  Ezen stratégia követése eltéríti a nyelvtanulót a célnyelvi normától, ezért a nyelvtanároknak érdemes nyelvórán begyakoroltatni alacsonyabb pozíciójú be-szédpartnerrel szemben is a megfelelő nyelvi formákat, mivel adott esetben (pél-dául pénzváltáskor) megszólíthat a nyelvtanuló nálánál fiatalabb személyt is, hogy segítse ki, s az interakció sikerességét ez esetben is előmozdítja, ha a cél-nyelvi norma szerint fogalmazza meg kérését, s az elvárt módosítókombinációt alkalmazza. 
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Játék a szavakkal: transzlingvális1 gyakorlatok  
a New York-i angol–magyar kétnyelvű óvodáskorú 

kisgyerekek csoportjában CSILLIK ÉVA – GOLUBEVA IRINA 
Kulcsszavak: transzlingválás, transzlingváló pedagógia, gyermekkori többnyelvű-

ség, többnyelvű osztályterem 

Bevezetés A globalizáció és az intenzív migráció korában magabiztosan jelenthetjük ki, hogy a két- és többnyelvű beszélők száma rohamosan növekszik. A többnyelvűség ku-tatók jelenleg arra hívatottak, hogy kutatásaikkal méginkább feltárják a kódváltás és a transzlingvális gyakorlatok jelenségének megismerését. A témával foglalkozó szakirodalom elemzése (Csillik és Golubeva, 2017) azt derítette ki, hogy az ezen a területen végzett eddigi vizsgálatok többsége elsősorban a kódváltás társadalmi és pszicholingvisztikai szempontjainak tanulmányozását tűzte ki céljául, míg az idegennyelvi-, vagy többnyelvi nyelvoktatás kérdésköre a háttérbe szorult. Ez arra mutatott rá, hogy mégtöbb kutatásra van szükség a többnyelvű tantermben zajló nyelvoktatás témakörében. A jelen tanulmány a New York-i AraNY János Magyar Óvoda és Iskola egy óvo-dás korú, angol-magyar kétnyelvű csoportjába járó kisgyermekek és magyar-an-gol kétnyelvű óvodapedagógusaik transzlingvális gyakorlatait mutatja be. A lon-gitudinális kutatást az AraNY János Magyar Óvoda és Iskolában végeztük el az amerikai egyesült államokbeli New York városában 2016. decembere és 2017. májusa között. Az adatok egy részének elemzése egy előző publikációban olvas-hatók (Golubeva és Csillik, 2018).  A tanulmány megjelentetésével a szerzők fő célja az, hogy segítsék az első-, másod-, és harmad- generációs magyar bevándorlók (és leszármazottaik) magyar nyelvhasználatát, a magyar kultúra megismerését, valamint, hogy nyomatékosít-sák a magyar nyelv megőrzésének rendkívüli fontosságát.2 Jellemző, hogy az óvo-dába járó kisgyermekek angol nyelvtudása anyanyelvi szintű, és az iskola célja az, hogy fejlesszék az iskolába járó kisgyermekek magyar nyelvtudását és szélesítsék a magyar kultúrális ismereteiket. A szerzők az óvodás korú, angol-magyar kétnyelvű csoportban először a transzlingvális gyakorlatok jellegét tanulmányozzák a szabadidős foglalkozás 
  1  A szerzők az alábbi fordításokat szeretnék használni tanulmányukban mivel a magyar szakirodalomban a terminusz még nem közismert: translanguaging (főnév) – transzlingválás; translanguaging (melléknév) – transzlingvális; translanguage (ige) – transzlingvál.  2  Ez volt a főbb oka annak, hogy a szerzők fontosnak tartották a gondolataikat és a kutatási ered-ményeiket angol nyelven is publikálni (ld. Golubeva & Csillik, 2018).  
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ideje alatt, majd megvizsgálják a többnyelvű osztályteremben előforduló nyelvi gyakorlatok repertoárját mind a tanulók, mind pedig a pedagógusok szempontjá-ból, különös tekintetettel a gyermekek szabadidős játékának ideje alatt zajló transzlingvális gyakorlatokra.  
Elméleti háttér A kétnyelvű és többnyelvű egyén nyelvhasználata több tényezőtől függ (Reyes, 2004), például a társadalmi kontextustól, a társalgás témájától vagy a résztvevők-től. Többnyelvű tantermekben általában több nyelvet használnak a jelenlevők, az anyanyelvet és egy vagy több célnyelvet. Ez a jelenség nem igazán volt népszerű a hagyományos (monolingvis) osztálytermekben, és az az elterjedt (helytelen) meggyőződés állt fennt ezzel kapcsolatban, miszerint a kódváltás a célnyelv elég-telen ismeretének tudható be (Reyes, 2004). A kétnyelvűség és kódváltás kutatá-soknak köszönhetően mára a helyzet megváltozott és bizonyítottá vált, hogy a nyelvválasztás és nyelvváltás az adott kommunikatív kontextustól függ. Például Zentella (1997) szerint a többnyelvű emberek bizonyos helyzetekben azt a nyel-vet használják, amelyen a legpontosabban ki tudják fejezni a mondanivalójukat. Kramsch és Whiteside (2007) megállapítják, hogy ahhoz, hogy multikulturális identitásukat kialakítsák, a többnyelvű beszélőknek mindenképp használniuk kell a második nyelvüket is. A fennt említett esetek mellett megfigyelhetjük, hogy a kódváltás kutatások pozitív hatással vannak a nyelvi tanmenetek megjelenésére is (Zentella, 1997). A kódváltás jelensége egyre inkább elfogadottá válik a többnyelvű osztályter-mekben, ami a pedagógiai gyakorlat esetében ‘transzlingválás’-ként (Creese és Blackledge, 2010) terminologizált. A ‘transzlingválás’elnevezése nemcsak arra szolgálhat, hogy megértsünk egy szó jelentését, hanem arra is – ahogy García (2009) kihangsúllyozza –, hogy felszabadítsuk a többnyelvű beszélőket azalól, hogy a nyelvi szeparáció nyomásának tegyék ki magukat, vagy arra, hogy egyes szociolingvisztikai kérdésekre próbáljanak meg választ adni (pl. a nyelvi identitás kérdésköre). A gyakorlatban a ‘transzlingválás’ pedagógiáját mindezidáig csak korlátozot-tan alkalmazták a többnyelvű osztálytermekben. Canagarajah (2011) és Hornber-ger és Link (2012) szerint még mindig nincs kidolgozva azon tanítási stratégiák teljes készlete, amely segítené ezen új pedagógiai irányzat népszerűsítését. Ezért is tartjuk fontosnak a kisgyermekkori többnyelvű osztálytermek hatékony transzlingvális gyakorlatainak azonosítását, ami egy izgalmas és kihívást jelentő feladat. 
A kutatás fő célja A tanulmány fő célja, hogy alaposabban megvizsgáljuk és bemutassuk a transz-lingvális gyakorlatok használatát szabadidős játék alatt az angol-magyar két-
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nyelvű óvodáskorú kisgyermekek többnyelvű osztálytermében. A szerzők beszá-molnak a magyar nyelvörökség, a magyar, mint idegen nyelv és a magyar kultúra tanulásáról/tanításáról a New York-i AraNY János Magyar Óvoda és Iskola intéz-ményében. 
Kérdések, ellentmondások, problémák A hagyományos kisgyermekkori oktatási programok az Amerikai Egyesült Álla-mokban leginkább Piaget elméletén alapulnak, miszerint a játék egy olyan ideális környezet, amelyben a kisgyermek tanulni, nőni és teljes potenciáljának megfele-lően fejlődni tud (Piaget, 1962). A legutóbbi kisgyerekkori kutatók, mint például Stuart Brown és Vivian Gussin Paley, elsődlegesen a gyermekjáték fontosságára és a gyermek fejlődésében a gyermekjáték hosszú távú előnyeire mutatnak rá. Gusin Paley (2008) a gyermekjátékot “túlélési képesség”-nek hívja. Brown (2008), aki szintén úgy véli, hogy “a gyermekjátékjáték alapvetően szükséges a túléléshez”, és hogy “a játék nélküli élet depresszióhoz vezethet”, amelyet a “főemlősök fejlődési 
szekvenciájának egy részeként” nevez meg. “Ha megnézzük, mi termeli a tanulást, 
a memóriát és a jólétet, a játék olyan alapvető, mint az élet bármely más aspektusa, 
beleértve az alvást és az álmodozást.” (Marantz Henig, R., 2008, Brown (2008) TED Talk-ját idézve). Kijelenti továbbá, hogy a gyermeki játékban folyamatosan önként és ismételten veszünk részt; és, hogy a játék olyan felhőtlen környezetben történik, amely stresszmentes, kockázatmentes és biztonságos. Piagethez hasonlóan, az orosz pszichológus, Lev Vygotsky szintén tudásszomj-jal rendelkező egyéneknek tekintette a gyermekeket, aki mellesleg nagy érdeklő-dést mutatott aziránt, hogy a társas interakció hogyan befojásolja a gyermekek kognitív fejlődését. Továbbá azzal érvelt, hogy a kisgyermekkori fejlődés legelő-ször a társas közegben jelenik meg. Vygotsky szerint (Vygotsky, 1978) a gyerekek a külvilágból áramló információt az általuk beszélt nyelven keresztül sajátítják el. Azt is vallotta, hogy a gyermekek tanulása a proximális fejlődés zónájában (zone of proximal development) történik – egy olyan feladatsorozat, amely a gyermek számára túl nehéz, hogy egyedül próbálják megoldani, de felnőttek vagy képzet-tebb társaik segítségével ez lehetővé válhat –, ami mellesleg ugyancsak optimális a transzlingvális gyakorlatok használatához (Lantolf, 2000).  Ma a társas együttműködés által létrejött tanulási módszert széles körben el-ismerik és használják a kisgyermekkori tanteremben, ahol a közös tanulási célt a kisgyerekek kisebb csoportokba való helyezésével közösen érik el. Az együttmű-ködés során a társakkal való kommunikációhoz szükséges nyelvet hangsúlyozta ki Vygotsky, mint a gyermekek tanulásának legfontosabb eszközét. Vygotsky (1978) a kisgyermekkorban a legfontosabb tevékenységnek a gyermeki játékot tartotta, amelyet “a gyermek optimális fejlődésének döntő elemeként” említ meg. A játék, ami egy egyszerű és komplikációmentes formának tűnhet a gyerekeknek a saját maguk szórakoztatásának céljaként, valójában egy olyan összetett folyamat, amely a gyermek életének minden aspektusát érinti. A gyerekjáték közrejátszik abban, hogy a gyerekek hogyan értelmezzék a saját világukat, hogyan tanuljanak meg gondolkodni és hogyan sajátítsanak el egy idegen nyelvet. 
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Amikor egy gyermek játszik, a játék során állandóan párbeszédet folytat ön-magával vagy másokkal. A gyermekek a játékon keresztül különböző szerepeket töltenek be, és különbözőképpen használják a rendelkezésükre álló nyelveket, ezek mindegyike abban segít a gyermeknek, hogy a gyermeki ismeretszerzés útja ne csak külsőleg szabályozott, hanem belsőleg is szabályozott legyen. A kisgyer-mekek a játékon keresztül jobban megismerik a saját nyelvhasználatukat, és ezen felül saját gondolkodási folyamataikat is elkezdik szabályozni. Mivel a nyelv egyben a kommunikáció jelképes rendszere is, és a kultúra és történelem közvetítéséhez használt kulturális eszköz is, a játék alapvető szerepet játszik mind a nyelvi fejlődésben, mind pedig a gyeremeket körülvevő világ meg-értésében. A játékban résztvevő gyerekek az ‘önbeszéd’ folyamatán keresztül ér-tik meg a körülöttük levő világot -vagyis gyakran beszélnek hangosan maguknak vagy magukban. Felnőttként elveszítjük ezt a befogadóképességünket, mert tár-sadalmilag ez nem elfogadott. Ha igazán figyeljük a gyerekeket a gyermeki játék ideje alatt, hallhatjuk, ahogy magukkal beszélgetnek, ahogy értelmezik az őket kö-rülvevő külvilágot. A felnőttek utánzása pedig gyakran a legnyilvánvalóbb módja ennek a folyamatnak. Például hallhatjuk, amit ehhez hasonló kifejezéseket hasz-nálnak amikor ‘papást-mamást’ játszanak: “Most mossunk kezet és vacsorázzunk meg.” (Berk, 2013). A játék során a gyerekek megtanulják, hogyan használhatják a nyelvet külön-böző célokra, különböző helyzetekben, és különböző személyekkel. A játékbeli beszédhelyzetek segítik a gyerekeket abban, hogy gyakorolják a nyelvek szüksé-ges formáit és funkcióit (Halliday, 1975), és elősegítik a gyerekeket, abban is, hogy felkészüljenek az egymás közti kommunikációra. Ezen kívül, a többnyelvű gyermekek számára a játék több lehetőséget kínál arra, hogy a különböző nyelvi képességeiket javítsák azzal, hogy az otthon biztonságos és informális környeze-tében gyakorolják a folyékony beszédet (Owocki, 1999). A másokkal való játszás során, miközben fenntartják a játék menetét, a gyerekek gyakran használják a kü-lönböző nyelveket arra, hogy játékokat kérjenek egymástól, hogy kérdéseket te-gyenek fel egymásnak, információt kerjenek vagy információt szolgáltassanak, vagy éppen arra, hogy kifejezzék magukat, vagy, hogy különböző nyelveket fedez-zenek fel. Az óvodás és az általános iskola alsó tagozatos gyerekek különböző játékfor-mákban vesznek részt, mint például az asszociatív játék, a kooperatív játék, a szín-lelt játék, a konstruktív játék, a szociodramatikus játék, a szabály játék, a fogozó játékok és a szabadjáték (Berk, 2013). Az általános iskolás és az óvodás gyerekek számára a nyelvi játék, mint például, a viccek, a rejtvények, az ugrókötél-rímek és a gyerekek által kitalált egyéni nyelvi játékok formájában nyilvánul meg. Az elő-zőekben felsorolt játékok során a gyerekek saját játéknyelvüket építik fel (amit e játékok játszása megkíván), annak érdekében, hogy a játékban minden résztvevő egyéni örömét lelje. Az általános iskolás és az óvodás korú gyerekek a ‘kopogós’ viccek hangzásbeli és értelmi kétértelműségében lelnek örömet, valamint a játék közben fellépő rímeket és rímpárok létrehozatala fözben. A nyelvi játék e formái megkövetelik a nyelvek fonológiai, szintaktikai és szemantikai szabályainak 
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transzformációs képességét (Bergen, 2002; Clawson, 2002, Isenberg és Quisen-berry, 2002). A stresszmentes, kockázatmentes és biztonságos játékkörnyezet nemcsak a kisgyerekek kognitív, társas-érzelmi, és fizikai fejlődéséhez járul hozzá, hanem a nyelv és az írástudás fejlesztéséhez (Berk, 2013) is. A játék egy olyan optimális közeget feltételez, amely lehetővé teszi a kisgyerekek számára, hogy a transzling-vális gyakorlatokat a nélkül hajtsák végre, hogy ennek bármiféle következménye lenne. A játék során a kisgyerekek többet beszélnek, hosszabb mondatokban be-szélnek, és sokkal összetettebb nyelvtant használnak (pl. jövő idő, kérdések, fel-tételes igék, leíró melléknevek, létigék stb.), mint más tevékenységekben (Fisher et al., 2011: Fekonja, Umek, és Kranjc (2005); Singer és Singer, 1981). Rosenblatt (1977) az elmúlt öt évtizedben az első olyan kutató volt, aki bizo-nyította a gyermekjáték és a nyelvi fejlődés közötti szoros kapcsolatot. Megfi-gyelte, hogy a kisgyermekek, akik magas színvonalú játékot játszanak, ugyancsak összetett nyelvhasználatról adnak tanubizonyságot. Azóta számos kutató foglal-kozott a második nyelv elsajátításával a játék ideje alatt (Sherrod, Shievart és Ca-vallaro, 1984; Dixon és Fraser, 1986); azonban ezek a kutatók elsősorban a nyelvi fejlődés megkésettségére vagy az oktatási program elégtelenségére összpontosí-tottak, azaz, hogy a program kellőképpen kielégítette-e a kisgyerekkori több-nyelvű játékos nyelvi és társadalmi fejlődéséhez szükséges igényeit (Lee, 1984). A pedagógus szerepe állt azon néhény bölcsödei és óvodai tanulmányok kö-zéppontjában, ahol a kutatók elsősorban a gyermekek olvasási és nyelvi fejlődés-ének elősegítését kutatták a játék ideje alatt. Ezen tanulmányok mindegyikét mo-nolingvis (egynyelvű) osztályokban végezték; ahol sem többnyelvű tanulókat nem vontak be a kutatásba, sem pedig céloztak meg szuperdiverz populációt (Mi-elonen és Paterson, 2009, Saracho, 2004) a kutatási közegként. Időközben a második nyelvtanulás területén dolgozó kutatók többnyelvű kör-nyezetben kezdtek el vizsgálni; ezek a kutatók azonban elsősorban a tanár két-nyelvű környezetben játszott szerepét vizsgálták. Fraser és Wakefield (1986) ki-emelték a tanár beavatkozásainak hatását a többnyelvű gyermekek beszédében a szociodramatikus játék során. Azt találták, hogy a gyerekek több angol nyelvet használnak, amikor a tanár több szóbeli interakciót folytatott, és a beszélgetés közben meghatározó szerepet játszott. Mivel a tanár verbális kölcsönhatása nőtt, a gyermekek szóbeli interakciói nemcsak a tanárral, hanem egymással is nőttek. Arra a következtetésre jutottak végül, hogy a tanár lényeges szerepet játszik a második nyelv elsajátításának ösztönzésében, azáltal, hogy beavatkozik a gyer-mekjátékba szóbeli megnyilvánulásaival. Figyelmeztették a jövendőbeli tanáro-kat a gyermekek szociodramatikus játéka közbeni beszédcsökkenéséről, ha a ta-nárok interakcióinak száma túl sok volt. Emellett azt is megfigyelték, hogy a gye-rekek általában más nyelvi háttérrel rendelkező csoportokban játszanak, és első-sorban az első nyelvükön szeretnék egymással kommunikálni játék közben. Az alkalmazott nyelvészet területén a többnyelvű közegben végzett kutatások a transzlingvális gyakorlatokra összpontosítva csak az elmúlt pár évben jelentek meg, többnyire Ofelia García által az Amerikai Egyesült Államokban (García, 
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Ibarra Johnson és Seltzer, 2017). A kutatások nagy részét az általános és középis-kolákban, valamint középfokú oktatási intézményekben végezték el, hangsú-lyozva a transzlingvális gyakorlatok fontosságát, mint egy innovatív pedagógia a többnyelvű tanulókkal dolgozó tanárok megsegítése végett. Ezen kutatási ered-mények egyikét sem a többnyelvű tanulók osztálytermi szabadjátéka során gyűj-tötték össze, ehelyett ezek a tanítás alatt lettek feljegyezve. A García nyomában járó Celic és Seltzer (2011) szintén kétnyelvű diákoktól gyűjtöttek adatokat, hogy a transzlingvális gyakorlatok egy nagyon egyedi útmu-tatóját dolgozzák ki, amelyben e gyakorlatok stratégiájának repertoárját kívánták összegyűjteni. Úgy vélték, hogy a többnyelvű tanulókkal dolgozó tanárok hozzá-adhatják ezeket a stratégiákat a mindennapi tanítási gyakorlataikhoz azzal a cél-lal, hogy barátságos és többnyelvű tantermeket hozzanak létre, miközben elő tud-ják segíteni a többnyelvű tanulók optimális többnyelvű fejlődését. Európában, az Egyesült Királyságban, Beer (2013) volt az első olyan kutató, aki figyelmébe a tanulás tevékenységéhez való hozzáállás és maga a tanulás tevé-kenysége került; beleértve az angol, mint idegen nyelvtanítás szakterületéről származó legjobb tanítási módszerek vizsgálatát a sajtó, iskolai ellenőrök és ta-nári kar dolgozóinak vizsgálatával. Megfigyelései továbbra is követik azt a gondo-latot, hogy a többnyelvű tanulók külön nyelvi rendszerekkel rendelkeznek min-den egyes beszélt nyelvükön (ellentmondva ezzel García-nak, aki azt feltételezte, hogy a többnyelvűek kizárólagosan egy darab nyelvi rendszerrel rendelkeznek, ami mellesleg többnyelvű (García és Wei, 2014)). A tanulmány többnyire arra tö-rekedett, hogy meggyőzzék a döntéshozókat, hogy színes többnyelvű tereket hoz-zanak létre a kormányzati iskolák osztálytermeiben, ahelyett, hogy elhanyagol-nák a többnyelvű tanulók nyelvbéli szükségleteit. A közelmúltban Paulsrud, Rosén, Straszer és Wedin (2017) gazdag empirikus kutatási eredményeinek gyűjteménye látott napvilágot a kétnyelvűség és a két-nyelvű oktatás területén, a transzlingvális gyakorlatok használatának hatalmas potenciájára világítva az európai oktatási közösségekben, mint a kutatásban résztvevő országokban, ahol az angol nem domináns nyelvként szerepel (pl. Svédország, Finnország, Norvégia, Belgium és Franciaország). A kutatás többek között olyan témákat dolgozott fel, mint az írásban előforduló transzlingvális gya-korlatok, például a közösségi média portálokon megjelenő posztok elemzése vagy a többnyelvű fiatalok tweetjeinek vizsgálata, vagy a transzlingvális gyakorlatokat használó tanár szerepe az otthon és az iskola között. Továbbá, hogyan kell átala-kítani egy transzlingvális gyakorlatokat alkalmazó osztályt egy biztonságos és ba-rátságos térré, amely a többnyelvű tanulók optimális nyelvi fejlődését ösztönzi, vagy a transzlingvális gyakorlatok fontosságát nyomatékosítja avégett, hogy a tananyag méginkább hozzáférhetőbbé váljon e tanulók számára. A jelenlegi tanulmányhoz nagyon hasonló etnográfiai vizsgálatot végzett Mary és Young (Paulsrud et al., 2017) Franciaországban. A kutatók kétnyelvű (török-francia) kisgyerekek nyelvi gyakorlatait vizsgálták írás- és olvasás tanulás során (mesélés, képeskönyvek olvasása stb.) egy francia óvodában. Jelentős különbség van azonban az elített kutatás és a jelenlegi tanulmány között, mégpedig az, hogy 
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Mary és Young az adatokat videós felvételeken keresztüli rögzítéssel gyűjtötték össze, míg a jelen tanulmányban a szerzők pontos feljegyzéseket készítettek az adatok rögzítésére. További különbség, hogy Mary és Young kutatása kizárólago-san a tanár transzlingvális gyakorlatait vizsgálta az osztálytermi környezetben (például, hogy miért használta a transzlingváló pedagógiát a tanár, milyen hely-zetekben használta a tanár a transzlingváló pedagógiát, és milyen hatásai voltak ezeknek a gyakorlatoknak a gyermekekre és családjaikra, valamint az osztály-termi környezetre) és nem fókuszált a gyerekekre. Amint láthatjuk, az 1970-es évek óta végzett kutatások rendkívül korlátozot-tak a kisgyermekkori oktatásban a játék tevékenységére vonatkozólag, és szinte egyetlen kutató sem vizsgálta eddig, hogy a kétnyelvű gyermekek szabadjáték ideje alatt hogyan gyakorolják a ‘transzlingválást’ a többnyelvű osztálytermek-ben. A tanulmányok elégtelenségének oka az, hogy a ‘transzlingválás’ kifejezés maga az 1990-es évek második felében jelent csak meg először az angol szakiro-dalomban, mint ’translanguaging’, de csakis az elmúlt tizenöt évben kezdték a ku-tatók ezt a nyelvészeti jelenséget vizsgálni3. Ezért a jelenlegi tanulmány a gyer-mekkori második nyelv/idegennyelv oktatás területén elengedhetetlen és rend-kívüli mértékkel bír. 
A kutatás háttere Az AraNY János Magyar Óvoda és Iskola New York városának és külvárosi von-záskörének, mint például Brooklyn, Queens és a Bronx magyar származású csa-ládjainak az olvasztótégelye. Egyes családok még Westchester és Long Island te-rületeiről is bejárnak az iskolába, míg néhány kisgyerek családja akár még a kör-nyező államokból, mint például New Jersey-ből, Pennsylvania-ból és Connecticut-ból is elhozza a gyerekeket. A szülők nagyrésze első- és második generációs ma-gyarokból áll, de előfordul köztük harmadik generációs magyar is (az iskola öreg-diákjai), akik már gyermekeikkel térnek vissza az iskolába. A gyerekek többsége vegyes házasságú családokból származnak, ahol az angol a család nyelve, míg elő-fordul, hogy más nyelvek is használatosak másodnyelvként a családok tágabb környezetében, mint például a spanyol, a mandarin vagy a koreai nyelv. Egyes gyerekek harmadik vagy netán negyedik nyelvet is tanulnak az állami iskolában, esetleg spanyol vagy francia anyanyelvű dajkájuktól. A kisgyermekek különböző szintű magyar nyelvtudással rendelkeznek, amelyek a néma nyelvtudás periódu-sától a fejlett, folyékony nyelvtudás periódusáig terjednek. Néhány gyermek az Egyesült Államokban született, ugyanakkor néhányan a világ különböző részein születtek (pl. Magyarországon). Az ide járó gyerekek egyvalamiben megegyez-nek: közös úton haladtak a magyar társadalmi és kulturális identitás elsajátításá-ban. 

  3  A szerzők az alábbi fordításokat használják tanulmányukban: translanguaging (főnév) – transz-lingválás; translanguaging (melléknév) – transzlingvális; translanguage (ige) – transzlingvál. 
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A kutatás résztvevői A kutatás résztvevői, a 4. és 6. életévüket betöltött óvodáskorú angol-magyar két-nyelvű kisgyerekek, a New York-i AraNY János Magyar Óvoda és Iskolában he-tente egyszer, szombatonként, négy órás reggeli foglalkozásokon vettek részt. Ti-zenkét gyermek vett részt a Maci Csoport foglalkozásain a 2016-2017-es tanév-ben. Négy résztvevő Manhattanből, négy másik résztvevő Queens különböző ré-szeiből (Glendale, Astoria, Flushing és Jackson Heights), egy résztvevő Brook-lynból, míg egy másik Bronxból érkezett. Egy másik résztvevő New Jersey-ből és egy Connecticut-ból járt. Mivel mindössze négy résztvevő élt Manhattanben, ahol az iskola található, kétségtelen, hogy a téli időszakban a szélsőséges időjárási vi-szonyok miatt bekövetkezett hosszú ingázás miatt a gyermekek részvétele vál-tozó volt. Mindegyik kisgyermek kétnyelvű/többnyelvű volt. A legtöbb gyermek vegyes házasságból származott, ahol vagy az apa vagy az anya magyar származásúnak, első- vagy második generációs bevándorlónak vallotta magát. A legtöbb magyar származású szülő vagy angol anyanyelvű vagy angol-spanyol kétnyelvű, továbbá angol-vietnami kétnyelvű beszélővel házasodott össze. Csak egy gyermek szár-mazott olyan háztartásból, ahol mindkét szülő első generációs magyar beszélő-nek vallotta magát. Nyolc résztvevő domináns nyelve az angol volt, magyart második vagy harma-dik nyelvként tanultak a magyar örökségük megőrzése érdekében; két résztvevő nem rendelkezett domináns nyelvvel, mivel angolul és magyarul is folyékonyan beszéltek; az egyik résztvevő magabiztosan használta mind az öt nyelvét (ma-gyar, angol, mandarin, francia és orosz) beszédhelyzeteiben, viszont legtöbbször elsősorban angolulul beszélt. Két résztvevő dominánsabb volt magyarul, mint an-golul, mivel mindkettőjük szülei magyar volt és otthon csakis magyarul beszéltek. A résztvevők közül kettő a magyaron és az angolon kívül beszélt még spanyolul is, és egy résztvevő a magyar és angol mellett vietnámiul is tudott. Minden gyermek az Amerikai Egyesült Államokban született. A résztvevők kö-zül kettő ikerpár volt, és ugyanabból a családból származtak. A tizenkettő részt-vevő közül négy résztvevő volt az idősebb testvér, aki az AraNY János Magyar Óvoda és Iskolába beiratkozott, míg négy résztvevőnek fiatalabb, újszülött test-vérei voltak otthon, és ugyancsak négy résztvevőnek egyáltalán nem voltak test-vérei. A kisóvodások korai írás-, és olvasástudással rendelkeztek angolul, hiszen a hétköznapokon angol nyelvű állami iskolákba jártak. New York városában az ál-lami óvodai oktatás ingyenes és univerzális 2016 óta, azonban nem kötelező részt venni az oktatásban egészen 5 éves korig. Minden gyerek magyarul is és angolul is hibátlanul le tudta írni a nevét. Egy résztvevő az elmúlt négy évben minden évben járt az AraNY János Magyar Óvoda és Iskolába, kettő az elmúlt három évben járt az iskolában, öt résztvevő az elmúlt két évben járt az iskolában, és két résztvevő egy évet járt ide. Csak egy résztvevő volt az aki újonnan érkezett, aki kevesebb, mint hat hónapja kezdett el ide járni. Két résztvevőnek már volt erősebb középhaladó nyelvtudása, négy 
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résztvevő gyengébb középhaladó nyelvtudással és egy teljesen kezdő szinten volt, míg öt résztvevőnek már volt anyanyelvvel egyenértékű magyar nyelvtu-dása. A Maci Csoportot két magyar-angol kétnyelvű óvodapedagógus és egy ma-gyar-angol kétnyelvű óvodapedagógussegéd vezette. Az egyik óvodapedagógus és az óvodapedagógussegéd első generációs magyar bevándorlók voltak Magyar-országról (az egyik óvodapedagógus művészettanári, az óvodapedagógussegéd óvodapedagógusi képesítést szerzett Magyarországon), a másik óvodapedagó-gusnak nem volt tanári képesítése, Magyarországon a magyar felsőoktatási rend-szerben jogi diplomát szerzett. Mindhárom tanár magyar anyanyelvű volt, akik szintén folyékonyan beszéltek angolul. A tanárokról nem volt ismert, hogy más nyelven is beszéltek volna. A tanárok alapvetően gyermekközpontúak voltak, ami azt jelentette, hogy mindegyikük arra törekedett, hogy megfelelő eszközöket használjon a gyerekek nyelvi igényeinek kielégítésére a nyelvtanulási folyamatuk során, így a megfigyelések során többször is alkalmazták a transzlingvális gya-korlatokat a tanulókkal való kommunikáció során. 
A kutatás módszerei A kisgyermekkori transzlingvális gyakorlatok tanulmányozására alkalmazott módszer a kétnyelvű magyar-angol hallgatók szabadjátékában a New York-i AraNY János Óvoda és Iskolában az osztálytermi megfigyelés volt. Itt fontos meg-említeni, hogy a szerzők csak a szélesebb körű kutatásuk egy részét mutatják eb-ben a tanulmányban be. A tanulmány érvényességének és hitelességének biztosí-tása érdekében kérdőíveket készítettek a szülőkkel/gondviselőkkel valamint 
mélyinterjúkat az óvoda pedagógusaival (trianguláció módszere). Az osztálytermi megfigyelések 2016 decemberétől 2017 májusáig tartottak összesen nyolc alkalommal az iskolaigazgatás, a tanárok és a gyermekek szülei-nek beleegyezését követően. A megfigyelések idején az adatokat jegyzeteléssel rögzítették a szerzők. A megfigyelő minden alkalommal több (három-négy) be-szélgetést rögzített a tanulók, a tanulók és a pedagógusok, valamint a pedagógu-sok egymás között. Később a jegyzeteléssel összegyűjtött adatokat átírták további elemzés és kategorizálás céljából. Az adatok magukban foglalták a résztvevők (kisgyerekek és pedagógusok) szóbeli kifejezéseit a szabadjáték ideje alatt hasz-nálatos nyelv bármelyikén. Mivel a szerzők folyékonyan beszélik az osztályterem-ben használt nyelveket, azaz a magyart, az angolt és a spanyolt, a beszélt interak-ciók átírása során a szerzők nem tapasztaltak nehézségeket. Összesen 5358 szó került az átírás során az adathalmazba a nyolc osztálytermi megfigyelést köve-tően. Az osztálytermi megfigyelések után mélyinterjúkat folytattunk a két óvodape-dagógussal, hogy pontos információt kapjunk a tanárok profiljairól. Ezenfelül hát-térinformációkat is gyűjtöttünk, ami magában foglalta a hallgatók életkorát, ne-mét, születési helyét és jelenlegi lakhelyét, a beszélt nyelvek számát és az egyes beszélt nyelvek szintjeit. További információk a családi háttérről (az anyák és apák domináns nyelvei, beszélt nyelveik, születési helyük, testvéreik (ha van)), 
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testvérek beszélt nyelvei, a család otthon használatos nyelve(i), az évek száma amióta a gyerekek az iskola jártak, testvéreik száma, valamint, hogy hányan jártak rendszeresen a New York-i AraNY János Magyar Óvoda és Iskolába a családból. Ezután kérdőíveket osztottak szét a családok körében papír és elektronikus vál-tozatban is, hogy megerősítsék a pedagógusokkal folytatott mélyinterjúk során összegyűjtött információk hitelességét. Miután megkapták a kérdőíveket a csalá-doktól, az információkat összevetették, elemezték és kiegészítették a diákok pro-filjait a pontosság érdekében. Itt mindenképpen fontos megemlíteni és kihangsúlyozni, hogy a szerzők meg-változtatták a résztvevők neveit a későbbiekben átírt adatokban. A résztvevők sa-ját neve helyett fiktív neveket használtak, így a résztvevők identitása anonim és ismeretlen maradt. A kutatók célja a kutatással az volt, hogy megértsék: (1) miért használtak transzlingvális gyakorlatokat a tanulók/tanárok; (2) milyen helyzetekben válasz-tották a tanulók/tanárok általában a transzlingvális gyakorlatokat; és (3) hogy az angol és/vagy a magyar nyelvek mely jellemzőit használták a tanulók a transz-lingválás során, hogy világosan megértsék és megértessék a szabadjáték alatti be-szédben magukat. Az osztálytermi megfigyelések sorozata nemcsak a transzlingvális gyakorla-tok jelenségének megértésében segített, hanem a kutatás későbbi szakaszaiban, a kérdőív és a mélyinterjú kidolgozásában is. 
Adatfeldolgozás és elemzés Transzlingvális gyakorlatok összesen 107 alkalommal egyrészt párban vagy kis csoportokban játszó kisgyermekek között, mint például, funkcionális játék (körbe-körbe futás, fogócskázás), konstruktív játék (színezés/rajzolás, kézmű-vesség), színlelt játék (televíziós karakterek/rajzfilmfigurák) ideje alatt; párban vagy kiscsoportakban játszó kisgyermekek és a pedagógusaik között, mint pél-dául, konstruktív játék (kirakózás, virágok színezése, anyák napi kártya készítése, pillangó készítése, farsangi hangszer készítése), szabályjáték (tavasz köszöntők, az állatok magyar neveinek tanítására irányuló játék) ideje alatt; másrészt pedig a kisgyermekek játékának ideje alatt két egymással beszélő pedagógus között fi-gyeltünk meg, lejegyzetelve és a későbbiekben átírás formájában feldolgozva. Az adatok arra mutattak rá, hogy a kisgyermekek a következő célokkal hasz-náltak transzlingvális gyakorlatokat az osztályteremben: (1) információk és té-nyek közlésére; (2) a megértés megerősítésére önmagukban és annak tisztázá-sára, hogy jól értették-e amit a másik beszélő mondott; (3) a személyes identitás érzetének közvetítésére azáltal, hogy véleményt és érzelmeket közöltek; (4) a tár-sas kapcsolatok kialakulásának vagy éppen elmélyedésének fokozására (a másik fél vagy másik felek beszélgetésbe való bevonása vagy kizárása vagy a beszélő mondandójával való azonosulás végett), (5) a tudás igazolására, (6) kérésekre vagy utasításokra, hogy a másik viselkedését kontrollálják, (7) a fantázia vagy a képzelőerő kifejezésére, vagy (8) a személyes szükségletek kifejezésére. 
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Ezek az adatok teljes mértékben egybeesnek a Halliday (1975) által megadott ‘Hét Nyelvi Funkcióval’, miszerint a kisgyermekek beszédének kezdetben hét funkciója van: személyes (az egyén preferenciáinak és lehetőségeinek kifejezése), reprezentációs (információ kifejezése), heurisztikus (tudás megszerzése és meg-szerzése), interakciós (a társadalmi kapcsolatok megteremtése), az instrumentá-lis (az egyén szükségeinek kielégítése), a szabályzói (más viselkedésének befo-lyásolása) és a képzeletbeli (kreativitás kialakítása a képzelőerő és humor nyel-vén keresztül). Ezen túlmenően ez a tanulmány arra is rávilágított, hogy a több-nyelvű kisgyermekek a jelentéskészítéshez kapcsolódó transzlingvális gyakorla-tokat használtak annak érdekében, hogy pontosítsák, hogy megértésük helyes volt-e. Az adatok arra is rámutattak, hogy a pedagógusok a következő célokkal hasz-náltak transzlingvális gyakorlatokat az osztályteremben bizonyos beszélgetések-ben: (1) információközvetítésre és jelentésmegerősítésre; (2) a transzlingvális gyakorlatok terének létrehozására amikor egy szó jelentését magyarul vagy an-golul pontosítják; (3) a többnyelvű identitás tiszteletben tartására és kifejlődésé-nek osztálytermi ösztönzésére; (4) a gyermek megnyugtatására, azáltal, hogy több támogatást nyújtanak neki; valamint (5) a diákok figyelmének felhívására. Az osztályteremben a pedagógusok és a kisgyermekek természetesen mozog-nak a külömböző nyelvek között a tanítás és a tanulás folyamata alatt mivel ebben a szuperdiverzitású környezetben számos lehetőséget kínálkozik arra, hogy mind a kisgyermekek, mind pedig a pedagógusok a transzlingvális gyakorlatok reper-toárjához nyúljanak segítségül. Ezeken a gyakorlatokon keresztül a kisgyermekek és a pedagógusok is képesek szociokulturális identitásaik és értékeik kiépítésére és akadálymentes folyamatos cseréire.  A KISGYERMEKEK TRANSZLINGVÁLÓ GYAKORLATAI Létfontosságú, hogy a kisgyermekek a szabadjáték ideje alatt szociálisan és kog-nitív módon is be legyenek vonva a transzlingváló folyamatba miközben egymás-sal kommunikálnak. A kisgyermekeknek lehetősége nyílik arra, hogy a transzling-vális gyakorlat alatt szabadon használják nyelveiket társaikkal és a pedagógusok-kal, anélkül, hogy bármiféle következménye lenne a pontatlanságból vagy több-szörös hibából eredendő helytelen beszédüknek, miközben azért kommunikál-nak, hogy tanuljanak és hogy az őket körülvevő szélesebb világot megértsék. A szabadjáték lehetőséget biztosít a nyelvelsajátításra és arra, hogy a nyelvet asze-rint formálják és alakítsák, hogy mit kíván meg a játék a játszó kisgyermektől eb-ben a tanulási folyamatban. A szabadjáték során az újonnan elsajátított nyelvi gyakorlatok egy univerzális nyelvi repertoárba való beillesztésének szabadsága csak a többnyelvű kisgyermekek komplex és értelmes konverzálásai révén válik lehetségessé. Így az összes többnyelvű tanuló sajátos nyelvi repertoárt hoz létre, amely a szabadjáték egyedi kontextusára és a szabadjátékban részt vevő beszé-lőkre jellemző. A transzlingválás a többnyelvű kisgyermekeknek rugalmasságot biztosít avégett, hogy kezükbe vegyék a saját nyelvi rendszerük kialakulásának sajátos irányítását.  
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Egy nap, Karácsony közeledtekor a Maci Csoport beszélgetést folytatott mi-közben egy karácsonyfát készítettek, színeztek, és díszítettek színespapírokból. Az egyik pedagógus megkérdezte magyarul: “Mit csináltok Karácsonykor?”. A két-nyelvű kisgyermekek a transzlingváló gyakorlatot használták az információszol-gáltatására, hogy elmondják általában a Karácsony idején mit is szoktak csinálni, valamint, hogy tiszteletben tartsák és fejlesszék a magyar nyelvi identitásukat (1. sz. táblázat).  
Beszélő Beszédprodukció Magyar fordítás 
Janka: Mit csináltok Karácsonykor?  
(…)   
Erika: Idén Karácsonykor csináltam gin-

gerbread-et, adtam neki cipőkét, szemeket és gombokat cukorból. Idén Karácsonykor egy mézeska-
lácsfigurát csináltam, (rajzoltam neki) cukorból cipőkét, szemeket és gombokat (a kabátjára). 

Emma: Idén Karácsonykor csináltam gin-
gerbread házat. Idén Karácsonykor mézeskalács há-

zat csináltam. 
Ilona: Mézeskalács házat.  

1. sz. táblázat. Karácsonyi képeslap készítése, 1. nap (Forrás: Saját feljegyzés osztálytermi megfigyelés ideje alatt [2016. december 12.]) Mind Emma, mind Erika a ‘mézeskalács’ magyar szó helyett a ‘gingerbread’ angol szót használta nyelvi repertoárjukból, hogy nyomatékosítsák angol nyelvi identitásukat a beszéd közben. Erika nyelvi repertoárjából a ‘gingerbread’ angol szóhoz a magyar ‘-et’ tárgyragot ékelte, míg Emma egy félig angol félig magyar összetett szót ‘gingerbread házat’ alkotott, ahol a magyar egynyelvűek az ‘-at’ tárgyragot a magyar ‘ház’ szóhoz szokták hozzáadni. A beszélők a kétféle magyar tárgyragot ('-et' és '-at') használják a fenti példamondatokban a közvetlen tárgy megjelölésére. Ilona, a pedagógussegéd végül megerősítésképpen a magyar ‘mé-
zeskalács’ szót használta a beszélgetés végén, hogy kihangsúlyozza a magyar nyelv fontosságát és elősegítse a kisgyerekek magyar identitásának kialakítását. Egy másik alkalommal áprilisban, amikor egy tavaszváró pillangót készítettek, a gyerekek a transzlingváló gyakorlatot alkalmazták, hogy egyrészt önmagukban értelmezzék a szavak jelentését, másrészt, hogy tanubizonyságot adjanak arról, hogy megértették amit a másik beszélő mondott (2. sz. táblázat).  

Beszélő Beszédprodukció Magyar fordítás 
Ilona: Ilyen pillangót fogunk csinálni. Milyen alak ez amit rajzoltam?  
Emma: Egy szivecske.  
Ilona: Összeragasztjuk a két szivecskét ilyen matricával.  
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Emma: Ez mi lesz a pillangónak?  
Ilona: A szárnya.  
Maggie: We are making a butterfly? Pillangót készítünk? 

Ilona: Igen, pillangót csinálunk.  
Maggie: And what is that? És ez milye (a pillangónak)? 

Ilona: A teste.  
2. sz. táblázat. Tavaszváró pillangó készítése (Forrás: Saját feljegyzés osztálytermi megfigyelés ideje alatt [2017. április 28.]) Maggie a transzlingváló gyakorlatnak köszönhetően értesülhetett arról, hogy mi történik az osztályban, mi a feladat, milyen lépéseket követett Ilona (a peda-gógussegéd), és a pillangónak mely testrészét vágták éppen ki színes rajzlapok-ból. Maggie szemlélődött és azáltal tanult, hogy első nyelvén, angolul, tett fel kér-déseket a pedagógussegédnek ‘We are making a butterfly?’ (Pillangót készítünk?), ‘And what is that?’ (És ez milye (a pillangónak)?). Ezen módszer alkalmazásával Maggie képes volt követni a tavaszváró pillangó készítésének lépéseit és végül egyedül befejezni a feladatot. Sokszor, amikor a gyerekek egymás között beszéltek, párban, vagy kis csopor-tokban (3-4 kisgyermek), a transzlingváló gyakorlat alkalmazása során lehetősé-gük nyílik a többnyelvű nyelvtudásukat is megmutatni a beszélgetés során. Infor-mációt szolgáltassanak egymásnak tény-, és információközlés végett, valamint, hogy bizonyosságot tegyenek a különböző nyelvtudásukról. A következő beszél-getés, amely az iskola utolsó napjának szabadjáték ideje alatt zajlott, a két-, és többnyelvű tanulók nyelvtudásukat fitogtatták 3. sz. táblázat).  

Be-
szélő 

Beszédprodukció Magyar fordítás 

Sarah: I know a lot of languages, I know English, Hungarian… Sok nyelvet tudok, tudok angolul, magyarul… 
Emma: I know English. Én angolul tudok. 
Erika: I can talk Spanish. Én beszélek spanyolul. 
Lehel: ¡Hola! Szia! 

Erika: I like azul. Azul is a color. Tetszik a kék. A kék egy szín. 
Sarah: I don’t care about colors. Nem érdekelnek a szinek. 
Erika: Azul is blue. Az azul az kék. 
Emma: Tres. Tres means three. Tres, cinco, 

coco. Három. Tres azt jelenti három. Há-
rom, öt, kókuszdió. 

Erika: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… I speak Spanish. Egy, kettő, három, négy, öt, hat… Be-szélek spanyolul. 
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Emma: Cuatros. Négy. 

Sarah: Seriously, what are you talking about? 
Most komolyan, miről beszélsz? 

Emma: I am smarter than you. Én okosabb vagyok nálad. 
Sarah: How do you know? I know langua-ges. Honnan veszed? Én több nyelvet be-szélek. 
Emma: I know languages too. Én is több nyelvet beszélek. 
Sarah: I can speak Chinese. Én beszélek kínaiul. 
Emma: Do you know how to speak “sneak-

peeks”? It’s like “kvannankolouva”. It’s what mermaids talk. Te tudod hogy beszélik a “szník-píksz” nyelvet? Ez úgy hangzik, hogy “kvannankolouva”. Ezt beszé-lik a hableányok. 
Erika: Like Ariel, the mermaid? Úgy érted, mint Ariel, a kis hable-ány? 
Sarah: Girl, can you just be quiet? Csajszi, befognád a szád? 

3. sz. táblázat. Szabadjáték ideje (Forrás: Saját feljegyzés osztálytermi megfigyelés ideje alatt (2017. május 19.)) A kétnyelvű kisgyerekek többnyire angolul beszéltek egymással, ebből arra következtettünk, hogy ezen diákok első nyelve az angol volt. Sarah elkezdett kü-lönböző nyelvek (angol és magyar, később kínai) ismeretéről beszélni; azonban nem tudott lépést tartani Emma és Erika transzlingválásával, ahogy a spanyol nyelvi készségeiket mutatták be, mint például: ‘Tres. Tres means three.’ vagy ‘Uno, 
dos, tres, quatro, cinco, seis ... I speak Spanish.’ Erika a színek és a számok ismeretét demonstrálta a transzlingvális gyakorlata során, és Emma a ‘Tres, cinco, coco’ rí-melő szavakkal igyekezett lépést tartani a játék menetével. A transzlingválást Le-hel ‘¡Hola!’ spanyol köszönése váltotta ki. Mindenképpen szeretett volna társulni a többiekhez és részt venni a beszélgetésben. Úgy vonta be magát a nyelvtudásról folytatott beszélgetésbe, hogy a társas kapcsolatok kialakítása mellett átvegye a beszélgetésben a vezető szerepet azzal, hogy a többiek előtt fitogtatta spanyol nyelvtudását, ezzel is bizonyítva spanyol nyelvi identitását. A játék menete arra az útra terelődött, hogy a nyertes az lett aki túl tudta licitálni a többi játékost a nyelvtudásával, vagyis minál cifrább nyelven szólalt meg annál nagyobb esélye volt a többiek lekörözéséhez. Így végül a játékot egy nem létező, kitalált nyelv, a “hableánynyelv” létezésének bizonygatásával Emma nyerte meg. Sarah kijelenté-sével ‘Girl, can you just be quiet?’ elismerte, hogy elvesztette a játékot. Ezen beszélgetés rögzítése azt is feltárta, hogy a transzlingváló gyakorlatok a képzelőerő használatára vagy a játék képzeletének lehetőségére is szolgálhat. Amikor Emma tanubizonyságot tett egy általa improvizált, nem létező sellőnyelv létezéséről, és bemutatta, hogy “kvannankolouva” -ként hangzik, teljes mértékben a fantáziájával, a kreativitásával és a humorával játszott. Kapcsolatot teremtett egy rajzfilmfigurával, Ariellel, a Kis Hableánnyal, és bizonyította, hogy az általa 



 

112 

feltalált nyelv éppúgy hangzik, mint Ariel, a Kis Hableány nyelve. Nem csak a fan-tázia világában játszott, hanem a transzlingváló gyakorlatban résztvevő nyelvvel is játszott. Azt is megfigyelhetjük, hogy a kisgyerekek lelkesen használják a transzlingvá-lást, ahhoz, hogy kérésekkel álljanak elő, vagy utasításokat adjanak másvalaki vi-selkedésének korrigálására. A második napon, amikor a gyerekek az Anyák Nap-jára készültek, és éppen az anyák napi képeslapjaikat készítették, Emma megpró-bálta Sarah csipkedését lecsitítani, ami kellőképpen zavarta őt (4. sz. táblázat).  
Beszélő Beszédprodukció Magyar fordítás 
Emma  (Sarah-hoz): 

Hey, that’s not fair! Hékás, ez nem fair! 
Ilona: Ne, Emma, légyszi ne játszál!  
Emma  (Ilonához): 

Sarah csipked engem.  
Emma  (Sarah-hoz): Rossz csipész vagy, rossz csipi vagy!  

4. sz. táblázat. Anyák-napi képeslap készítése, 2. nap (Forrás: Saját feljegyzés osztálytermi megfigyelés ideje alatt (2017. május 13.)) Emma hangosan rászólt Sarah-ra, hogy hagyja abba a rosszalkodást, a folya-matos csipkelődését, miközben ő megpróbálta befejezni az Anyák napi kártyáját. Ő a transzlingváló gyakorlatot használta arra, hogy véget vessen Sarah zavaró vi-selkedésének. Más szóval, Emma a transzlingválást használta, hogy jólérthető módon kifejezze érzéseit. A kisgyerekek szintén használtak transzlingváló módszert arra, hogy az alap-vető fizikai szükségletüket, vagy annak szükségletét, hogy valakitől valamit kap-janak kifejezzék. Inkább az angol nyelv használatával kéredzkedtek ki a vécére, vagy jelezték, hogy még repetát szeretnének kérni uzsonna idő alatt mintsem a magyar nyelv használatával. Angolt használták arra is, hogy óvodai kellékeket kérjenek, vagy megkérdezzék a pontos időt. A következő 2016. decemberi beszél-getésben a gyerekek a karácsonyi üdvözlőkártyáikat díszítették ki különböző ka-rácsonyi motívumú levonókkal. Egymással játszottak azáltal, hogy matricákat csere-beréltek egymással, amelyeket később a karácsonyi üdvözlőkártyákra ra-gasztottak fel (5. sz. táblázat).  
Beszélő Beszédprodukció Magyar fordítás 
Kinga: Ezt is ragaszthatjátok a képeslapra. (matricákat osztogat) 
Sarah: Who is that? What’s his name? Ki ez? Mi is a neve? 
Emma: His name is Santa. Mikulásnak hívják. 
Maggie: His name is Frosty. Frosty a neve. 
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Erika: Reindeer! Rénszarvas! 
Ilona: Nézzétek, én is kaptam egy sticker-t. Nézzétek, én is kaptam egy levo-nót. 
Sarah: Where is Santa? Hol van a Mikulás? 
Erika: I have Santa. You can have Santa. Nálam van. Elveheted a Mikulást. 
Emma: Nézdd az enyémet! Melyiket szeret-néd?  
Erika: Én ezt akarom.  
Maggie: I need stickers. More! Nekem még szükségem van levo-nókra. Még többre! 
Erika: L-O-V-E that says love. L-O-V-E azt mondja love (szeretet). 
Emma: Ez azt mondja, “Happy Christmas”. Ez azt mondja, hogy “Boldog Kará-csonyt”. 

5. sz. táblázat. Karácsonyi üdvözlőlap készítése, 1. nap (Forrás: Saját feljegyzés osztálytermi megfigyelés ideje alatt [2016. december 4.]) Erika ‘Én ezt akarom.’ és Maggie ‘I need stickers. More!’ (Nekem még szüksé-gem van levonókra. Még többre!) mondataikkal a matricák iránti igényüket fejez-ték ki a csoport számára. Erika a magyar nyelvet, míg Maggie az angol nyelvet használta, hogy megkapja a kívánt matricákat. A transzlingvális gyakorlat lehe-tővé tette az összes kisgyerek számára, hogy részt vegyen úgy a csoportos mun-kában, mint a csoportos beszélgetésben. Egyedülálló nyelvi repertoárjukat transzlingválásra használták. Emma, aki egy mondaton belül transzlingvál, vagyis ugyanabban a mondatban használta a magyar és az angol nyelvtudását is, így szó-lalt meg: ‘Ez azt mondja, “Happy Christmas”.’ Ez azt mutatta, hogy egy nyelvi rend-szere van, amit a beszéd során szokott használni és ebbe hol magyar, hol angol nyelvű szavak sorát fűzi fel, ami nem előre meghatározott elven működik, hanem a pillanat hevében a beszélő dönti el, melyik nyelven melyik szót is ékelje be a beszédproduktumba. Ilona, a pedagógussegéd, is hasonló elven kommunikál: ‘Nézzétek, én is kaptam egy sticker-t.’ Ebben a mondatban az angol nyelv haszná-latos a levonó kifejezésére azért, hogy érthetővé tegye a szó jelentését minden kisgyermek számára a transzlingváláson keresztül. Az osztálytermi megfigyelések alatt a kétnyelvű kisgyermekek sikeresen és felhőtlenül kommunikáltak egymással és a csoport pedagógusaival a transzling-váló gyakorlatokba bevont, általuk ismert nyelveken (angol, magyar, spanyol), ahol szinte egybeolvasztották a különböző nyelvekből elsajátított szavakat egy egységes nyelvi rendszerbe. Saját és nagyon egyedi jellegű nyelvi repertoárjaikat együtt használták gesztikulációkkal, arckifejezésekkel, testtartással, intonációval, mimikával és mások utánzásával. Teljes önállóságról valamint rugalmassági ké-pességükről adtak tanubizonyságot a különböző beszédhelyzetekben vagy a kü-lönböző felekkel való kommunikációjukban. Egyfelől a tanulók többsége azt mu-tatta, hogy a magyar és az angol nyelv folyamatosan aktiválódott az egymással és 
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tanáraikkal folytatott beszélgetéseik során. Másfelől, még ezen is túlléptek, azál-tal, hogy a spanyol nyelv ugyanolyan részesévé vált a nyelvi repertoárnak, mint például a magyar vagy az angol nyelv, ami azt bizonyította, hogy a gyermekek ru-galmasan használhatják a rendelkezésükre álló összes nyelvi elemet a sikeres kommunikáció elérése végett.  A PEDAGÓGUSOK TRANSZLINGVÁLIS GYAKORLATAI A pedagógus által használt transzlingváló gyakorlatok pedagógiája több tervezést igényel, mint a kisgyerekeknél megfigyelt transzlingvális gyakorlatok. A tanárok sok okból használják a transzlingváló gyakorlatok pedagógiáját a többnyelvű osz-tályteremben; gyakorlataiknak mindig van értelme és célja. Ezen új pedagógia ré-vén a tanárok lehetőséget teremtenek a nyelvek használatra. A nyelvtanulókat az-zal segítik elő hogy transzlingvális nyelvi tereket idézzenek elő azzal a céllal, hogy a tanulók elsajátítsák a transzlingváló gyakorlatok technikáját. A transzlingváló nyelvhasználat segítségével a tanárok informálisan ellenőrizhetik a tanulók hal-lásértését, és lehetővé tehetik a tanulók számára, hogy több médiumon keresztül bizonyítsák tudásukat egy témáról (de Jong és Freeman Field, 2010). Többek közt azt is elérik, hogy a tanulók komfortosan érezzék magukat az osz-tályban miközben transzlingválnak. Ez különös fontossággal bír az olyan újonnan érkezett tanulók esetében, akik rövid idő alatt az egyik kultúrából a másikba csöp-pennek bele, és a transzlingválás lehetőséget biztosít számukra ahhoz, hogy az “otthon” légkörével továbbra is kapcsolatba maradjanak. Ez kiváltképpen fontos az új környezetben, ahol ezek a tanulók a kulturális sokk fellépésének vannak ki-téve (Csillik, 2018 in press). A tanárok az “állványzási stratégiára” (scaffolding strategy) támaszkodnak annak biztosítása érdekében, hogy az újonnan érkező hallgatók teljes mértékben részesei legyenek a tananyag feladatainak elvégzésé-ben, miközben egyik környezetből a másikba illeszkednek be. A tanárok olyan példa modellek és faszilitátorok, akiknek példát kell mutat-niuk arra vonatkozóan, hogyan lehet a transzlingváló gyakorlatot használni azon diákokkal, akik még mindig azon dolgoznak, hogy az egyedi nyelvi repertoárjukat kialakítsák és elkezdjék ezután használni az egyedi és csak rájuk jellemző transz-lingváló gyakorlatokat. A kockázatvállalás lehetővé teszi egy nyitott és stressz-mentes környezet kialakítását, ahol a pedagógusok és a tanulók kapcsolata a köl-csönös bizalomra és az egyének közötti egyenlőségre épül miközben transzling-vális gyakorlatokat használnak egymás között. A szerzők az alábbi dinamikus transzlingváló pedagógiákat figyelték meg az AraNY János Magyar Óvoda és Iskola pedagógusainak beszédében New York vá-rosában, az Amerikai Egyesült Államokban. A tanárok dinamikus transzlingváló pedagógiát használtak információ továbbítására, a jelentés megerősítésére, mi-közben egy újonnan érkezett kisgyerek szabadon játszott (6. sz. táblázat).  
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Beszélő Beszédprodukció Magyar fordítás 
Kinga: Do you want this, Kamilla? Kérsz ilyet, Kamilla? 
Kamilla: (nodding) (bólogat) 
Kinga: Do you want this with or without 

butter? Vajjal vagy vaj nélkül kéred? 
6. sz. táblázat. Uzsonna idő: Kötetlen beszélgetés (Forrás: Saját feljegyzés osztálytermi megfigyelés ideje alatt [2016. december 4.]) Kinga, az egyik óvodapedagógus, megpróbált kapcsolatba lépni egy újonnan érkezett kisgyerekkel, Kamillával, a transzlingváló pedagógia segítségével, hogy megértesse magát az angolul beszélő kislánnyal. A nem-beszélőkkel való kapcso-latépítés nagy nehézségekbe ütközhet először; ezért a transzlingválás pedagógi-ája egy lehetőséget ad Kinga számára, hogy az újonnan érkezett tanulóhoz való közeledését kimutassa, azáltal, hogy megmutatja, hogy a kisgyerek otthon hasz-nálatos nyelvét (az angolt) elfogadják az osztályteremben és nagyra értékelik az osztályban. Kinga meg akart bizonyosodni arról, hogy az új kisdiák megértette, hogy egy biztonságos és kockázatmentes környezetben van, ahol szabadon meg-nyílhat mások előtt és együttműködhet a jelenlévőkkel. Továbbá, a tanárok a dinamikus transzlingváló pedagógiát alkalmazták avé-gett, hogy transzlingváló tereket hozzanak létre amikor egy szó jelentését vagy magyarul vagy angolul kérték. A tanárok többször is kérdezték az angol szavak pontos magyar megfelelőjét, amelyeket az angol-magyar kétnyelvű gyerekek elő-szeretettel kerestek ki a többnyelvű nyelvi repertoárjukból. A következő beszél-getés során, amelyet májusban rögzítettek a szerzők szabadfoglalkozás (színezés és rajzolás) ideje alatt, az egyik pedagógus megkérdezte az angol ‘playdate’ szó magyar jelentését (7. sz. táblázat).  

Beszélő Beszédprodukció Magyar fordítás 
Emma: Ti együtt éltek?  
Emilio: Nem, de van play date-ünk.  
Janka: Hogy mondjuk a play date-et ma-gyarul?  
Emma: Játszó idő.  
Janka: Igen, az egy jó szó rá.  

7. sz. táblázat. Szabadfoglalkozás ideje alatti rajzolás/színezés (Forrás: Saját feljegyzés osztálytermi megfigyelés ideje alatt [2017. május 13.]) Janka, a másik óvodapedagógus, célja azzal, hogy rákérdezett ‘Hogy mondjuk 
a play date-et magyarul?’ az volt, hogy tisztázza az angol ‘play date’ szó magyar jelentését, valamint, hogy biztosítsa az egyértelmű megértését ennek a szónak minden egyes kisgyerek számára és hogy fejlessze a magyarul nem tudó újonnan 
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érkezett gyermek magyar szókincsét. A ‘play date’ szónak nincs magyar ekviva-lense. Emma azonban találékonyul, a pillanat hevében, a ‘játékidő’ magyarul rop-pant jól hangzó szó bevezetésével folytatta a beszélgetést, amely szemantikailag tökéletesen egyenértékű az angol szóval. A harmadik módszer amiért a pedagógusok a dinamikus transzlingváló peda-gógiát alkalmazták a többnyelvű osztályteremben az, hogy tiszteletben tartsák és fejlesszék az osztályteremben a tanulók transzlingváló identitását (8. sz. táblá-zat).  
Beszélő Beszédprodukció Magyar fordítás 
Emilio: Volt születésnapom és én kap-tam a legjobb ajándékot. Ki kell venni a játékokat, vannak benne cukorkák és ütni kell egy bottal. Az embereknek a kedvenc rajzfilmje van és ha megvered akkor cukorka és já-tékok jönnek ki. 

A születésnapomra egy nagyon jó játé-kot kaptam. Az emberek kedvenc rajz-filmfigurájába játékok és cukorkák van-nak elrejtve. Ütni kell egy bottal, hogy a játékok és cukorkák kiessenek belőle. 
Janka: Mi a neve ennek a játéknak?  
Ivette: Piñata. Pinyáta. 
Janka: És mikor kapjuk a piñatát? És mikor kapjuk a pinyátát? 

8. sz. táblázat. Érkezés ideje (Forrás: Saját feljegyzés osztálytermi megfigyelés ideje alatt [2017. május 13.]) Ebben a leírásban láthatjuk, hogy Janka (az egyik óvodapedagógus) a spanyol ‘piñata’ szót használta a spanyolul beszélő kisgyerekek (Emilio és Ivette) spanyol származásának a elismerése végett. A transzlingváló tér megnyitása a következő mondatban igen jól látható, ahogy a ‘piñata’ spanyol szót továbbra is előszeretet-tel használja de már magyar tárgy ragjával toldalékosította, ‘És mikor kapjuk a 
piñatát?’. Mindkét tanuló biztonságban érezhette magát és készen állhatott arra, hogy megnyíljanak, amikor is megosztottak egy, a mindennapi életükből szár-mazó esemény leírását, amely kultúrális információt tartalmazott, hogy miként ünneplik rendszeresen a születésnapjukat. A mexikói kultúra része, hogy a gye-rekek születésnapját egy ‘piñata’ szétverésével ünneplik, amely gyakran papír-alapú, fazekasalapanyagból vagy ruhadarabból készül; kis játékokkal vagy cukor-kával vagy mindkettővel van megtöltve, majd egy ünnepség részeként bottal verve széttörik. A transzlingválás egy olyan elfogultságmentes oktatási környezet teremt (Derman-Sparks & Edwards, 2010), ahol minden egyes gyermek identitá-sát, kultúráját és nyelvét tiszteletben kell tartani, lehetőség szerint értékelni kell és lehetőség szerint méltányolni is kell. Ezt követően, a tanárok dinamikus transzlingváló pedagógiákat használtak a gyermekek komfortérzetének kialakítása érdekében, hogy több támogatást nyújtsanak nekik. A következő beszélgetés áprilisban zajlott le szabadjáték ideje 
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alatt, amikor az újonnan érkezett hallgató lépett be az osztályterembe (9. sz. táb-lázat).  
Beszélő Beszédprodukció Magyar fordítás 
Kinga: Hi Kamilla! How are you? Hogy vagy? Szia Kamilla! How are you? Hogy vagy? 
Kamilla: Good. Jól. 
Kinga: Jól vagy?  
Kamilla: (nodding) (bólogat) 

9. sz. táblázat. Érkezés ideje (Forrás: Saját feljegyzés osztálytermi megfigyelés ideje alatt [2017. április 28.]) Az óvodapedagógus (Kinga) egy újonnan érkezett kisgyerekkel való interak-cióban használja a transzlingváló pedagógiát, hogy összekapcsolja az otthon nyel-vét, az angolt, a magyarral, mint idegen nyelvvel, avégett, hogy elősegítse Kamilla beszédértését és ezzel megalapozza magyar nyelvtanulását. Először a tanár meg-kérdezte: ‘How are you?’, ezután ezt azonnal megismételte magyarul is: ‘Hogy 
vagy?’, így az újonnan érkezett tanuló szabadon fejezheti ki magát az általa vá-lasztott nyelven. Mivel Kamilla újonnan érkezett gyermek volt, úgy döntött, hogy angol nyelven válaszol vissza a pedagógusnak mivel még biztonságosabbnak tar-totta az angol nyelv használatát, így ezt használta válaszában, ‘Good.’. Végül, a pedagógusok a transzlingváló pedagógiákat alkalmazták a diákok azonnali figyelmfelkeltésére. A következő beszélgetés május egy reggelén rögtön érkezés idejekor zajlott le, ahogy a tanárok a különböző kézműves eszközöket rejtő hatalmas kosárral vonultak be az osztályterembe (10. sz. táblázat).  

Beszélő Beszédprodukció Magyar fordítás 
Ilona: Kinga, lehoztad a kis sticker-eket? Kinga, lehoztad a kis levonókat? 
Kinga: Le-le.  
Ilona: Adok mindenkinek.  

10. sz. táblázat. Érkezés ideje (Forrás: Saját feljegyzés osztálytermi megfigyelés ideje alatt [2017. május 13.]) Ebben a beszélgetésben a ‘sticker-eket’ szót használja Ilona, a pedagógussegéd, hogy motiválja a hallgatókat, és felhívja a hallgatók figyelmét arra, hogy milyen tevékenységet fognak az adott napon csinálni. Nagyon valószínűtlen, hogyha a pe-dagógus a Magyarországon használatos ‘levonó’ vagy ‘vignyetta’ vagy ‘matrica’ szót használta volna, minden kisgyerek számára teljesen mértékben egyértelmű let volna, mit is fognak az aznapi kézművesfoglalkozás ideje alatt használni. Ilona az angol ‘sticker’ szóhoz a magyar többesszám jelét ‘-ek’és a magyar tárgyragját ‘-et’ is hozzáadta az angol szóhoz. A tanár egyedülálló nyelvi repertoárját használta 
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arra, hogy kíváncsivá tegye a kisgyerekeket a feladat iránt és ugyanakkor moti-válja is őket, hogy minél hamarabb el akarják majd kezdeni a projektjeiket. A pedagógusok transzlingváló pedagógiájának fent említett példáin keresztül vitathatatlan, hogy ez az oktatási környezet optimális a többnyelvű tanulók nyelvi fejlődéséhez. Mivel a tanárok ösztönzik és támogatják a tanulókat abban, hogy az eddig elsajátított nyelvi repertoárjukban szereplő összes funkciókat a lexikai, szintaktikai és diskurzus szintjein alkalmazzák beszédükben, egyenlő esélyeket biztosítva minden gyermek számára, hogy kifejleszthessék saját és egyedülálló transzlingvális gyakorlataikat. A jövőben mindenképpen érdekes lenne megfigyelni, hogy a diákok transz-lingvális gyakorlatai esetlegesen változnak-e a tanárok irányítása és/vagy jelen-léte nélkül a többnyelvű tanteremben vagy az iskolaudvaron történő szabadjáték ideje alatt, amikor is a pedagógus nincs közvetlenül jelen a transzlingvális térben. Ugyanakkor érdemes lenne továbbfigyelni, hogy ezáltal a diákok transzlingváló identitása és társas- és érzelmi fejlődése hogyan fejlődik tovább, vagy, hogy meg-változik-e az osztályban a csoportdinamika. 
Megoldások és ajánlások A szerzők a fent említett problémákra és problémákkal foglalkozó kérdésekre a következö megoldásokat vetik fel. Elsősorban a pedagógusok megismertetését a transzlingváló pedagógiával a szakmai továbbképzéseken, folyamatos munkahe-lyi továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való előadásokon, vala-mint a tanárok által látogatott vita paneleken vagy hírportálokon. Másodsorban, minél több jövőbeli és a jelenlegi kutatás elvégzése szükséges ahhoz, hogy a szak-irodalomban megjelenjen és elismertté váljon ez az új módszer, hogy az oktatók hallhassanak, tanulhassanak róla és végül követhessék ezen gyakorlatokat saját osztálytermükben. Minden tanár feladata az, hogy támogassa a többnyelvű tanu-lókat az osztályban, rugalmasan használják fel a nyelvi erőforrásokat a tanulási közösségben, szorgalmazzák a kisgyermekkori osztályteremben való együttmű-ködést, növeljék a beszédértést és a beszédprodukciót, hogy minden gyermek számára biztosítsák a tanuláshoz és az esélyegyenlőséghez a jogukat. A szerzők-nek nincs kétsége afelől, hogy egyrészről a tanárok a jövő kihívásaira pozitívan és felelősségteljesen fognak majd reagálni, és afelől sem, hogy az újonnan bevezetett transzlingvális gyakorlatok a többnyelvű és szuperdiverz osztálytermi tanulók nyelvtanulásában pozitív kimenetelű váltázásokat hoznak majd (Lásd Golubeva és Csillik, 2018). 
Jövőbeli kutatási irányok A megállapítások hangsúlyozzák, hogy “a kétnyelvűeknek egy olyan nyelvi reper-
toárjuk van, amelyből stratégiai szempontokat választanak a hatékony kommuni-
káció érdekében”, ahogy García (2009:22) megemlítette. A transzlingváló gyakor-
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latok révén a többnyelvű tanulók megmutathatják nyelvi kreativitásukat, a nyelv-vel való játszó képességüket, megszakíthatják a homogén társadalmak által elfo-gadott nyelvi konvencionális normákat és szabályokat, és kiválaszthatják az álta-luk megítélt a legjobban a beszédbe illő nyelvi jellegzetességet egy több nyelv is-merete által kreált univerzális nyelvi repertoárrendszerből azért, hogy a nyelv maga virágozzék, azáltal, hogy az “itt és most” legpontosabb jelentését közvetíti. A szerzők úgy vélik, hogy ahhoz, hogy előmozdítsák az integritást a szuperdi-verz osztálytermekben, hogy a tanuláshoz egyenlő esélyeket tudjanak biztosítani minden tanuló számára, a transzlingváló gyakorlatokat világszerte meg kell is-mertetni a kor tanáraival különböző pedagógiai környezetekben, hogy eljussanak egy előítéletektől mentes, különböző kulturákat elfogadó és értékelő oktatáshoz (ld. Golubeva & Csillik, 2018). A transzlingvális gyakorlatok magukban foglalják a gyermekek otthon beszélt nyelveinek támogatását, úgymint a kisgyermekkori programok legfontosabb komponense az otthon kultúrájának tisztelete és egye-sítése más kultúrákkal, valamint a többnyelvűség támogatása acélból, hogy ez a kisgyermekek kognitív fejlődésének fontos meghatározója legyen. A gyermekek az otthonban használatos nyelveinek ápolása és értékelése a kisgyermekkori transzlingvális gyakorlatainak alkalmazása során az osztálytermekben elősegít-heti a kisgyermekek pozitív kulturális identitásának kialakulását. Sokkal többet kellene tenni a jövőben tudományos és érdekképviseleti szem-pontokból ahhoz, hogy előmozdítsuk a transzlingvális gyakorlatok megjelenését, biztosítva a többnyelvűek számára, hogy a nem szabványos, nem kiváltságos nyelvek, mint például a magyar nyelv is, megszólaltathassék. A globális változás ezen irányába hosszú utat kell még megtennünk, ami csak akkor válik lehetsé-gessé, ha hátra hagyjuk a hagyományos koncepciók és határok ismeretét, hogy új perspektívák bontakozhassanak ki, együttesen a kérdéses jelenség holisztikus megértésével. 
Összefoglalás Ebben a tanulmányban a szerzők a kisdiákok innovatív nyelvi gyakorlatait vizs-gálták, illetve a pedagógusok transzlingváló pedagógiájáta szabadjáték ideje alatt egy magyar-angol nyelvileg diverz óvodában New York városában. A szerzők transzlingváló elmélete azt feltételezi, hogy a születésüktől több-nyelvű környezetben felnövő kisgyerekeknek csak egy nyelvi rendszere létezik, amelybe a többnyelvű nyelvtanulók integrálják a másokkal való kommunikáció során elsajátított elemeket a különböző nyelveken. Az osztálytermi megfigyelé-sek hat hónapja során folytatott beszélgetések lejegyzetelt példái nyilvánvalóan bizonyították, hogy ezek a nyelvi rendszerek személyenként változnak. A diákok és a tanárok másképpen használták a nyelveket, attól függően, hogy kik a beszé-lők, kik beszélgettek velük, mit csináltak éppen, és hogyan érezték magukat a be-szélgetés ideje alatt. Meghatározó tényező, hogy a beszélő hogyan választja ki az általa használt nyelvi sajátosságokat (fonémák, morfémák, mondatrészek, ige-
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idők, esetek, nemek, szintaktikai és diskurzusszabályok) a saját és egyedi több-nyelvi repertoárjából. A nyelvi formálódást és tárolást az is meghatározza, hog milyen nyelvekkel érintkezett a beszélő az élete során és ezek miként befolyásol-ták őt. A lejegyzett adatok azt mutatták, hogy a játéknak kulcsfontosságú szerepe van a transzlingvális gyakorlatok folyamatában, mivel a játék ideje alatt a kétnyelvű gyermekek szabadon használhatják a komplex nyelvi repertoárjukat miközben beszélnek. Ez a beszéd nem az alapértelmezett szabályoknak és normáknak meg-felelően használatos; nincs is szükség arra, hogy a különféle nyelvekből már elsa-játított nyelvi jeleket továbbra is elkülönítsük egymástól aszerint, hogy mely nyelv nyelvi sajátosságai, ezeket inkább egyetlen, nagy, integrált nyelvi reperto-árként hagyhatjuk, a többnyelvű nyelvi repertoárjaként. A tanárok példamutató és kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be a jövőben a transzlingvális gyakorlatok és a trenszverzáló pedagógia kifejlesztésében és el-terjedésében, amely minden valószínűség szerint hatással lehet majd a több-nyelvű és multikulturális világpolgárok jövőbeli generációjának megjelenésére. Megmutatták, milyen erőfeszítésbe kerül, hogy kockázatmentes és stresszmen-tes, biztonságos nyelvi tereket hozzanak létre, amelyekben a kétnyelvűek komp-lex nyelvi jellegzetességeit felhőtlenül lehet gyakorolni. Ezen a folyamaton ke-resztül a tanárok erősítik a transzlingváló identitás és örökség kialakulását, a kap-csolatban maradás érzésének fontosságát, és elősegítik azt a célt, hogy a kisebb-ségi nyelvek ne tűnjenek el a föld színéről hanem hangot kapjanak. A szerzők rámutattak arra, hogy a transzlingváló gyakorlatnak erős pedagó-giai aspektusa van, képessé teszi az ‘álványzási stratégia’ (scaffolded strategy) ál-tali tanulást, ami lehetőség szerint a többnyelvű oktatás hivatalosan is elismert formáinak sikeres és méltányosabb integrációjához vezethet a kisgyermekkori oktatásban. Továbbra is szükség van arra, hogy kutatásokat folytassunk a témában, hogy fejlesszük és terjesszük a transzlingváló gyakorlatot a világ oktatási intézménye-iben. Még nagyon az elején vagyunk a transzlingvális gyakorlatok megismerésé-nek, megismertetésének, és elterjedésének folyamatában, így nem kétséges, hogy a közeljövőben mégtöbb transzlingváló teret kellene létrehoznunk. Optimistának kell maradnunk, és reménykednünk kell, hogy az egyre inkább rugalmasabb jövő úttörő oktatói között ezen hatékony gyakorlatok megosztásra és alkalmazásra tesznek majd szert. 
Köszönetnyilvánítás A szerzők hálás köszönettel tartoznak az AraNY János Magyar Óvoda és Iskola (New York, USA) vezetőségének, támogató szűlőknek és tanulóknak, akinek a tá-mogatása tette lehetővé az adatgyűjtést.  
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Szülők véleménye a nagyon korai angolról 
Mikor ideális kezdeni? BOZSÓ RÉKA 

Kulcsszavak: korai nyelvelsajátítás; szülői attitűdök; nagyon korai angol; angol, 
mint idegen nyelv; ideális kezdés 

Bevezetés A magyar szülők között igen eltérő vélemények hallhatóak a mindennapokban arról, gyermekeik óvodáskorban vagy az előtt vegyenek-e részt külön programo-kon, használ, vagy árt nekik egy angolos vagy egyéb idegen nyelvi foglalkozás. Ezen kézirat célja, hogy bemutassa, milyen arányban milyen véleményeket fogal-maznak meg az itt megkérdezett kisgyermekes szülők a nagyon korai angolozás-ról. A megkérdezett szülők nyolcvan százaléka támogatja az iskoláskor előtt el-kezdett angolozást, ezt alátámasztó érveik nagyrészt hallott, közszájon terjedő in-formációk, mint a fogékonyság vagy a természetesség. A korai, azaz általános is-kolás kezdés mellett pedig megjelennek a tapasztalatból származó érvek, mint az, hogy nincsen különbség a korán és a nagyon korán kezdők végső tudása között. Némely érv egymásnak ellentmondó módon kerül említésre attól függően, melyik álláspontot támogatja. A kérőívekben és interjúkban megfogalmazott vélemé-nyek bemutatásán keresztül képet kapunk a kisgyermekes szülők látásmódjáról, mely alapot teremthet az elvárásaik jobb megértéséhez. Az óvodai és általános iskolai nyelvi foglalkozásokon többféle nehézséggel néznek szembe azok szerve-zői, melyekből nagy részüket azzal tudnák kivédeni, hogyha a szülőkkel könnyebb és folyamatosabb lenne a kommunikáció. Ehhez a célhoz visz közelebb, hogyha a felek ismerik egymás álláspontját.  
Definíciók és háttér 

Nagyon korai és korai kezdés Az Európai Uniós tagállamok munkacsoportja fiatal nyelvtanulóknak (young learner) nevezi a 7-12 éves korosztályt, és nagyon fiatal nyelvtanulóknak (very young learner) a 3-6 éveseket, azaz az általános iskola előtti időszakot (Nikolov & Djigunović, 2011; Najvar és Hanusová, 2005). Ennek megfelelően nevezem ko-rai kezdésnek a Magyarországon általános iskola első, második, harmadik vagy negyedik osztályától kezdő nyelvtanulást (körülbelül 7 éves kortól), és nagyon korai kezdésnek az ezt megelőzően elkezdett angolos foglalkozásokat. Kérdőívem válaszaiból kiderült, hogy a válaszadóim nagy százaléka már három éves kor alatt 
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is foglalkoztatja a gyermekét angollal, vagy ideálisnak tartaná azt, ezért a nagyon korai kezdést 3 éves kor alatti korra is értem.  Az iskoláskor előtt megkezdett idegen nyelvi foglalkozásokon történő nyelvi nevelés a tanulás és tanítás fogalmai helyett a nyelvelsajátítás, a nyelvátadás fo-galomkörébe tartoznak. Azonban ezen szakmai megnevezések a hétköznapi em-berek, a legtöbb szülő számára idegenül hangzanak, és annak érdekében, hogy a válaszadók kényelmesen érezzék magukat, a kérdőívben a közérthetőbb tanulás, tanítás, tanár szavakat használtam.  
A szülők véleménye A gyermekek angolnyelv-tanulásának témájában folytatott kutatások között szükséges és hasznos a gyermekek szüleinek véleményét is megismerni (Nikolov és Djigunović, 2011). Ez egyrészről azért fontos, hiszen hazánkban egy átlagos családban arról kizárólag a hét év alatti gyermekek szülei döntenek, hogy gyer-mekük kezdjen-e idegen nyelvekkel foglalkozni. Másrészről pedig számos kutatás eredményei erősítik meg, a szülők mekkora befolyással vannak gyermekeik tanu-láshoz kialakított viszonyára, és későbbi eredményeikre is (Bempechat, 1992; Muñoz, 2011; Kormos és Csizér, 2005): „Mivel a gyermek ebben a korai életkor-ban nagyon igyekszik megfelelni a szülői elvárásoknak, az idegen nyelv(ek)hez, illetve nyelvtanuláshoz való viszonyulása szempontjából meghatározó a szülő hozzáállása.” (Morvai és tsai, 2009: 56). Egy három nemzetre kiterjedő kutatásban Bartram (2006) a fiatalok nyelvek-hez való hozzáállását vizsgálta. Az angol, holland és német tinédzsereket kérdő-ívvel, fogalmazással, és fókuszcsoportos interjúkkal kérdezte arról, szüleik mi-lyen módon vannak hatással a nyelvtanulásukra, ahhoz tanúsított hozzáállásukra. A 411 fő válaszaiból összesített eredmények alátámasztották, hogy a szülők pél-daképként állnak viselkedésükkel és véleményükkel: annak tudatos és tudat alatti kifejezésével közvetítik és adják át véleményüket a nyelvek fontosságát és státuszát illetően. Ezen kívül kommunikálják gyermekeik felé a nyelvekkel ta-pasztalt megbánásukat, valamint nyelvekben való sikerességük és korábbi ta-pasztalataik a nyelvtanulással összefüggésbe hozhatóak a gyermekeik motiváci-ójával. Pfenninger és Singleton (2018) hosszú távú kutatásuk következtében úgy lát-ják, a szülők gyermekük nyelvtanulása felé tanúsított magatartása inkább van be-folyással a gyermek idegen nyelvi teljesítményére, mint az, milyen korán kezdi a gyermek a nyelvtanulást. A kutatópáros angolt, mint idegen nyelvet tanuló svájci középiskolások nyelvi teljesítményét mérte és vetette össze az angol nyelv tanu-lásának kezdetével, valamint egyéb változókkal, mint a kétnyelvűség vagy a szülői támogatás. Az eredmények azt mutatták, hogy a korán (általános iskola második osztályában) angolt kezdők nyelvtudását a későn (középiskolában) kezdők nyelv-tudása igen hamar beérte és némely esetben túl is múlta. Csupán egy csoport ese-tében tudták megtartani a fiatalok a korai kezdés által kialakított előnyt: olyan gyermekeknél, akik kétnyelvűek voltak és szüleik kiemelkedően támogató köze-get biztosítottak az idegen nyelv tanulásának.  
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Korábbi cikkében, azonban ugyan ezen kutatási projektjükről beszámolva Pfenninger és Singleton (2016) a fiatalok véleményét is vizsgálta saját nyelvtanu-lásuk sikerességéről annak fényében, hogy korán vagy későn kezdték az idegen nyelvek tanulását. Ezen vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy az esetek túl-nyomó többségében a nyelvtanulók azt tartották ideálisnak, amikor maguk el-kezdték az idegen nyelveket tanulni: aki korán kezdte, a korai kezdés mellett ér-velt, aki pedig későn, azt találta ideálisnak. Sok esetben volt viszont olyan is, hogy korán kezdők fejezték ki megbánásukat; jelezvén, hogy nem látták értelmét a ta-nulásnak középiskolás koruk előtt. Pfenninger és Singleton abból a feltételezésből indult ki, hogy a diákok véleményei egyrészt múltbéli tapasztalatok, másrészt „su-gallt tudás” („gained wisdom”) által formálódnak. Saját, múltbéli tapasztalataikat és a környezetükkel való összehasonlítást említették legtöbbször a válaszadók, amikor kifejtették, miért nem látják hasznosnak a korai kezdést. Hivatkoztak arra, maguk nem látták eredményét a korai kezdésnek, és arra is, hogy korán kezdő testvérükkel összehasonlításban későn kezdve ugyan azt a szintet érték el. Keve-sen, de érveltek a korai kezdés mellett is, ők leginkább is más emberek által for-mált, kívülről sugallt érveket sorakoztattak fel, mint az angol nyelv hasznossága.  Ily módon feltételezhető, hogy a szülők nyelvekkel tapasztalt megbánásai (például nem volt lehetőségük tanulni); az az időpont, amikor maguk kezdték az idegen nyelvet, és az is befolyásolhatja véleményüket, hogy maguk milyen nyelv-tudással rendelkeznek. Kutatásom eredményeit részletesebben áttekintve to-vábbi kutatást tartok szükségesnek arra vonatkozóan, mi lehet befolyásoló té-nyező a véleményekre nézve. 
(Intézményi) háttér Kutatásom tárgya a korai és nagyon korai nyelvi foglalkozások, melyhez szüksé-ges a Magyarországon jellemző képet vázlatosan áttekinteni. A nemzeti alaptan-terv az első idegen nyelvet negyedik osztálytól teszi kötelezővé hazánkban, és ez az első idegen nyelv az esetek nagy százalékában az angol. Hazánkban a kisgyer-mekek 48%-a kezdi az angolt a kötelező negyedik osztályt megelőzően (Oktatási Minisztérium 2004), az iskolák kétharmada kínál angolt az első három osztályban (Morvai és tsai, 2009), és egy példaként egy magyar nagyváros óvodáinak 38%-ában tartanak angolos foglalkozásokat (Szarvas, 2013). Számos munka (Najvar és Hanusová, 2005; Havlicková, 2006; Nikolov, 2009; Nikolov és Djigunovic, 2011; Medgyes és Nikolov, 2014) tárgyalja, hogy a szülők felől erősen megjelenik az igény, hogy gyermekeik minél hamarabb elkezdhessenek angolozni. Morvai és társai minisztériumi megbízásból elvégzett, hatalmas mintát vizsgáló kutatásá-ban az esetek 75%-ában szülői igény alapján indítanak az iskolák idegen nyelvi órákat alsó tagozatban (Morvai és tsai, 2009: 25). Ez az egyre növekedő szülői igény az óvodák és általános iskolák felé nyomást jelent, gyakran azokat versenyhelyzetbe állítva egymással: „az iskolák közötti verseny egyik fontos eleme a korai nyelvoktatás, ami gyakran akkor is beveze-tésre került, ha az iskola nem rendelkezett a szükséges feltételekkel” (Morvai és tsai, 2009: 4). 
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Ezen igény erősségének felmérése ahhoz segíthet hozzá bennünket, hogy a nyelvoktatás színterén részt vevő ágensek (a szülők- a felhasználói oldal, és az oktatók, döntéshozók – a szolgáltatói oldal) között nagyobb legyen az egyetértés, megfelelhessen a kínálat a keresletnek.   „Az 1-3. évfolyamon zajló nyelvoktatás sikere egyaránt fontos az egyes tanuló és az is-kola egészének szempontjából. Egyén és közösség a munkának ezen a területén is ál-landó kölcsönhatásban erősítik vagy gyengítik egymást, azaz járulnak hozzá az idegen nyelvi program sikeréhez vagy adott esetben annak kudarcához. Nagy a jelentősége tehát annak, hogy mennyire támogatja a korai idegennyelv-oktatást a tanári kar, az is-kolavezetés és a fenntartó.” (Morvai és tsai, 2009:56)  A nyelvtanulás a mindennapi embereket érintő téma, ezért közvéleménykuta-tások során is vizsgálták már a kezdés preferált idejét. Európai átlagban az embe-rek 39 százaléka gondolja azt, hogy az angolt, mint idegen nyelvet már iskolás kor előtt érdemes lenne elkezdeni (Europeans and their languages 2006), Csehor-szágban (Purdjaková, 2006) pedig a közvélemény 68%-a látná ajánlottnak a na-gyon korai kezdést.  Morvai és társai 2008-2009-ben igen átfogó kutatást végeztek az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyarországi általános iskolák köré-ben. Minden általános iskola megkapta a kérdőíveket, és azok 53%-a vissza is küldte azt. A felmérés két kérdőívet használt: egyet az iskola képviselete, egyet pedig egy-egy, alsó tagozatban nyelvet tanító tanár töltött ki. Ilyen módon kaptak a kutatók képet a kötelező nyelvoktatást megelőző időszakban a nyelvtanárok és az iskolák véleményéről a nyelvoktatást illetően. Egyebek közt vizsgálták az alsó tagozatban tanító nyelvtanárok véleményét az ideális kezdésről, ám vizsgálatuk-ban a választási lehetőségek csupán az általános iskola alsó tagozatát fedték le, annál korábbi időpontot nem kínált fel a kérdőív. A válaszok rávilágítottak az alsó tagozatos nyelvórákkal kapcsolatos nehézségekre is, melyekre a nyelvtanárok számos esetben megoldásnak látnák, hogy a szülőkkel kedvezőbb kapcsolatuk le-gyen (Morvai és tsai, 2009).  A hatékonyabb együttműködésnek a tanár és szülő között feltétele a jó kom-munikáció, a vélemények és elvárások megismerése, ami ezen tanulmány későbbi folytatásának célja. Magyarországon nem volt még az ideális korról alkotott véle-ményekre kiterjedő, nagyobb volumenű közvéleménykutatás, ezért is született a jelen felmérés, mely egy nagyobb projekt pilótaszakasza volt. 
Kutatási kérdések 1. Mi a hét év alatti gyermekek szüleinek véleménye szerint az ideális kor el-kezdeni angolozni? 2. Mivel indokolják véleményüket a válaszadók? 
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Módszertan Az angolozás elkezdéséhez ideális kor felméréshez két féle módszert alkalmaz-tam. Egy google forms-ban létrehozott kérdőívet terjesztettem online hólabda és kényelmi mintavétellel, és az erre adott válaszok között önkéntesen jelentkező válaszadók közül néggyel interjút készítettem 2016 tavaszán. A kérdőívekre a kí-vánt, 50 beérkezett válasz három napon belül gyűlt össze, az interjúkat pedig a kérdőívek kitöltése után egy hónappal, egy héten belül folytattam le.  A kérdőívben az ezen vélemények előhívására alkalmazott kérdések, és az első kérdésre adható válaszlehetőségek az alábbiakban láthatóak.  A KÉRDŐÍV ÉS INTERJÚ KÉRDÉSEI 
Az Ön véleménye szerint melyik az ideális életkor egy idegen nyelv tanulását el-
kezdeni? 
• óvodáskor előtt 
• óvodáskorban 
• első osztályban 
• második vagy harmadik osztályban 
• negyedik osztályban 
• később, mint negyedik osztályban. 

 
Kérem, indokolja válaszát. – rövid válasz-  A második kérdés nyitott volt, rövid válaszra volt lehetőség, és megválaszolása nem volt kötelező a kérdőív folytatásához és beküldéséhez. A kérdőíveket követő négy interjú során ugyanezen kérdéseket tettem fel azzal a különbséggel, hogy az interjúk esetében mindkettő nyitott kérdés volt.  

Eredmények 

Válaszadók A kérdőívet összesen ötven olyan szülő töltötte ki, akiknek hét év alatti gyermeke van. A 46 édesanya és 4 édesapa mindegyike magyar anyanyelvű, és csupán két családban angol anyanyelvű a másik szülőpár. A válaszadók közül egyikük sem élt családjával külföldön, és kevesen terveznek így tenni. A válaszadók eloszlása arányos arra vonatkozóan, milyen angol nyelvtudásuk van, mennyire használják az angolt mindennapjaikban, dolgoznak-e, vagy hány gyermekük van.   
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Angol nyelvtudás szintje Válaszadók száma Százalék Nincs 6 12 Alapfok 12 24 Középfok 16 32 Felsőfok 16 32 Összesen 50 100 
1. sz. táblázat. Válaszadók angol nyelvtudása saját bevallás alapján 

 
Jelenleg dolgozik-e? Válaszadók száma Százalék Igen 27 54 Nem 23 46 Összesen 50 100 

2. sz. táblázat. Válaszadók jelenleg dolgoznak, vagy nem dolgoznak1 A válaszadók kétharmada 29-39 év közötti, mely némileg tükrözi a hét év alatti gyermekek szüleinek átlagos korát (2012-ben az édesanyák szüléskori átlagélet-kora 29,4 év volt, és ez egyre növekvő: KSH) és szintén kétharmaduk legalább főiskolai végzettséggel rendelkezik, mely a kényelmi mintavételből következhet (2011-ben a szülő nők csupán 34%-a rendelkezett főiskolai, vagy annál magasabb végzettséggel: KSH).   
Életkor Válaszadók száma Százalék 18-28 3 6 29-39 35 70 40-50 11 22 51+ 1 2 Összesen 50 100 

3. sz. táblázat. Válaszadók életkora 

 

  1  a kérdést magyarázandó az ezt követő kérdés rákérdezett, amennyiben nem dolgozik, annak oka mi (GYES/GYED/munkanélküliség stb.) 
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Legmagasabb végzettség Válaszadók száma Százalék Általános iskola 1 2 Középiskola 11 22 Főiskola/egyetem 36 72 Doktori Fokozat 2 4 Összesen 50 100 
4. sz. táblázat. Válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége A kérdőívekben beérkezett válaszokat a kérdőív rendszere összesítette a felelet-választós kérdésnél, melynek eredményeit az 5-ös számú táblázatban foglalom össze. A nyitott kérdéshez pedig a válaszadók 80%-a írt megjegyzést, amely vála-szokat kigyűjtöttem, és az azokban megfogalmazott indokokat témák szerint kü-lönbontottam. Ezen válaszok között összesen 46 indokot találtam, melyeket a 6-os és 7-es táblázatban sorolok fel. 

Kérdőívek ELSŐ KUTATÁSI KÉRDÉS: IDEÁLIS KOR Az első kutatási kérdés témája a kérdőív azon feleletválasztós kérdése, hogy a vá-laszadók véleménye szerint mi az ideális kor egy idegen nyelv tanulását elkez-deni. A szóválasztás, mely tanulásra kérdez rá, ugyan hét év alatti gyermekek nyelvtanulására kérdez, a célcsoport szakzsargonok iránti, feltételezett idegen-ségérzetén alapult. Volt azonban több olyan válaszadó szülő is, aki indoklásában jelezte, ebben a korban nem tanulásnak nevezné az angolos foglalkozásokat. Az első kutatási kérdésre adott válaszok arányát az 5-ös táblázat mutatja be.  
Ideális kezdési kor Válaszadók száma Százalék óvodáskor előtt 25 50 óvodáskorban 15 30 első osztályban 3 6 második, vagy harmadik osztályban 5 10 

negyedik osztályban 2 4 később, mint negyedik osztályban 0 0 
Összesen 50 100 

5. sz. táblázat. Válaszok az első kutatási kérdésre Az első kutatási kérdésre adott válaszaik alapján az ötven válaszadó pontosan fele, 25 fő választotta a legkorábbi felkínált opciót, miszerint ideálisnak tartanák 
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már óvodáskor előtt elkezdeni az angolozást. További 30% jelölte be a másik na-gyon korai időszakot, miszerint óvodáskorban ideális a kezdés. Így összességé-ben a válaszadók 80%-a a nagyon korai (óvodáskorban vagy az előtt) kezdést tartja kívánatosnak. Három fő választotta azt, hogy az általános iskola első osztá-lya; 5 fő, hogy a második, vagy harmadik osztály; és 2 fő azt, hogy a negyedik osz-tály a legmegfelelőbb az angolt elkezdeni. A negyedik osztálynál későbbre meg-adott opciót az ötven válaszadó egyike sem találta megfelelőnek. Az eredmények, melyek a szülők nagyarányú elkötelezettségét mutatják a na-gyon korai angolozás mellett, semmiképpen nem reprezentatívak. A kényelmi és hólabda mintavételből adódóan elképzelhető, hogy a válaszadók hasonló felfogá-súak, hiszen a kérdőív egy közösségi oldalon ismerősök általi láncban terjedt. Ezek miatt a kutatás folytatásában a válaszadók kiválasztása más módon történik majd, a kérdőívek pedig papírformát kapnak.  A MÁSODIK KUTATÁSI KÉRDÉS A válaszadók (az ötvenből negyven fő) rövid válaszos indoklásaikban összesen 33 érvet említettek a nagyon korai angolozás mellett, és 13 érvet az ellen.  
 
Érvek a nagyon korai kezdés mellett A nagyon korai kezdés mellett szóló érvek nagy többsége (25) három fő téma-körbe sorolható: a fogékonyság, a természetesség és a kiejtés. Ezeken túl érveltek még a szülők az élvezetes, játékos foglalkozással, a nyelvtanulás praktikus és gaz-daságos létével, kognitív előnyökkel, kulturális hátrányok behozásával, és a kér-dést önmagával is magyarázva azzal, hogy „minél hamarabb, annál jobb”.   

Nagyon korai kezdés mellett szóló érvek  
Fogékonyság „Ebben az életkorban még szívja magába a nyelvet” „Ilyenkor még mindent úgy szívnak magukba, mint a szivacs” „szívja be, mint a szivacs” „Olyan az agyuk, mint a szivacs” „Fogékony” „Fogékonyabbak” „Fogékonyak kis korban mindenre” „Fogékonyabb a gyerek a nyelvekre” „Fogékonyabb a nyelvi kiejtésekre”2 „A kicsik nagyon fogékonyak” „A gyerekek kicsi korban fogékonyak, játékkal, mesékkel taníthatjuk” 

  2  a fogékonyságra és a kiejtésre egyaránt érv 
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„Már babakorban érdemes elkezdeni, mert szerintem már ekkor nagyon fogékony” „Már tévénézés közben ragadnak rá az angol szavak, rövidebb mondatok (Pl: Dóra a felfedező. rajzfilm)” „Élvezettel, könnyen tanul”3 „Fontos a korai kezdés, mert könnyebben rögzül” 
Természetesség „óvodáskorban érdemes elkezdeni nyelvet tanulni, mert akkor anyanyelvként tanulja szinte a gyermek” „Teljesen természetes a gyerekeknek az idegen nyelv. Gyakorlatilag tudja, nem kell ta-nítani” „Természetesnek fogadja el az idegen nyelvet” „ekkor még nem kell tanulnia a nyelvet, hanem elsajátítja” „teljesen természetes lesz számára, hogy vmit kétféleképpen is lehet mondani. Amikor bekerül egy nyelven beszélő közösségbe, már nagyobb az ellenállás, hogy más nyelvet is beszéljen, mint az óvodás társai. Az a tapasztalatom, hogy már pl a 4 éves is tiltakozik az idegen nyelvű mese ellen, mert zavarja, hogy nem érti” 
Kiejtés „Fogékonyabb a nyelvi kiejtésekre”* „Minél fiatalabb, annál könnyebben tanul, sokkal jobb lesz a kiejtése” „fontos, hogy még 6-7 éves kor előtt ki legyen téve idegen nyelvű kommunikációnak, megismerve a magyartól eltérően képzett hangokat is” „Minél hamarabb hallani kell a célnyelvet” 
Minél hamarabb, annál jobb „Az idegennyelv-tanulást sem lehet elég korán elkezdeni” „Minél korábban, annál jobb” „Ha a két szülőnek eltérő az anyanyelve és a gyermek születésétől kezdve két nyelven beszélnek hozzá, akkor két nyelvet tud anyanyelvi szinten beszélni később. Ezért, ha lehetőség van rá, minél hamarabb érdemes elkezdeni az idegen nyelv megismertetését” 
Élvezet, játékosság „Élvezettel, könnyen tanul”* „Játékosan könnyebben tanulnak” 
Egyéb kognitív előnyök „Kutatások bizonyítják, hogy a korai idegennyelv-elsajátítás rendkívül hatékony, a gon-dolkodás és egyéb készségek fejlődésére is nagyon pozitívan hat” 

  3  a fogékonyságra és a játékosságra egyaránt érv 
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Kultúrából eredő hátrány behozása „Pl. Hollandiában a tv adásokat nem szinkronizálják, úgy nőnek fel a gyerekek, hogy an-golul néznek TV-t, felnőve tökéletesen beszélnek angolul. A gyerekek kicsi korban fogé-konyak, játékkal, mesékkel taníthatjuk. Valamint a magyar nyelvoktatás rossz, a nyelv-tant magoltatják be, közben meg megszólalni nem mernek angolul a gyerekek” 
Gazdaságosság „Fontosnak tartom, hogy korán megismerkedjen az angol nyelvvel, megtanulja az ala-pokat játékosan, hogy később az iskolában könnyebb dolga legyen, illetve több ideje maradjon egy második idegen nyelv elsajátítására” 
Saját tapasztalat „Jómagam is óvodában kezdtem németet tanulni. S megalapozta a nyelvtudásom” 

6. sz. táblázat. Nagyon korai kezdés mellett szóló érvek a kérdőívekben A nagyon korai kezdés mellett felsorolt érvek majdnem hogy felében, 33-ból 15 alkalommal az iskoláskort megelőző időszakban jellemző fogékonyságot fo-galmazták meg a válaszadók olyan megfogalmazásokkal, mint hogy a kisgyermek 
„fogékony”, „szívja magába” az idegen nyelveket, vagy azok könnyen rögzülnek”. Ehhez hasonlóan az alsó tagozatban tanító nyelvtanárok is a legtöbb esetben (84 alkalommal) a diákok fogékonyságával indokolják azon véleményüket, hogy mi-ért érdemes korán elkezdeni a nyelveket tanulni (korán, azaz általános iskolában) (Morvai és tsai, 2009: 52), tehát gyakori a szülők és tanárok azon véleménye, hogy a korai és nagyon korai nyelvelsajátítási időszakot a fogékonyság jellemzi.  A második leggyakrabban említett érv a nyelvelsajátítás természetességéhez kötődött. Öt alkalommal írták a válaszadók azt, hogy a kisgyermekek még nem tanulják, hanem természetesen elsajátítják a nyelveket, „Gyakorlatilag tudja, nem 
kell tanítani”. Négy alkalommal érveltek a kiejtés könnyebb elsajátításával: ha is-kolás kor előtt hallják, tanulják a nyelveket, jobb lesz a kiejtésük négy szülő sze-rint. A Pfenninger és Singleton által vizsgált középiskolások között is voltak olyan korán kezdők, akik a korai kezdés kiejtése való jótékony hatását említették (Pfen-ninger és Singleton, 2016). A leggyakrabban említett érvek mellett olyan további okokat is említettek a válaszadó szülők, mint hogy ebben a korban még élvezetes a megtapasztalás, a korai módszerek még könnyedek, hogy egyéb készségeket is fejleszt a nyelvekkel való foglalkozás, vagy, hogy az anyagi és időbeli szempontból gazdaságos a jövőre nézve. Három esetben a válaszadók magával a kérdésfelvetéssel indokolták véle-ményüket: „Minél hamarabb annál jobb”, egy válasz, amely Pfenninger és Sing-leton 2016-os munkájában is ugyan ilyen formában került említésre. Felmerül a kérdés, hogy a nagyon korai kezdés mellett szóló vélemények hon-nan származnak. Pfenninger és Singleton (2016) úgy látja, hogy ezek az érvek rend szerint külső forrásból, míg az ellenérvek saját tapasztalat alapján születnek, tehát például a „Minél hamarabb, annál jobb” mondás könnyen elterjed és egy-szerű válasz a korai kezdés kérdésére. A nagyon korai kezdést alátámasztó érvek-ről ez szinte kivétel nélkül elmondható, ugyanis a válaszadók ritkán indokolták 
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véleményüket saját tapasztalatokkal. Csupán egy alkalommal hozza egy szülő sa-ját tapasztalatát indokként a nyelv nagyon korai kezdése mellett, miszerint az, hogy ő már óvodában elkezdett németül tanulni, megalapozta a nyelvtudását.   
Érvek a nagyon korai kezdés ellen A kérdőívekben a válaszadók húsz százaléka nem a nagyon korai, hanem csupán a korai nyelvtanulást támogatja. Azon szülők, akik szerint az általános iskola alsó tagozatában lenne ideális elkezdeni angolozni, 14 érvet sorakoztattak fel ezen vé-leményük mellett, azaz a nagyon korai angol ellen.   

Nagyon korai kezdés ellen szóló érvek 
Anyanyelv elsődlegessége „magyarul már tud” „Előtte tanuljon meg jól magyarul” „Előbb tanuljon meg az anyanyelvén” „Úgy vélem, a saját anyanyelv magabiztos tudása, használata sokkal, sokkal fontosabb!!” „negyedik osztály fölött, mire eljut oda, hogy a magyar nyelvet rendesen ismeri – s nem akadály új ismeretanyag megszerzése (tudja, hogy mit jelent a főnév, az ige – nem kell neki magyarázni” „Szerintem akkor érdemes elkezdeni a gyerekeknek idegen nyelveket tanulni, ha már a magyar nyelv alapvető szabályaival tudati szinten is tisztában vannak” 
Nincs előnye „Felesleges korán elkezdeni, pár év után nincs különbség a korán (iskola előtt) nyelvet tanulók és az iskolában kezdők között” „A heti 1-2 nyelvóra nincs hatással arra, hogy az óvodás korú gyermek a későbbiekben mennyire jól tanul meg angolul” „Szokja meg a sulit es utána. Előtte feleslegesnek tartom. Egy játéknak jó, de felesleges-nek tartom, nem tartós tudást ad” 
Csak, ha kétnyelvű a család vagy a környezet „Persze más, ha az ember külföldön él/tervez élni” „Szerintem csak abban az esetben van értelme a korai nyelvtanulásnak, ha a gyermek napi szinten, anyanyelvi beszélőkkel találkozik, így több nyelv is az anyanyelvévé válhat a természetes beszédtanulás folyamán” „Óvodás kor előtt csak abban az esetben látom értelmét, ha az egyik szülő más anya-nyelvű, és mindkettőre meg akarják tanítani a gyermeket” 
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Saját tapasztalat „Saját tapasztalatom ez, mert én magam óvodás koromban, tanultam angolt, több dalt, versikét is el tudtam énekelni, a szüleim ezt nagy sikerként élték meg. DE ez kb. annyi volt a számomra, mintha az an-tan-ténusz mondókát szavaltam volna, semmilyen mö-göttes tudásom nem volt, és a későbbi iskolai tanulmányaim során sem mutattam külö-nösen nagy tehetséget az idegen nyelvek iránt” 
7. sz. táblázat. Nagyon korai kezdés ellen szóló érvek a kérdőívekben A nagyon korai kezdés ellen szóló érvek majdnem fele, 13-ból hat érv az anya-nyelv elsődlegességéről szólt. Igen elterjedt nézet az, hogy akkor érdemes elkez-deni egy idegen nyelvet, amikor már az anyanyelvet megtanulta a gyermek. Mor-vai és társai azt találták, hogy az általános iskola alsó tagozatában tanító tanárok majd 10%-a maga is így gondolja: „nyelvtanárok közül sokan küzdenek még a gyakran felemlegetett tévhittel, mely szerint biztos anyanyelvi ismeretek szüksé-gesek a sikeres idegennyelv-tanuláshoz ill. az idegen nyelv tanulása hátráltatja az anyanyelvi kompetenciák kialakulását” (Morvai és tsai, 2009: 61). Egyik válasz-adóm interjújában szintén megfogalmazta ezt az érzését: „Mert ez a gondolat, 

hogy először a gyerek tudjon jól beszélni magyarul, ez nagyon mélyen gyökerezik és 
sokkal több emberben benne van, mint én azt gondoltam volna” (Anyuka3 interjú-jából).  Három alkalommal indokolták a szülők azzal döntésüket, hogy nem látnak kü-lönbséget a később megszerzett nyelvtudásban azok között, akik nagyon korán kezdenek egy nyelvet, és azok között, akik csak általános iskolában. Ez az érv erő-sen megjelent már a Pfenninger és Singleton által vizsgált középiskolások vála-szaiban is, akik az általános iskolai kezdést hasonlították a középiskolai kezdés-hez. Szintén három alkalommal említették a szülők azt, hogy csak azon esetben tartják jónak az iskoláskor előtti idegen nyelvet, hogyha a gyermek szülei vagy környezete kétnyelvű. Ez Pfenninger és Singleton legerősebb következtetése is nagy kiterjedésű kutatásuk eredményeképpen: csakis a kétnyelvű, kiemelkedően támogató családokban van előnye a korán idegen nyelvet tanulóknak. A szülő nyelvtanulással szerzett saját tapasztalata az ellenérvek között is meg-jelenik. Egy szülő utal saját sikertelenségére, és utal arra, hogy az óvodai nyelvi foglalkozásokon elhangzottak nem alapozták meg nyelvtudását, mely nem is épült tovább: „semmilyen mögöttes tudásom nem volt, és a későbbi iskolai tanul-
mányaim során sem mutattam különösen nagy tehetséget az idegen nyelvek iránt”.  A nyelvtanulási tapasztalatok korábbi kutatásokban is megjelentek már, mint befolyásoló tényező a gyermek nyelvtanulására vonatkozóan. Ilyen volt Bartram (2006), ahol a megkérdezett középiskolás diákok véleménye szerint szüleik nyel-vek miatt érzett megbánása, nyelvtudásuk, sikerélményeik is hozzájárulnak saját nyelvtanulásukhoz. Ezen kívül Pfenninger és Singleton 2016-os cikkében a kö-zépiskolás nyelvtanulók fejezték ki véleményüket arról, ők maguk mikor kezdtek el angolt, mint idegen nyelvet tanulni, és ezt mennyire tartották jó időpontnak. A válaszadók számos esetben adtak a fentiekhez hasonló válaszokat, melyekkel a 
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saját tapasztalatukat és családjukhoz való hasonlításokat írtak le annak alátá-masztására, hogy nem látnak különbséget a korai kezdés és a késői kezdés által elérhető nyelvtudás szintjében.  
Interjúk A kérdőívekben a válaszadók, amennyiben nyitottak voltak egy későbbi interjúra, megadhatták elérhetőségüket. A tíz ily módon jelentkezőből négy válaszadót an-nak alapján választottam ki, hogy lehető legjobban tükrözzék az ideális korról és annak okairól alkotott vélemények átlagát. Ilyen módon három anyuka és egy apuka interjúját elemeztem, akik közül három nagyon korai, egy pedig korai angol kezdés mellett érvelt. Az alábbi táblázat összefoglalja, a négy interjúalany milyen véleményt és indoklásokat fogalmazott meg kérdőívében és interjújában.   Anyuka 1 Apuka 1 Anyuka 2 Anyuka 3 
Véleménye az 
ideális korról 
a kérdőívben 

második vagy harmadik osz-tályban óvodáskorban óvodáskor előtt óvodáskor előtt 
Véleménye az 
ideális korról 
az interjúban 

negyedik osz-tályban óvodáskorban minél hamarabb minél hamarabb 
Indoklás a 
kérdőívben 

nincs előnye, sa-ját tapasztalat fogékonyság - fogékonyság, természetesség, gazdaságosság 
Indoklás az 
interjúban 

nincs előnye, sa-ját tapasztalat, anyanyelv el-sődlegessége, csak ha két-nyelvű, nyelvtan
anyanyelv el-sődlegessége, fogékonyság egyéb kognitív előnyök természetesség, gazdaságosság,  

8. sz. táblázat. Interjúalanyok Az interjúkra a kérdőív kitöltése után hetekkel került sor, előre egyeztetett idő-pontban, három esetben személyesen, egy esetben pedig internetes telefonszol-gáltatáson keresztül. Az interjúk 16-100 percesek voltak, magam, mint interjúz-tató ugyan azon kérdések alapján haladtam a beszélgetésben, ám a kérdések nyi-tottak voltak, így sok esetben egy-egy válasz alapján tovább kérdeztem a téma-körben. Az interjúkat hangfelvevővel rögzítettem, és átírtam, majd a kérdéses ré-szekben szereplő érveket kigyűjtöttem.   ELSŐ KUTATÁSI KÉRDÉS AZ INTERJÚKBAN Az interjúalanyok többsége a kérdőívben rögzített kategóriáktól kissé eltérő vá-laszt adott élőszóban arra a nyitott szóbeli kérdésre, hogy mikor ideális vélemé-nyük szerint elkezdeni kisgyermekeiknek az angollal foglalkozni. Anyuka 1, aki a korai nyelvtanulás oldalán áll, a kérdőívben megjelölt második vagy harmadik 
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osztályos kort interjúnkban már negyedik osztályos korra változtatta, így még ké-sőbbre téve az ideális kezdést: „negyedik osztályban szerintem bőven elég”. Anyuka 2 és Anyuka 3 pedig mindketten a legkorábbi opciót, azt jelölték be a kér-dőívben, hogy óvodáskor előtt ideális a kezdés, interjúikban pedig azt válaszolták, hogy minél hamarabb.   MÁSODIK KUTATÁSI KÉRDÉS AZ INTERJÚKBAN Az interjúalanyok indoklásaikban, hogy miért tartják ideális időpontnak a nyelv-tanulás elkezdésére azt, amit választottak, a kérdőívekben fellelt válaszfajták szinte mindegyikét adták. A nagyon korai nyelvi foglalkozások mellett érveltek a fogékonysággal, természetességgel, kognitív előnyökkel, gazdaságossággal. Az el-len pedig az anyanyelv elsődlegességével; azzal, hogy nincs különbség a tudás-ban; azzal, hogy csak akkor van értelme, ha kétnyelvű a család; és saját tapaszta-latokkal. Ezen érvekből példákat a 9-es és 10-es táblázat mutat be.  
Nagyon korai kezdés mellett szóló érvek  

Fogékonyság „szerintem az óvodában azért inkább érdemesebb mert akkor még fogékonyabb a ma-gyar nyelvre is, az angolra is” Apuka 1 
Természetesség „Azt szokták mondani, hogy olyan hat éves korig olyan a gyermek agya hogy nem ta-nul, hanem elsajátít. Tehát addig érdemes nála megalapozni a dolgokat. És onnantól kezdve az agyműködésből fakadóan is meg azért is, mert bekerül az iskolába, tényleg tanulás lesz. Onnantól kezdve már izzad vele (…)Minél hamarabb elkezdi, annál ter-mészetesebb lesz” Anyuka 3 
Kognitív előnyök „Bátrabban feltalálja magát, ha nem magyar helyzetben van. A magyar nyelvben a szó-kincsük is sokkal aktívabb. A tanulási képességük, tempójuk is jobb, hiszen egészen másképp gondolkodnak. Sok előnye lehet az iskolában is meg az életben is” Anyuka 2 
Gazdaságosság „én úgy voltam vele, hogy az volt a cél, hogy ugye pénzt spóroljunk. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ez egy jó befektetés, hogy nem kell még húsz éves koréban is a nyelv-iskolába íratnom a gyereket, meg magántanárhoz, ami egy vagyon” Anyuka 3 

9. sz. táblázat. Érvek a nagyon korai kezdésre az interjúkból 
 

Nagyon korai kezdés ellen szóló érvek 
Anyanyelv elsődlegessége (Apuka 1 érve arra, óvodáskor előtt miért nem érdemes) „Szerintem az óvoda az bőven elég, mert egyelőre tanuljon meg magyarul beszélni” 
Nincs előny „számottevő (előnye) nincs, mert amit megtanul ott azt megtanulja később is nagyon gyorsan” (Anyuka1) 
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Csak, ha kétnyelvű „negyedik osztályban szerintem bőven elég, hogyha nem olyan hogy kétnyelvű a szülő, a család, mert akkor persze el kell kezdeni minél hamarabb, akkor ugyan úgy, mint az anyanyelvet” (Anyuka1) 
Saját tapasztalat „a családban többen is vannak, meg én magam is, hogy elkezdtük egész kis korban a nyelvtanulást. Megtanultunk szavakat, akár azt az én-te-ő-mi-ti-ők, számokat, színeket, de ezekből nem áll össze a beszéd, ez nem nyelvtanulás” (Anyuka1) 

10. sz. táblázat. Érvek a nagyon korai kezdés ellen az interjúkból A kérdőívekből és interjúkból beérkezett válaszok összesítésekor tűnt ki két olyan aspektusa a szülők véleményeinek, melyek több szülőnél, kérdőívekben és interjúkban egyaránt megjelentek. Az egyik a nyelvtan témája, a másik pedig a saját tapasztalatoké. Mindkét érvtípus megjelenik a korai és a nagyon korai kez-dést preferálók között is, ezzel ugyan azt az érvet használva ellentétes jelentéssel. Továbbá az anyanyelv elsődlegességét is hallhattam az interjúkban szinte minden alanytól, ám más-más véleményt tükrözve.  
Nyelvtan Amint már Pfenninger & Singleton vizsgálatában (2016) is számos válaszadó nyi-latkozott, az itt megkérdezett szülők is gyakran utaltak a nyelvtanra. Pfenninger & Singleton példái között leginkább azok kerültek elő, hogy a középiskolás fiata-lok úgy látták, az igazi nyelvtanulás középiskolás korban kezdődik, amikor a mon-datalkotás és a nyelvtan felmerül, vagy, hogy egy nyolcéves még nem értheti a nyelvtant. Az itt bemutatott egyik interjúalany, Anyuka1 is egyértelműen úgy látja, a nyelvtanulás egyenlő a nyelvtan tanulásával, vagy legalábbis elsősorban arra épít. Anyuka1 azzal is indokolja a korai kezdést, hogy egy piciny gyermek még nem ismeri a nyelvtant.  

„énnekem az a véleményem, hogy csak akkor lehet megtanulni egy nyelvtant, egy akár-
milyen nyelvnek a nyelvtanját, ha már ismerünk egyet, mondjuk a magyart. Az igazi 
nyelvtanulás akkor van, amikor már tudatosan tudjuk, amikor ismerjük a szabályokat”  
„ez nem nyelvtanulás. Akkor lesz az úgy igazán, amikor már értjük a nyelvtani szabályo-
kat is. De ehhez szükséges egy kis alapképzettség. Most egy ilyen kicsi óvodás gyerek, sze-
rintem nincs meg neki ezek a szabályok, honnan is lennének” (Anyuka 1 interjújából)  Ezzel ellentétben van két másik interjúalany meglátása, miszerint a nyelvtan ta-nulását csak megkönnyíti, hogyha már nagyon korán elkezdik az angolozást:   
„hogyha már az alapok például a játékból kifolyólag megvannak, akkor már utána sokkal 
könnyebb a többi szót meg nyelvtani összefüggést meg egyebeket azokat megtanulni 
hozzá” (Apuka1),  „Hát ha azt akarjuk, hogy ne izzadjon a suliban, meg ne magoljon, ne kelljen vért izzadni 
a szómagolással, meg a nyelvtannal, mert ugye látom a tanítványoknál hogy szenvedés, 
akkor én azt gondolom hogy ezért érdemes elkezdeni már hat éves kor alatt” (Anyuka3). 
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Sikeresség Anyuka1 mind a kérdőívben, mind az interjúban kifejtette, hogy családjában töb-ben, és maga is járt óvodás korában angolra és nem érezte hasznát, sőt, kérdé-semre, hogy sikertelennek érezte-e későbbi nyelvtanulását, igennel felelt.  
„én magam óvodás koromban tanultam angolt, több dalt, versikét is el tudtam énekelni, 
a szüleim ezt nagy sikerként élték meg. DE ez kb annyi volt a számomra, mintha az an-
tan-ténusz mondókát szavaltam volna, semmilyen mögöttes tudásom nem volt, és a ké-
sőbbi iskolai tanulmányaim során sem mutattam különösen nagy tehetséget az idegen 
nyelvek iránt” (Anyuka 1 interjújából) Ezzel ellentétben volt újra egy másik édesanya interjúja, aki maga is magas szin-ten beszéli, sőt tanítja is az angolt. Ő is hivatkozik másik nyelvbéli sikertelensé-gére (ugyan az nem a nagyon korai kezdésből eredt), és úgy látja, az is fontos, hogy gyermekének maga is átadja tudását:  
„legalább angolul tudok, akkor legalább erre tanítsam meg, meg ennyivel neki legyen 
már könnyebb. Én annak idején nagyon sokat szenvedtem a némettel, az volt az első nyel-
vem, aztán angolt is tanultam. Borzasztó sokat jártam magántanárokhoz, anyukám ret-
tentő sok pénzt költött erre. Én úgy voltam vele, hogy ha már úgyis itthon vagyok vele, 
akkor legalább ezt kvázi kapja meg. Ameddig belefér időbe, pénzbe, energiába, akkor leg-
alább neki ez meglesz, és nem kell majd vele megküzdeni” (Anyuka3)  

Az anyanyelv elsődlegessége Azt az elterjedt látásmódot, miszerint a gyermekeknek először saját anyanyelvü-ket szükséges megtanulni, Apuka1 is kinyilatkoztatta interjújában:  „Szerintem az óvoda az bőven elég, mert egyelőre tanuljon meg magyarul beszélni”. Ugyan a kérdések között semmi erre utaló nem szerepelt, Anyuka 2 és Anyuka 3 is egymástól is függetlenül tértek ki ennek megcáfolására, indokolván, maguk miért találják a mihamarabbi kezdést ideálisnak. „a kettőnek semmi köze egymáshoz. A hangképzés, a nyelvfejlődés ebben a korban nem 
attól függ, hogy melyik nyelvet és hogy egy nyelvet tanul, a hangkészlete, a szókészlete, a 
hallása, a beszéde, a beszédkészsége az független attól, hogy hány nyelven tanul meg egy-
szerre beszélni” (Anyuka 2) „Mert ez a gondolat, hogy először a gyerek tudjon jól beszélni magyarul, ez nagyon mé-
lyen gyökerezik és sokkal több emberben benne van, mint én azt gondoltam volna. (…) 
amíg nem beszél a gyerek magyarul, attól félnek, hogy az károsan hat a magyarra. Sze-
mélyes tapasztalatom az, hogy az én gyerekemet már 2,5 évesen sem lehetett le sem lőni, 
folyékonyan beszél magyarul, válogatott szókinccsel, tehát semmi visszavetést nem jelen-
tett neki az, hogy angolul beszélek hozzá, és angolul is ért mindent” (Anyuka 3) 
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Összefoglalás Kérdőíves és interjús kutatásom során az abban részt vevő szülők véleményeire láthattam rá arra vonatkozóan, mikor ideális egy idegen nyelvet kezdeni gyer-mekkorban, és mik ennek az okai. A válaszadók a mintavételből adódóan nagyobb részben képviselték a „minél korábban, annál jobb” álláspontot, ugyanis nyolcvan százalékuk már iskoláskor előtt kezdené a nyelvátadást. Az ideális kezdési korról kialakított véleményeik okai több csoportba sorolhatóak, némely esetben ezek az indoklások egymásnak éppen ellentmondóak ugyan azon érv mentén. Jelen kuta-tásom eredményei harmóniában vannak Pfenninger és Singleton (2016, 2018), Morvai és tsai (2009) és Bartram (2006) eredményeivel, melyen kívül érdekes-ségük az, egy-egy indok hogyan használható támogató-és ellenérvként is. Érdekes kérdésnek találnám a folytatásra, hogy a szülők véleményei honnan erednek. Eze-ket mennyiben befolyásolja saját tapasztalat, és mennyiben csupán hallomás alapján szerzett tudás? A kutatás folytatásában az is céllá válik, hogy a nagyon korai nyelvátadás többi szereplője, a tanárok, óvónők, óvodavezetők véleményei a szülők véleményeivel összehasonlításra kerüljön, ezáltal kialakítva reálisabb, minden szereplő igényeire és elvárásaira tekintettel lévő nyelvi foglalkozásokat. 
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Acoustic analysis of English obstruents produced by 
Chinese, Dutch and American speakers HONGYAN WANG – VINCENT J. VAN HEUVEN  

Keywords: obstruent acoustics; Mandarin; Dutch; American English; nonnative English; 
VOT; fricative noise; automatic foreign accent identification; Linear Discriminant Analy-
sis; Interlanguage Speech Intelligibility Benefit 

Introduction When a foreign language is learned after the age of puberty it is usually the case that the learner’s native language interferes with the perception and production of the foreign (or: target) language (e.g. Polivanov, 1931[1974]; Lado, 1957; Lenneberg, 1967; Flege, 1987, 1995). Typically, the sounds of the foreign lan-guage are perceived as exemplars of the sound categories of the learner’s native language (e.g. Best, 1995; Kuhl & Iverson, 1995), and sounds of the learner’s na-tive language are used as substitutes in the foreign language. As a result, the pro-nunciation of the foreign language is reminiscent of the sounds (and melodies) of the learner’s native language, so that the learner’s native language can be deter-mined from subtle but systematic deviations in the learner’s pronunciation from the norms that apply to the target language. Foreign speakers of English who meet fellow countrymen abroad, immediately hear, just by listening to the other person speaking in English, that they share the same native language (and nation-ality). It would appear that the underlying mechanism that allows us to do this, is the same that we use to identify a speaker’s regional origin within the larger lan-guage community (e.g. Clopper & Pisoni, 2004). In the present paper we aim to study the pronunciation of English by Manda-rin-Chinese and by Dutch speakers of English, and compare this with the pronun-ciation of American native speakers of English. Dutch and English are rather closely related languages within the West Germanic branch of the Indo-European language family, whilst Mandarin, as one of the Sino-Tibetan languages, is genea-logically unrelated to, and typologically very different than, either English or Dutch. The Germanic languages are stress timed whereas Mandarin is syllable timed (Lin & Wang, 2007), the vowel inventory of English and Dutch is consider-ably larger (including tense/long versus lax/short subsystems) than that of Man-darin (without a tense-lax subdivision on the vowel system, cf. Wang & Van Heu-ven (2006)), and English and Dutch allow a much richer variety of syllables than Mandarin does. English and Dutch allow up to three consonants in the onset of a syllable and up to four in the coda, while the vowel nucleus can be either long (counting as two vowel units) or short (one unit). Mandarin, in contrast to this, allows only a single consonant in the syllable onset, followed by an optional glide and a compulsory single vowel element, while a coda is either absent or limited 
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to either /n/ or /ŋ/. The Germanic languages have word stress, such that one syl-lable is felt to be stronger than any other syllable in the (polysyllabic) word, while Mandarin words are monosyllabic and use four different lexical tones (or: word melodies) to multiply the set of possible syllables in the language (e.g. Li & Thompson, 1981; Duanmu, 2007). Earlier we studied the production and human perception of the vowels and consonants of English as spoken and perceived by Mandarin, Dutch and American speakers in all nine possible combinations of speaker and listener native language (or: L1) background (Wang & Van Heuven, 2006, 2014; Wang, 2007). Our results showed, generally, that the consonants were identified significantly more poorly than the vowels for any combination of speaker and hearer L1. Moreover, the con-sonant and vowel identification scores were not substantially correlated (r = .666 for American native speakers, r = .604 for Dutch speakers and r = .253 for Man-darin speakers of English), which suggests that learning to perceive and pro-nounce non-native vowels may employ different skills and mechanisms than learning to process and produce consonants. Wang and Van Heuven (2006) measured acoustic properties of the mono-thongal vowels of English as produced by the Mandarin, Dutch and American groups of speakers. The lowest resonance frequency (first formant or F1) was measured as the correlate of vowel height, and the second lowest resonance (sec-ond formant or F2) was the correlate of vowel backness and rounding. Vowel du-ration was the third acoustic correlate. The results showed that these three prop-erties were enough to characterize the differences in the way the three speaker groups structured the basic vowel system of English. It is generally agreed that mapping out the vowel systems of native and foreign speakers of a particular lan-guage is a relatively easy and straightforward task. The relevant acoustic proper-ties needed to differentiate the vowels from each other, both within and across language backgrounds, are basically limited to just the three measures mentioned here. Using just these three parameters was enough to correctly identify the vow-els with an accuracy of 80, 85 and 95% correct for the Mandarin, Dutch and Amer-ican speakers, when the recognizer was trained on the American vowel tokens. These scores were about 5 percentage points better than what was found for the identification of the same vowel tokens by American native listeners (Wang & Van Heuven, 2014: 186). Human recognition of consonants was poorer overall than that of vowels, with ca. 45, 60 and 75% correct identification by American listeners to Mandarin, Dutch and American speakers of English (Wang & Van Heuven, 2014: 186; Wang, 2014). It should be noted here that the recognition scores were based on tokens of all 24 English onset consonants spoken in /ɑ:Cɑ:/ nonsense words by the two most typical speakers of their peer group (20 speakers per group). No effort was made at the time to measure acoustical correlates of the pronunciation of the con-sonants and to attempt automatic recognition of the consonants as produced by the three speaker groups. The present article aims to fill that gap in our knowledge. Although there are many studies in the field of applied linguistics on 
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the acoustic correlates of small subsets of consonants (e.g. voiced versus voiceless plosives) and differences between them depending on the native language back-ground of the speakers, we are not familiar with studies in which the complete consonant system of English was examined across multiple language back-grounds in acoustic terms. The reason for this is quite probably that it is not pos-sible to find a small set of acoustic parameters by which all consonants of English can be characterized and successfully distinguisghed from one another, as was possible for the vowels. Our study is a first step towards this goal. Although we decided not to tackle the complete system of English consonants, our target set, the 16 obstruents, is larger than has been targeted hitherto. One reason for this choice is that the acoustic parameters needed to study the sonorant consonants, i.e. the complement of the obstruent set, are completely different, and rather re-semble those needed for the description of vowels (but augmented by higher res-onances and dynamic changes in resonance frequencies). The acoustic correlates of the obstruents are unique and do not overlap with any vowel features – which is probably the reason why obstruents are also called ‘true consonants’.   Concretely, we ask the following research questions: 1. What are the acoustic differences that characterize the 16 obstruents of Eng-lish? 2.  What are the acoustic properties that differentiate the pronunciation of the English obstruents by Mandarin, Dutch and American (native) speakers of English 3.  How successfully can the obstruents by Mandarin, Dutch and American speakers be identified by a classification algorithm based on the American native pronunciation? 4.  To what extent does the automatic classification mimic the human identifica-tion of the obstruents? 5.  Is there any evidence in support of the (matched) Interlanguage Speech In-telligibility Benefit (ISIB) 
Comparison of the obstruent inventories of Mandarin, Dutch  
and English Obstruents, or true consonants, are the type of speech sounds that are produced with a configuration of the supralaryngeal tract such that the airstream beyond the glottis is audibly impeded and does not permit spontaneous voicing. If voicing is to continue in spite of the airstream being impeded, compensatory mechanisms have to be enlisted such as relaxing the musculatory structures in the mouth and throat so that the supraglottal cavities can be expanded for sufficient transglottal air pressure to maintain glottal pulsing during the closure. In Table 1 we contrast the obstruent system of English as the target language first with that of Dutch (upper panel) and with than of Mandarin in the bottom 
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panel. In the panels, manner of articulation (plosive, affricate or fricative) of the obstruents is in the rows against place of  articulation from front to back in the columns. In the cells of the table there is a further split between voiceless (or fortis) versus voiced (or lenis) counterparts. Green-filled cells refer to sounds in English which are shared by the source lan-guage, and which should constitute little or no learning problem according to Lado’s (1957) transfer theory. Red-filled cells contain English sounds which are absent from the source language, and which therefore will have to be acquired by the foreign-language learner. These are cases of negative transfer, or in the ter-minology of Flege’s (1987, 1995) Speech Learning Model (SLM) of new sounds. It can be seen that the number of such problematic sounds is larger for Chinese than for Dutch learners of English. This is partly due to the circumstance that Mandarin has no voiced (lenis) fricatives, which are needed in English. When sounds are printed in red in a green-filled cell, the contrast as such exists both in the source and the target language, but the phonetic implementation of the contrast differs between the languages. These are cases of what Flege (1987) calls similar sounds; they are claimed to be long-lasting learning problems for foreign-language learn-ers. This situation applied to the implementation of the voiced-voiceless contrast, which is phonetically cued by a voice-lead (negative VOT) versus no-lag (0 VOT) opposition in Dutch against a no-lag versus voice-lag (long positive VOT) imple-mentation in Mandarin and English. Sounds that are entered in gray cells in the source language play no role in English. They should not interfere with the acqui-sition of English sounds, according to either the transfer theory (Lado, 1957) or to the Speech Learning Model (Flege, 1987, 1995). For instance, Dutch has velar fricatives which do not occur in English, and will not be used as substitutes for any sound in English. Mandarin has a rich variety of affricates and fricatives but many of these are articulated at places which are not used in English (e.g. retro-flex and palatal fricatives).   
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 Table 1. The obstruents of Dutch versus English (upper panel) and of Mandarin versus Eng-
lish (lower panel) compared in manner × place tables. New sounds (missing in the source 

language) are in red cells, identical sounds in source and target language are in green cells. 
Similar sounds (same phonemic contrast but differing in phonetic implementation) are 

printed in red in green cells. We predict from the comparison in Table 1 that Dutch speakers of English will deviate from the native English norm in the pronunciation of the voiced versus voiceless plosives, especially in the case of the voiced velar plosive, which is ab-sent from Dutch. Also, affricates will be a problem and the dental fricatives. For Chinese learners of English, the voiced fricatives will be a problem, as well as the dental and pre-palatal fricatives and affricates.  It is generally believed that native speakers are easier to understand than non-native speakers. This is certainly true when the listener has the same native lan-guage background as the speaker. However, there is increasing evidence that un-der special circumstances non-native speakers are easier to understand than na-tive speakers of the language. This situation is found, for instance, when Chinese speakers and listeners communicate with each other in English, i.e., when the non-native speakers and listeners have the same native language background. This is phenomenon is referred to as the Interlanguage Speech Inteligibility Ben-efit (ISIB) by e.g. Bent and Bradlow (2003). Recent results have shown that the benefit of a shared interlanguage is best quantified in terms of a relative ISIB measure (or R-ISIB; see Van Heuven, 2014; Wang and Van Heuven, 2015). The studies reviewed in our earlier publications have demonstrated the benefit of a 
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shared interlanguage for human speech perception. In the present paper we ex-tend the question and ask whether the shared interlanguage is also found in com-puter simulations of native and non-native listening using Linear Discriminant Analysis, a classification algorithm, as a substitute of the human listener.  
Methods The data for English spoken with American, Dutch and Mandarin accents were described in detail by Wang (2007) and Wang and Van Heuven (2014). For each language group ten male and ten female speakers were recorded. Non-native speakers were university students who had not specialized in English and had not spent time in an English-speaking environment. This type of speaker is repre-sentative of the typical ELF user in international settings. The 3 × 20 speakers lived in the Netherlands at the time the recordings were made. The American and Chinese participants were recent arrivals who had come to study at Leiden Uni-versity. For each of the 60 speakers we recorded, among other things, the 24 onset consonants of English, as spoken in nonsense items /ɑ:Cɑ:/ (see Maniwa et al., 2009 for details) embedded in the carrier phrase Now say /ɑ:Cɑ:/ again. From the set of 24 consonants we selected only the 16 obstruents, i.e. the six stop conso-nants/ p, b, t, d, k, g/, the eight fricatives /f, v, θ, ð, s, z, ʃ, ʒ/ and the affricates /ʧ, ʤ/. The duration (in ms) and intensity (mean and maximum in dB) of the vowel preceding the target C were measured, as was the intensity (mean and maximum) of the post-consonantal vowel. Duration (ms) and percent voicing were measured for the silent interval of the plosives – as correlates of the tense-lax contrast. Du-ration, percent voicing, intensity (mean and maximum) as well as the spectral mean (Centre of Gravity or CoG) and the spectral standard deviation (SD) were measured (in hertz) on the obstruent noise burst following the silent interval (which was absent in the case of fricatives).  The analysis of the spectral composition of the noise bursts was done in order to obtain correlates of the place of articulation (labial, dental, alveolar, pre-pala-tal) of the obstruents. In earlier research the CoG has also been advocated as a distinguishing property for the contrast between English tense (voiceless) and lax (voiced) fricatives (Jongman et al., 2000; Maniwa et al., 2009). Since there are other (and better) correlates of tense versus lax obstruents (see above), we pre-ferred to eliminate the effects of voicing from the signal before measuring the mo-ments of the energy distribution of the bursts, by applying high-pass filtering with a cut-off frequency of 1 KHz. This precaution eliminates the first five to ten har-monics (including the fundamental) from the spectrum, so that the noise bursts of voiced and voiceless counterparts sharing the place of articulation tend to be characterized by same spectral parameter values. 
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Results A number of the acoustic parameters which we measured for the consonants, were only to serve as a means for normalization of intensity and duration. For instance, the intensity mean and maximum of the pre- and post-consonantal vow-els were merely included to provide a baseline against which the intensity of the obstruent noise burst was to be expressed. The relative intensity of the obstruent noise (Imax%) was then expressed in decibels relative to the loudest of the two surrounding vowels.  Figure 1 shows the temporal organization of the English obstruents, for each of the three speaker groups. In each panel the durations of the pre-consonantal vowel, the duration of the silent interval (absent in the case of fricatives), the du-ration of the post-release [h]-like aspiration noise (only present in tense/voice-less plosives), and the duration of the friction noise have been plotted in se-quence, i.e. from left to right. In each panel, voiceless (tense) and voiced (lax) counterparts have been plotted separately. The overall duration of the /ɑ:C/ sequences shown in Figure 1 is roughly the same for the Chinese and American speakers but shorter for the Dutch speakers of English, both in terms of the vowel and of the consonant portions in the Dutch-accented tokens. In all three speaker groups we see a tendency towards a nega-tive correlation between the duration of the pre-consonantal vowel and the con-sonant duration itself. Typically, tense/voiceless consonant intervals last longer than their lax/voiceless counterparts, while this is compensated by the reverse tendency in the preceding vowel, which is shorter before tense/voiceless than before lax/voiced obstruents. This negative correlation has been observed in the literature on many occasions before (e.g. Cohen & Slis, 1969; Lisker & Abramson, 1970; Elsendoorn, 1985). However, the negative correlation is absent in the Eng-lish plosives produced by the Chinese EFL speakers, whose preconsonantal vow-els are equally long before voiced and voiceless plosives. Moreover, the Chinese speakers of English stand out by their remarkably long aspiration of the voiceless plosives. It is claimed in the literature that the voiceless plosives of Mandarin and of English have long positive Voice Onset Time (i.e. as-piration; see Docherty, 1990 and references therein for English, and Chen, Chao & Peng, 2007 and references therein for Mandarin). So it is to some extent sur-prising to see that the American speakers are not more like the Chinese speakers. One reason for this might be that quite a few of the American speakers produced the /ɑ:Cɑ:/ sequences with stress on the first vowel. English plosives are aspi-rated only in stressed syllables (not preceded by tautosyllabic /s/) so that this – rather unexpected – behavior might explain the absence of long VOT for the na-tive plosives. 
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Figure 1. Duration (ms) of pre-consonantal vowel (V1), pre-burst silent interval (si), 

friction noise (C) and aspiration (h) for American, Chinese and Dutch speakers of 
English, broken down by manner of articulation and voicing (0 = voiceless, 1 = 

voiced). The mean values printed in the figure are based on 60 tokens each for the 
plosives, 20 for the affricates, and 80 for the fricatives. The spectral distribution of energy for the noise bursts of the voiceless obstruents can be adequately described in terms of the spectral mean and the spectral stand-ard deviations, i.e. the first two moments of the distribution. No further gain was provided by including also the skewness and the kurtosis. Figure 2 plots the four tense (voiceless) fricatives of English as pronounced by the Chinese, Dutch and American speakers in a two-dimensional plane defined by the spectral mean (CoG, horizontally) against the spectral SD (vertically), separately for male (upper panels) and female (lower panels) speakers. The centroid of each fricative is in-dicated by the location of the phonetic symbol. Dispersion ellipses have been drawn around the centroids at ± 1 SD along the first and second principal compo-nents of the scatter clouds. 
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Figure 2. Spectral mean (Center of Gravity, KHz) and spectral Standard Deviation 

(KHz) for American, Chinese and Dutch speakers of English, broken down by gender 
of speaker. The figure was produced with the aid of the Visible Vowel facility pro-

duced by Heeringa and Van de Velde (2017). It can be observed that the fricative centroids are further away from one another in the female panels. This is a consequence of the fact that the oral cavity of female speakers is some 10 to 15% shorter than that of male speakers, yielding reso-nances at higher frequencies. When applying automatic classification of the ob-struents it will be essential, therefore, that the gender effect be normalized out of the data – as is routinely done when attempting automatic vowel identification (see e.g. Van Heuven, 2015). Since no intrinsic speaker normalization procedures have been proposed for noise spectra so far, we decided to apply extrinsic z-nor-malization within speakers for the spectral mean and standard deviation. Figure 3A presents the percentage of the duration of the pre-burst silent in-terval during which glottal pulses could be detected, in separate panels for plo-sives and affricates (the silent interval is absent in the case of fricatives) for voiced and voiceless obstruents, broken down by the L1 of the speaker group. Figure 3B presents the same information for the percentage of voicing during the obstruent noise burst.  
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Figure 3. Percentage of voicing during pre-burst silent interval (A) and during friction noise 
(B) broken down by manner of articulation and voicing of obstruent, for American, Chinese 

and Dutch speakers of English. Dutch speakers of English have more pre-voicing in their voiced stops and affri-cates than American native speakers, whereas Chinese speakers do not differen-tiate voiced from voiceless silent intervals at all. Chinese speakers have clearly more voicing during the noise bursts of their voiced affricates and (especially) fricatives than the other speaker groups. Figure 4 plots the peak intensity of the noise bursts (in dB relative to the loud-est abutting vowel), showing that the relative peak intensity of voiceless obstru-ents is some 3 to 4 decibels larger than that of the voiced counterparts. The inten-sity of the noise bursts of the voiceless affricates produced by Chinese speakers is stronger than of those produced by the other two speaker groups. This may be related to the circumstance that voiceless affricates in Chinese are also aspirated (see Table 1). 
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Figure 4. Intensity maximum (re. loudest abutting vowel, in dB) for American, Chinese and 
Dutch speakers of English, broken down by manner of articulation and voicing. 

Automatic classification of English obstruents In this section we report the results of an attempt to automatically classify the 16 English obstruents on the basis of the acoustic parameters outlined in the previ-ous section. We used Linear Discriminant Analysis (LDA) as the classification al-gorithm (e.g. Klecka, 1980). This technique has been widely used in the automatic identification of speech sounds in terms of phonological categories using acoustic measurements as distinguishing characteristics (e.g. Pols et al., 1973 for Dutch vowels, Strange et al., 2004 for German vowels). LDA is run in two stages. In the training stage the algorithm is fed the descriptive properties (e.g. acoustic meas-urements) of a large number of exemplars of sounds (or other objects) which have to be classified into a number of discrete categories such as phonemes. In the training stage the exemplars are explicitly labeled in terms of the categories, so that the algorithm can determine how to optimally assign exemplars to the pre-given categories on the basis of the physical properties. In our case we specified for each obstruent token the 15 acoustic properties that were measured and listed in section 3. Very often, however, some of the physical properties supply redundant (or correlated) information. The LDA eliminates those acoustic param-eters from the predictor set that do not make a significant, independent contribu-tion to the classification results, thereby seeking an optimum between the small-
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est number of predictor variables and the smallest number of classification er-rors. In the present study the information reduction left six acoustic predictors which made a significant contribution to the classification accuracy. We ran the training procedure separately for the tokens of the three different speaker groups, i.e. the Mandarin-accented, Dutch-accented and the American native to-kens of the obstruents. In the second stage of the LDA, the testing stage, the mod-els found in stage 1 are used not only to classify post-hoc the tokens they were trained on (with leave-one-out cross-validation by which the test token is elimi-nated from the training set so as to avoid easy successes) but also the tokens pro-duced by the other two speaker groups. When training and testing is performed on the same dataset, we simulate the perception of the tokens by listeners who share the native language of the speaker. This would be equivalent to the shared interlanguage scenario. We predict that the results of matched training and test-ing data will yield better classification results than when the model derived for one speaker group is used to classify the tokens produced by the other groups of speakers, thereby simulating the perceptual identification of these tokens by the first group. For instance, if we train the LDA with tokens produced by the Ameri-can native speakers, we obtain an optimal classification model for L1 American English obstruents, which can then be used to test how American native listeners would classify either the Dutch-accented or the Chinese-accented tokens of these obstruents. When trained and tested on the American L1 English obstruent tokens, the optimal model selected five predictors from the total set of acoustic parameters, in descending order of contribution: (i) the duration of noise burst, (ii) the CoG of the noise burst, (iii) the SD of the noise spectrum, (iv) the duration of the silent interval (which is 0 in the case of fricatives) and (v) the relative intensity maxi-mum. The first four parameters were z-normalised within speakers in order to reduce between-speaker variability.  Table 2.A-B-C presents the classification results we obtained for our obstruent data. In the table the intended obstruents are in the rows, while the classification arrived at by the LDA is listed in the columns. Correct identifications are in the shaded cells along the main diagonal of the matrices, indicated in bold face. Top panel A simulates the identification of L1 English obstruent tokens by American listeners. The overall percentage of correct obstruent identification amounts to 58, after leave-one-out cross-validation. Identification errors (mimicking percep-tual confusions) are found in the off-diagonal cells. The English obstruents that are most difficult to distinguish from one another are the voiceless fricatives /f/ and /θ/, with merely 45% and 15% correct classifications and which are con-fused with each other in 40 and 60 percent of the cases. The reason for this mas-sive confusion is most likely that the fricative spectra of these sounds are quite similar, as is also seen in Figure 2, where the spreading ellipses of these sounds overlap almost completely. Clearly, describing the overall spectral structure of these two fricative types in terms of CoG and spectral SD is insufficient. This was also noted by Maniwa et al. (2009), who suggested that more detailed information 
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needs to be taken into account to resolve the confusion, notably the transition into the F2 of the adjacent vowel(s). When the Mandarin-Chinese obstruent tokens are classified by the L1 classi-fication model, the percentage correct identifications drops to 40 (Table 2.B). The voiced fricatives and affricate, which do not occur in the Mandarin obstruent sys-tem, present a major source of confusion. The exception here is /v/, which is cor-rectly classified (85%) more than any other sound.  When the native model is used to classify the Dutch-accented obstruents the percentage correct is 56 (Table 2.C). This score comes close to the performance of the model for the L1 speakers, although the confusion structure is rather dif-ferent between the two speaker groups.  
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  A. American native speakers, 58% correct (LDA) 85% correct (human) 
  Obstruent identified as 
  p t k b d g f θ s ʃ v ð z ʒ ʧ ʤ p t k b d g f θ s ʃ v ð z ʒ ʧ ʤ 

In
te

nd
ed

 o
bs

tru
en

t 
p 70  15 15     95 4 1      
t 17 44 6   6   28 87 11 1 1      
k 15  60 5  20   1 87 3 4 1 1    3  
b 15  65 5 15   3 1 95 1      
d 15 15 15 45 10   3 97      
g   32  5 63   1 7 91 1     
f      45 40 5 10 3 89 3 1 1 1 1  1   
θ      60 15 5 20 4 1 80 7 4 3 1   
s        65 5 20 10 1 1 94  4    
ʃ        84 16 1 1 91   6 1  
v      11  74 16 1 14 1 3 80  1    
ð      17  25 50 8 19 4 15 22 6 26 4 3  1 
z       5 30 5 5 40 15 1 1  88 10   
ʒ        6 17 6 11 61 1 4  4 60 1 30 
ʧ   6      78 17    100  
ʤ    8    15 77 3 1  1   95 

  B. Mandarin Chinese ELF speakers, 40% correct 74% correct (human) 
  p t k b d g f θ s ʃ v ð z ʒ ʧ ʤ p t k b d g f θ s ʃ v ð z ʒ ʧ ʤ 

In
te

nd
ed

 o
bs

tru
en

t 

p 30  10 40 5 15   99      1          
t 25 20 25 25 5   3 83      10  1  3     
k   70 5 10 15   1 89 1    9  
b 15  20 60 5    99   1   
d 20 5 10 50 15    6 1 4 80 1 8     
g 15  40 20  25   11 4 3 8 6 62 4 1     
f      80 15 5 4 91 1 3     1 
θ      40 10 10 10 5 25 1 4 48 41 4 1  1   
s      20 5 35 5 30 5 1 1 2 84 1  10 1   
ʃ      10  5 55 5 25 3 93   3 1  
v      15  85 2 90 2   2 3 
ð      32 21 32 16 1 42 17 3 34 3    
z      15 60 5 20 1 1 3 1 3 78 13   
ʒ      10 10 20 15 5 40 7 4  3 3 6 77 
ʧ  5 5    5 5 5 10 55 10 3 1 1 1  3 91  
ʤ 21 26 5  16 5   5 21 1  18 14 1 66 

  C. Dutch ELF speakers, 56% correct (LDA) 73% correct (human) 
  p t k b d g f θ s ʃ v ð z ʒ ʧ ʤ p t k b d g f θ s ʃ v ð z ʒ ʧ ʤ 

In
te

nd
ed

 o
bs

tru
en

t 

p 65  25 10     88  1   3       1  
t 25 50 5 5    5 10  84   1   7      4 3 1 
k 15  75   10     95   1         4  
b 25  10 55  10      96       4      
d 30 10 5 30 20    5 1 93 6     
g 11  26 16  47   4 92 1    3  
f      75 20 5 1 4 89 1 4 1      
θ      53 24 6 6 12 18 43 8 1 21 7 1   
s       5 65 15 15 80 10  6 4   
ʃ        89 11 90  1 7 1  
v      25 5 40 30 1 55 1 32 3 1 1   
ð      25 8 17 42 8 6 28 3 47 15     
z      0 5 20 5 55 15 3 1 4 3  59 29  1 
ʒ      7  27 7 13 0 47 1 1 1 39  4 43 1 10 
ʧ  5      5 70 20 1   3 86 10 
ʤ  16      16 68 1  1 7 10 81 

  
Table 2. Results of automatic classification by LDA trained on L1 data (left), and corre-

sponding human perception by American L1 English listeners (right; for details see text). 
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In the next stage of the data analysis we also derived optimal models for the clas-sification of the English obstruents, based respectively on the Mandarin-accented and the Dutch accented obstruent tokens. We then tested them (with cross-vali-dation) on the training set as well as on the tokens produced by the other two speaker groups. We will not go into the details of these steps but present only the mean percentages of correct obstruent classification in each of the nine combina-tions of training set and test set. These results are shown in Figure 5. The left-hand panel shows the correct obstruent classification by LDA broken down by the three sets of training data (thereby simulating American, Chinese and Dutch lis-teners) and by the three test sets (speakers). The right-hand panel presents the same results in terms of the Relative Interlanguage Speech Intelligibility, i.e. in terms of the residual after factoring out the main effects of training (listener) and test (speaker) groups. 

 
Figure 5. Correct obstruent identification by LDA broken down by training set and by test 
set. The dotted lines represent the mean percentage of correct identifications per training 
set. The right-hand panel presents the same results in terms of the Relative Interlanguage 

Speech Intelligibility, i.e. in terms of the residual after factoring out the main effects of 
training (listener) and test (speaker) groups. When the LDA is trained and tested on the same obstruent tokens, there is a strong tendency for the classification of the obstruents to be more successful than when a model trained for one language group and is tested on the tokens of one of the other speaker groups. This is what we also observed in earlier studies on cross-linguistic vowel identification (Van Heuven & Wang, 2015; Van Heuven & Gooskens, 2016), and it is in line with what one would predict on the basis of the matched Interlanguage Speech Intelligibility Benefit. There is, however, one ob-servation that is against the hypothesis, i.e. the Dutch-accented obstruents are 
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identified correctly more often by the L1 trained LDA than by the (matched-in-terlanguage) Dutch-accented tokens. The difference is small, showing that the Dutch-accented and American English realisations of the obstruents are rather similar, and clearly differ from the Chinese-accented way of pronouncing the Eng-lish obstruents. These effects are more easily seen in the right-hand panel of Fig-ure 5, where the scores are plotted in terms of the R-ISIB measure we developed in our earlier studies (Wang & Van Heuven, 2015 and references given there). The R-ISIB is the interaction term that remains after the main effects of speaker group and listener group have been removed from the results. It shows, for example, that the Chinese tokens are much better identified by the Chinese-trained classi-fier (much better than average) than by either the Dutch-trained or American trained models, which are below the average that is obtained for all the classifi-cations based on the Chinese model. Finally, we consider the issue whether the computer simulation of native and non-native listening by training and testing an LDA classifier does indeed resem-ble the performance of the human listener. In order to test this, we compared the results of the LDA reported here with the human identification of the English ob-struents as reported by Wang (2007, 2014). The consonants that were acousti-cally analyzed in the present paper, were offered to 20 American English listen-ers, who were instructed to identify each token as one of 24 English onset conso-nant (forced choice). Moreover, rather than having the listeners identify the to-kens of all 60 speakers (1440 tokens), we selected the tokens produced by the male and the female speaker who was most typical of their respective speaker group, leaving 144 consonant tokens for identification. For details of this selec-tion procedure we refer to Wang (2007) and Wang & Van Heuven (2014). From the original human identification we deleted all cases in which either the stimulus or the response was a sonorant, and then recomputed the percentages of correct identification and confusion. The results are listed in the right-hand part of Table 2. The percentages are based on nominally 20 identifications of 2 tokens (one male, one female) of each obstruent. The identification of the obstruent tokens produced by L1 speakers is 85% correct, with poor identification of the voiced fricatives /ð/ (26%) and /ʒ/ (60%). Overall the obstruent scores are points bet-ter than the mean correct identification for all onset consonants (Wang 2007), which seems to indicate that the obstruents are more robust in speech communi-cation than sonorants.  The American listeners identify the Dutch and Mandarin L2 English obstru-ents at 73% and 74% correct, respectively. This is 10 points poorer than for the American L1 tokens, Moreover, the human identification of the obstruents is bet-ter than for the onset consonants in general (60% for Dutch, 45% for Chinese), especially in the case of the Chinese-accented obstruents. This suggests that the pronunciation problems for Chinese speakers are not so much located in the ob-struents but in the English sonorants. Problematic for the Chinese speakers are the dental fricatives (θ, ð), and some but not all of the other voiced fricatives and affricates: /ð, ʒ, ʤ/. These are sounds that are absent from the sound inventory 
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of Mandarin. The Dutch-accented obstruents behave in rather much the same way. Here the dental fricatives and all the voiced fricatives are often confused by the American listeners. Dental fricatives are not part of the Dutch segment inven-tory. Voiced fricatives /v, z/ are part of the phonology of Dutch but in the onset position they are often pronounced as their voiceless counterparts (e.g. Collins & Mees, 1984). In the LDA simulation of native listening, the tokens produced by the native speakers were identified more successfully than those by the non-natives. This effect reflects human perception. However, the LDA show that the Dutch speakers are in between the American and the Chinese. This is not seen in the human per-ception data, in which the Dutch and Mandarin tokens were identified at roughly the same level of success. However, when we consider the more fine-grained de-tails of the comparison, the relationship between human and machine identifica-tion of the obstruents becomes tenuous. Figure 6 graphs the relationship between the percentage correct identification by LDA and the corresponding human iden-tification. It turned out that the best fit was obtained by a logarithmic curve fit. The overall percentage in the human correct scores accounted for by the LDA is 
r2 = .140 (p = .010). When computing the values for each speaker group sepa-rately, as is done in Figure 6, the r2 values are lower (and insignificant) for the American and Dutch speakers, r2 = .023 (p = .537, ins.) and r2 = .148 (p = .142, ins.), respectively. However, the relationship is substantial in the case of the Man-darin speaker group, r2 =.452 (p = .006). 

  
Figure 6. Percent correctly identified obstruents by American L1 listeners as a function of 

the correct classification score obtained by Linear Discriminant Analysis, plotted separately 
for American, Mandarin and Dutch speakers of English. 

Conclusions In this paper we performed a rather detailed and comprehensive acoustic analy-sis of the obstruents produced in the onset of syllables by Mandarin, Dutch and 
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American speakers of English. The results showed that out of 15 acoustic param-eters only five made a significant contribution to the automatic classification of the obstruents. These parameters are (i) the duration of the obstruent noise burst, (ii) the spectral mean (also known as the Centre of Gravity) of the noise burst, (iii) the standard deviation of the noise spectrum, (iv) the duration of the silent interval (which is 0 in the case of fricatives) and (v) the intensity maximum of the noise burst relative to the loudest abutting vowel (whether preceding or following). With these five parameters the obstruents could be correctly classi-fied by Linear Discriminant Analysis in 58% of the cases for the American L1 speakers of English, 56% for the Dutch speakers and 40% for the Mandarin-Chi-nese speakers. This performance compares rather poorly with results from a sim-ilar study done on the English vowels produced by the same speakers. In the vowel study the classification results were substantially better, and even better than the identification of (a subset of) the same vowels by human L1 listeners. In the present consonant study, the human perception was clearly better than the computer-simulated identification by LDA. We interpret this as an indication that consonants, even the subset of obstruents, are less amenable to straightforward acoustic analysis of linguistic relevant properties than vowels are.  Be this as it may, the results also indicate that the shared interlanguage benefit is found not only in human perception of speech but can also be seen in computer simulation of the perception process by LDA. Finally, there is at least a reasonable convergence of the results of the classification algorithm and of human percep-tion. For reasons which we do not understand at this time, this relationship is fairly strong for the Mandarin-Chinese tokens of the English obstruents, and much weaker and statistically insignificant for Dutch and American speakers. More research will be needed to shed light on this and related matters. 
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Disfluencies and disfluency clusters in spontaneous 
speech across the lifespan JUDIT BÓNA 

Keywords: disfluencies as singletons, disfluency clusters, complex disfluencies, 
speakers’ age, speech tasks 

Introduction Disfluencies are phenomena which interrupt the fluency of spontaneous speech, and are „windows” on covert processes of speech planning (Goldman-Eisler, 1958; Fromkin, 1973; Levelt, 1989; Schachter et al., 1991; Brennan–Schober, 2001). Categorization of disfluencies can be made in several ways. According to one of the most widely accepted ways (Roberts et al., 2009) disfluencies are the following phenomena: filled pauses, filler words, part-word repetitions, whole-word repetitions, phrase repetitions, lengthenings, revisions, broken words (Ta-ble 1). 
 

Disfluency 
type 

Definition Example 

Interjection 
(filled pause 
and filler 
words) 

Any sound, syllable or extra-neous word which does not contribute in meaning to the sentence. 
The most frequent filler words in English: well, like, you know. The most frequent filler sounds: um, uh. In Hungarian, the most frequent filler words are: hát, ilyen, így, úgy (Markó–Dér 2011), the most fre-quent filler sounds are: ö, m, öm, öh (Horváth 2010). 

Part-word 
repetition 

A sound or syllable said more than once with no additional meaning. I've been p-p-p-p-playing football for 
a long time. 

Whole-word 
repetition 

A word said more than once with no additional meaning. There is a vase on the the table. 

Phrase repe-
tition 

More than one word said more than once with no addi-tional meaning. I think I think you are right. 

Lengthening Any sounds considered longer than normal.  Ssssummer was too rainy. 

Broken word A pause within the word. I for[pause]got his phone number. 
Revision Instances when the speaker corrects an error. I see the gi- the boy.

Table 1: Types of disfluencies based on Roberts et al. (2009) and Tetnowski and Scott 
(2010) 
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Disfluencies often form disfluency clusters. Clustering of disfluencies mean that two disfluencies occur together, i.e. in the same word and/or adjacently. Some Hungarian examples: hát öö, és öö és, meeg meg (‘well uh, and um and, aaand and’). There are also complex disfluencies in which not only two disfluencies form a cluster, but more disfluencies occur together. These complex disfluencies are a sseries of disfluencies in succession (Shriberg, 1994; Heeman et al., 2006; Robb et al., 2009; Gósy, 2012). Complex disfluencies denote more severe problems in speech production than disfluencies as singletons or clusters of two disfluencies, and occur more often in fluency disorders (e.g. Bóna, 2018). Gósy (2012) analysed disfluency clusters as complex disfluencies which were not necessarily adjacent but also there could be max. two fluent words between two disfluencies in a co-herent context.  Results showed complex disfluencies occur in spontaneous speech quite rarely, and they can be categorized in three types. 1) In case of complex disfluen-cies which suggest difficulties with message generation, speakers do not know what to say, how to go on with their speech, or cannot select from their competing thoughts. An example for this type (from Gósy, 2012): dee (397) □ (169) nöö (427) 
én (158) én (133) azt hiszem [assziszem] hogy □ (242) engemm (232) ööö (114) hát 
nem érint (‘buut umm I I think II uhm well, I am not affected’). 2) In case of com-plex disfluencies which suggest difficulties with language formulation, speakers know what to say, but still have problems with finding the appropriate word or phrase. This might affect one or more levels of speech production. For example (Gósy, 2012): hogy tanít □ (293) hassak /sóhaj/ (409) meg hogy egy □ (180) ii 
(293) gyööövööö (551) mmm (206) fergeteges órát tartsak (‘for me to teach /sigh/ and to um I um to give a great lesson’). 3) In the mixed type, speakers have diffi-culties with in both message generation and language formulation. For example (Gósy, 2012): nehéz pálya és nem is □ (117) ööö (524) □ (1030) szóval nem fizetik 
valame □ (114) semennyire meg (‘it’s quite a difficult career and isn’t uh well it’s quite under- unpaid’). Among the 76 complex disfluencies analysed by Gósy (2012), there was 51.3% which suggest difficulties with message generation, 42.1% which suggest difficulties with language formulation, and only 6.6% which was of mixed type. Durations of complex disfluencies of different functions are also different from each other. The duration of complex disfluencies which sug-gest difficulties with message generation is significantly longer than those of dif-ficulties with language formulation. The frequency of disfluencies is influenced by several factors, for example the speakers’ age (Andrade & Martins, 2007; 2010; Horváth, 2006; 2017; Laczkó, 2010; Neuberger, 2014; Bóna, 2015) and speech task (Shriberg, 2005; Bóna, 2013; Beke et al., 2014). The frequency of disfluencies is different in the speech of children who are still acquiring their first language, adolescents, young adults or old speakers (Horváth, 2006; 2017; Neuberger, 2014; Bóna, 2015). In child-hood, as thinking is becoming more complex, more and more complex sentences occur in speech which require more complex speech planning processes. There 



 

163 

have been several studies which deal with disfluencies in the speech of Hungarian children (e.g. Horváth, 2006; 2017; Neuberger, 2014; Bóna, 2015). These have shown quite different results of frequency. These might refer to great individual differences, different measurement units, different speech tasks, and different types of disfluencies. Neuberger (2014) analysed the frequency and types of dis-fluencies in spontaneous speech of 6-13-year-old children. She analysed the fre-quency of disfluencies per minute. Her results show that 7-year-olds produced the least and 13-year-olds the most disfluencies. However, for example, in case of 6-7-year-olds, Neuberger (2014) found 14.3 and 10.8 disfluencies per minute, while Horváth (2006, 2017) found 7, 6.4 or 8.2. Bóna (2015) analysed the disflu-encies in the speech of 6-, 9- and 13-year-old schoolchildren in different speech tasks. Results show that the speech tasks have greater effect on the frequency of disfluencies than age. Proportion of certain types of disfluencies in children’s speech differs from that in young adults’ speech. In the case of children, there are ages in which it is not filled pause that is the most frequent, but repetition or lengthening. Deme and Markó (2013) came to similar results. Their results show that there are twice as many lengthenings in the speech of children than of young adults. It is also characteristic for children’s speech that they use more and more filler words as they age.  There are relatively few studies about disfluencies of elderly speech, and con-sensus hasn’t been reached so far by the authors concerning frequency and oc-currences. Some authors found that there was no difference between the speech of young and old speakers (Duchin–Mysak, 1987; Leeper–Culatta, 1995); while other authors found that elderly speakers produced more disfluencies than young speakers did (Yairi–Clifton, 1972). Analyzing the speech of seven mentally intact 100-103-year-old speakers, it was found that disfluencies occurred with the same frequency in their speech as in the speech of 70-80-90-year-old speak-ers (Searl et al., 2002). Similar results were found in the study of Andrade and Martins (2010), in their research there was no significant difference between the speech of 60, 70 and 80+ year-old people, although there was an increasing ten-dency of the disruptions rates along the decades.  Speech task affects the occurrences of disfluencies largely, because various speech styles need different speech production strategies. In spontaneous narra-tives, speakers can speak freely, they can plan all the content and linguistic form (words, grammatical structures), and they have time for speaking. In controlled situations (like picture description task or narrative recalls) the speech produc-tion requires more mental effort from the speaker. For example narrative recall (when participants have to retell heard texts) is relatively difficult, and is influ-enced by several factors: attention, working memory mechanisms, speech per-ception and comprehension, and narrative competence (Ulatowska et al., 1986; Juncos-Rabadán–Pereiro, 1999). In this situation (i.e. narrative recall) the speak-ers cannot choose freely from words and linguistic forms, because they have to recall the original text. Conversation also requires different discourse strategies as a monologic speech type (Markó, 2005). The differences of speech planning 
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mechanisms occur in temporal characteristics, too (Ramig 1983; Duchin–Mysak, 1987; Jacewicz et al., 2010; Bóna, 2014). Comparisons of narratives and conver-sations show that there is a significant difference in the frequency of disfluencies between the two speech tasks (Shriberg, 2005; Beke et al., 2014; Bóna, 2014). Analyzing spontaneous speech in different speech tasks of various age groups (speakers between the ages 21 and 91 years) Duchin and Mysak (1987) found no differences in disfluencies as regards age, but they found significant differences between the different speech tasks. According to their results, the frequency of disfluencies is higher in conversations than in picture description tasks. The con-versation was an interview, in which speakers could speak without restrictions, and they didn’t have to “compete” for the right of speaking turn. The above mentioned studies confirm that age and speech task affect the fre-quency of disfluencies. However, proportion of disfluencies as singletons or in clusters isn’t investigated. The aim of this study is the analysis of (1) the fre-quency of disfluencies as singletons and disfluency clusters in the speech of speakers of different ages. (2) What characteristics do disfluency clusters have as regards the number of their constituents and types? (3) Are there any differences between the age groups in the occurrence of complex disfluencies? The hypotheses were the following: 1) both the age and the speech task will influence the occurrence of disfluency clusters. a) They will occur in children’s speech most frequently. b) More complex speech tasks will contain more disflu-ency clusters in each age group. 2) Children will produce more complex disfluen-cies than young or old adults. 
Methods Speech recordings of 60 speakers were selected from two Hungarian speech da-tabases for the analysis. Speech samples of twenty 9-year-old children were se-lected from GABI Hungarian Children Speech Database and Information Reposi-tory (Bóna et al., 2014). Speech samples of twenty 20-30-year-old adults and twenty 68-90-year-old adults were selected from BEA Hungarian Speech Data-base (Gósy, 2012). All participants were native Hungarian speakers with normal hearing and without any known mental or speech disorders. They spoke standard Hungarian.  Two speech tasks were analysed: spontaneous narratives and narrative re-calls. In spontaneous narratives, speakers could speak about familiar topics. Chil-dren spoke about their families, education or games. Young and old adults spoke about their families, work or hobbies. They could speak freely without being in-terrupted by the interviewer. In narrative recall, the task was to recall a text they had listened to as accurately as possible. The text was a tale for children, and a historical anecdote for adults. Both texts were similarly difficult for the age groups. The two speech tasks required different cognitive and speech planning processes. In spontaneous narratives, speakers spoke about themselves and their own lives, and they could use words and grammatical forms of their own choice. 
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In narrative recalls, speakers had to listen to the heard text, they had to under-stand it, and recall the structure and the linguistic form of the story. This required more mental effort from the speakers. The analysed speech samples contained altogether 24886 words.  The analysed disfluencies were the following (Roberts et al., 2009): filled pauses, filler words, part-word repetitions, whole-word repetitions, lengthen-ings, revisions, broken words. Disfluencies were annotated as singletons or as in clusters depending on their appearance. The frequency of disfluency clusters and disfluencies as singletons were calculated in each speech sample and for each speaker. In the literature, there are various methods for calculating frequency of disfluencies: the number of disfluencies per 100 or 200 syllables (Roberts et al., 2009) and the number of disfluencies per 100 words (for example Shriberg, 2001). Since longer speech samples were analyzed for having enough complex disfluencies, frequency in 100 words was calculated in this study. Each occur-rence and type of disfluency were identified and coded by the author. For relia-bility, two weeks after the first encoding, the author repeated the encoding in all speech material. The rate of agreement was 100% between the two coding.  Proportion of types of disfluencies as singletons and in clusters was also ana-lysed. Complex disfluencies which are clusters containing more than two constit-uents were examined in detail. With the analysis of context, the presumed causes of complex disfluencies (difficulty in message generation and difficulty in linguis-tic planning; Gósy, 2012) were defined, too.  Statistical analyses (Kruskal–Wallis-test, Mann–Whitney-test, Wilcoxon-test because of the non-normal distribution of the data) were carried out by SPSS at 95% confidence level.  
Results Table 2 and Table 3 show the frequency of disfluencies in total and depending on types, appearing in singletons or in clusters, in different age groups and in speech tasks. Altogether seven types of disfluencies were found. In narratives, they were the most frequent in children’s speech and the least frequent in old speakers’ speech. In narrative recall, they were the most frequent in young speakers’ speech and the least frequent in old speakers’ speech. The total number of disfluencies was more frequent in narrative recalls than in spontaneous narratives in each age groups. According to the statistical analysis, the frequency of all disfluencies was affected by age and speech task. In case of spontaneous narratives (χ2 = 7.124; p = 0.028), there was significant difference between children and old speakers, and between young adults and old speakers. In case of narrative recall (χ2 = 14.057; p = 0.001), there was significant difference between children and young adults, and between old speakers and young adults. More detailed results of the statistical analysis can be read in Table 4. In the frequency of all disfluencies, there was sig-nificant difference between the two speech tasks only in case of young adults (Wilcoxon-test: Z = −3.285; p = 0.005).  
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In the frequency of disfluencies as singletons (χ2 = 9.602; p = 0.008), there was significant difference only between children and old speakers, the latter produced significantly less disfluencies. In narrative recalls (χ2 = 19.986; p < 0.001), young adults produced the most disfluencies as singletons. The frequency of disfluencies in their speech was significantly different from that of children’s speech and old speakers’ speech (Table 4). In the frequency of disfluencies as singletons, there was a significant difference between the two speech tasks only in the speech of young adults (Wilcoxon-test: Z = −2.912; p = 0.004).  In the frequency of disfluencies in clusters, there was a significant difference between children and old speakers only in narratives: the latter produced signif-icantly less disfluencies (Table 4). In the frequency of disfluencies in clusters, there was a significant difference between the two speech tasks in the speech of young adults (Wilcoxon-test: Z = −1.993; p = 0.046) and of old speakers (Wil-coxon-test: Z = −2.274; p = 0.023). As regards certain types, there was significant difference between the age groups mainly in part-word repetitions, lengthenings, filler words and revisions. However, speech tasks also influenced the statistical results (see Table 4 and 5). Considering all disfluencies, in the speech of children, there were significant dif-ferences between speech tasks in part-word repetitions, filler words and revi-sions. In the speech of young adults, there were significant differences in filled pauses, lengthenings and revisions. In the speech of old speakers, there was sig-nificant difference only in part-word repetitions.  Considering disfluencies as singletons, in the speech of children, there were significant differences between speech tasks in filled pauses, part-word repeti-tions and lengthenings. In the speech of young adults, there were significant dif-ferences in filled pauses and whole-word repetitions. In the speech of old speak-ers, there was no significant difference between the two tasks. Considering dis-fluencies in clusters, in the speech of children, there were significant differences between speech tasks in filler words and revisions. In the speech of young adults, there were significant differences in filled pauses, lengthenings, and revisions. In the speech of old speakers, there was significant difference in whole-word repetitions and broken words. Results of the statistical analysis can be read in Table 5.  
 Children Young adults Old speakers 

Mean SD Mean SD Mean SD 
Filled pauses       
   s 3.2 2.9 3.1 2.3 2.4 1.6 
   cl 1.7 1.4 1.8 1.8 1.6 1.7 
   Total 4.9 4.1 7.5 4.7 4.0 3.0 
Filler words       
   s 0.0 0.0 1.2 0.9 0.0 0.1 
   cl 0.8 0.9 1.0 1.2 0.5 0.8 
   Total 0.8 0.9 3.3 2.8 0.5 0.8 
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Whole-word 
repetitions 

      
   s 0.5 0.8 1.0 1.1 0.4 0.5 
   cl 0.7 1.0 0.9 1.1 0.4 0.5 
   Total 1.2 1.8 3.4 3.6 0.8 0.8 
Part-word 
repetitions 

      
   s 0.4 0.3 0.3 0.6 0.1 0.2 
   cl 0.5 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 
   Total 0.9 0.5 0.8 0.9 0.3 0.3 
Prolonga-
tions 

      
   s 1.1 1.2 1.2 1.2 0.8 0.7 
   cl 0.9 0.8 0.8 1.3 0.8 1.2 
   Total 2.0 1.9 3.0 2.7 1.6 1.7 
Broken 
words 

      
   s 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 
   cl 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 
   Total 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 
Revisions       
   s 0.9 0.5 0.2 0.4 0.6 0.7 
   cl 0.9 0.6 0.2 0.4 0.4 0.5 
   Total 1.8 0.8 0.7 1.1 1.0 0.7 
All disfluency 
clusters 

5.6 2.3 5.0 4.8 3.9 3.9 
All singletons 6.2 2.7 7.1 2.9 4.5 1.7 
All disfluen-
cies 

11.8 4.7 12.1 6.7 8.4 5.3 
Table 2: Frequency of occurrence of disfluency types in 100 words in spontaneous narra-

tives (s = occurring as singletons, cl = occurring in clusters) 

 Children Young adults Old speakers 
Mean SD Mean SD Mean SD 

Filled pauses       
   s 2.0 3.2 6.6 3.2 2.6 2.0 
   cl 2.8 3.4 4.0 3.1 2.7 3.5 
   Total 4.8 6.3 10.6 4.7 5.3 4.9 
Filler words       
   s 0.1 0.2 0.6 0.8 0.0 0.0 
   cl 0.2 0.4 1.2 1.4 0.2 0.4 
   Total 0.3 0.4 1.8 2.0 0.2 0.4 
Whole-word 
repetitions 

      
   s 0.8 1.1 0.5 0.7 0.4 0.9 
   cl 0.9 1.3 1.3 1.6 0.8 1.2 
   Total 1.7 1.7 1.8 1.9 1.2 1.6 
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Part-word 
repetitions 

      
   s 0.9 1.0 0.3 0.4 0.3 0.4 
   cl 0.8 0.8 0.4 0.6 0.5 0.7 
   Total 1.7 1.4 0.7 0.8 0.8 0.7 
Prolonga-
tions 

      
   s 0.5 0.7 1.3 1.3 0.9 0.9 
   cl 1.0 1.3 2.2 1.9 0.9 1.3 
   Total 1.5 1.6 3.5 2.5 1.8 1.7 
Broken 
words 

      
   s 0.2 0.4 0.1 0.3 0.2 0.3 
   cl 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6 
   Total 0.4 0.6 0.3 0.5 0.4 0.6 
Revisions       
   s 1.1 0.8 0.5 0.7 0.4 0.6 
   cl 1.4 1.0 0.7 0.8 1.0 1.3 
   Total 2.5 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 
All disfluency 
clusters 

7.3 5.6 10.0 6.5 6.3 7.5 
All singletons 5.6 3.4 9.9 3.8 4.7 2.4 
All disfluen-
cies 

12.9 8.4 19.9 8.7 11.0 10.1 
Table 3: Frequency of occurrence of disfluency types in 100 words in narrative recalls (s = 

occurring as singletons, cl = occurring in clusters) 

 
 

Children & Young 
speakers 

Children & Old 
speakers 

Young speakers & 
Old speakers 

Z p Z p Z p 
Spontaneous narratives 

All disflu-
encies 

– – −2.462 0.014 −2.097 0.036 
All single-
tons 

– – −2.110 0.035 – – 
Filler 
words 

      
   s −4.449 <0.001 – – −4.265 <0.001 
   Total −2.538 0.011 – – −3.209 0.001 
Whole-
word repe-
titions  

      
   Total −2.264 0.024 – – −2.664 0.008 
Part-word 
repetitions  

      
    s – – −4.132 <0.001 – – 
    cl −3.082 0.002 −2.459 0.014 – – 
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    Total −2.726 0.006 −3.938 <0.001   
Revisions       
    s −3.973 <0.001 −2.044 0.041 −2.371 0.018 
    cl −3.803 <0.001 −2.488 0.013 – – 
    Total −4.667 <0.001 −3.115 0.002 −2.824 0.005 

Narrative recalls 
All disflu-
encies 

−2.922 0.003 – – −3.241 0.001 
All single-
tons 

−3.774 < 0.001 – – −3.922 <0.001 
All disflu-
ency clus-
ters 

– – −3.241 0.001 – – 
Fillers       
   s −4.562 <0.001 – – −3.883  < 0.001 
   Total −3.486 0.013 – – −3.382 0.001 
Filler 
words 

      
   s −2.653 0.008 – – −3.560 <0.001 
   cl −2.873 0.004 – – −2.551 0.011 
   Total −3.437 0.001 – – −3.480 0.001 
Part-word 
repetitions  

      
   s −2.214 0.027 −2.431 0.015 – – 
   Total −2.244 0.025 – – – – 
Prolonga-
tions 

      
   s −2.522 0.012 – – – – 
   cl −2.260 0.024 – – −2.415 0.013 
   Total −2.495 0.013 – – −2.413 0.016 
Revisions       
   s −2.698 0.007 −3.367 0.001 – – 
   Total −3.448 0.001 −3.254 0.001 – – 

Table 4: Results of the statistical analysis (only significant differences) (s = occurring as sin-
gletons, cl = occurring in clusters) 

 
 

Children Young speakers Old speakers 
Z p Z p Z p 

Filled 
pauses 

      
   s  −2.577 0.010  −3.734 <0.001   
   cl    −2.652 0.008   
   Total   −3.883 <0.001   
Filler 
words 

      
   cl −2.849 0.004     
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   Total −2.447 0.014     
Whole-
word rep-
etitions  

      
   s    −2.261 0.024   
   cl      −2.139 0.032 
Part-word 
repeti-
tions  

      
    s  −2.253 0.024     
    Total −2.186 0.029    −2.200 0.028 
Prolonga-
tions 

  
    s  −2.625 0.009  
    cl    −3.300 0.001   
    Total    −3.378 0.001   
Broken 
words 

      
    cl      −2.023 0.043 
Revisions       
    cl  −2.051 0.040 −2.642 0.008  
    Total −3.082 0.002  −2.330 0.020   

Table 5: Results of the statistical analysis (statistical differences between the speech tasks) Altogether 186 complex disfluencies occurred in the speech samples. In the frequency of complex disfluencies (Table 6), there were significant differences only between spontaneous narratives of children and old speakers (Z = −3.241; p = 0.001): the latter produced significantly less complex disfluencies. There was a significant difference between the speech tasks only in old speakers (Z = −2.274; 
p = 0.023): they produced significantly more complex disfluencies in narrative recalls than in spontaneous narratives.  Instances of complex disfluencies were categorized in subtypes to be able to analyse the reason of their occurrence and the proportion of their subtypes (Ta-ble 5). With regard to the analysis of context, there were only two instances of mixed type of complex disfluencies in the whole material. The following example occurred in one of the young speakers' recalls, in which the filled pauses and filler words might suggest difficulties with message generation and linguistic formula-tion, while the false start suggests the difficulty with linguistic formulation (FIL = filled pause; SIL = silent pause): és a polgárok végül is FIL SIL hát FIL SIL em SIL 
elküldtek egy követet SIL a szultánhoz ’and the citizens finally FIL SIL well FIL SIL ge SIL sent an envoy SIL to the sultan’. In spontaneous narratives, frequency of complex disfluencies which suggest difficulties with message generation and those which suggest difficulties with lin-guistic encoding were similar in the groups. In narrative recalls, frequency of the two types of complex disfluencies were similar in the speech of children and young speakers. However, there was a significant difference between the two 
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types in the narrative recalls of old speakers (Z = −2.521; p = 0.012): in their speech, there were more complex disfluencies which suggest difficulties with lin-guistic formulation.  There were significant differences between the two speech tasks only in the frequency of complex disfluencies which suggest difficulties with linguistic for-mulation in the speech of young speakers (Z = −2.605; p = 0.009) and old speakers (Z = −2.605; p = 0.009). In both age groups, there were more complex disfluencies which suggest difficulties with linguistic formulation in narrative recalls. The following example suggests difficulties with message generation, which occurred in the speech sample of a 9-year-old female speaker: FIL hát SIL leg SIL 
igazább SIL aaa ilyen plüssállatokat SIL azokat kedvelem nagyon SIL legjobban ‘FIL well SIL most SIL better SIL theee such stuffed animals SIL I like very SIL best’. In another example from an old female speaker, there are two complex disfluen-cies, both of which suggest difficulties with linguistic formulation: ekkor a pol-
gárok is SIL FIL f SIL FIL hát SIL beindultak hogy ők is SIL FIL megaka meg FIL 
védik a SIL aaa várat ‘then the citizens also SIL FIL f SIL FIL well SIL started that they also SIL FIL prev FIL protect the SIL theee castle’. 

 
 Children Young speakers Old speakers 

 Spont. nar-
ratives 

Narrative 
recalls 

Spont. nar-
ratives 

Narrative 
recalls 

Spont. 
narratives

Narra-
tive re-

calls 

Diff. with 
message 
generation 

0.4 (0.4) 0.5 (0.8) 0.4 (0.4) 0.5 (1.0) 0.2 (0.4) 0.2 (0.4) 
Diff. in lin-
guistic for-
mulation 

0.4 (0.5) 0.4 (0.5) 0.2 (0.4) 0.7 (0.7) 0.1 (0.2) 0.8 (1.1) 
Table 6: Frequency of complex disfluencies in 100 words (mean and Standard Deviation) 

Discussion and Conclusion The aim of this study was to analyse how age and speech task affect the occur-rence of disfluencies in clusters in speech. Results show that the frequency of dis-fluency clusters is only slightly affected by these two factors. Fewest disfluencies (both the total of disfluencies, both as singletons or in clusters) occurred in the speech of old speakers. However, there was only a significant difference between children and old speakers in the frequency of disfluencies in clusters, only in spontaneous narratives. There was a significant difference between the speech tasks in the frequency of disfluencies only in the speech of young speakers. They produced more disfluencies as singletons and in clusters in narrative recalls. The reason for this might be that they tried to recall the content of the heard text as 
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accurately as possible. This means that the first hypothesis was partially con-firmed. Complex disfluencies only rarely occurred in the speech of all three groups. The fewest complex disfluencies were produced by old speakers (the second hy-pothesis was confirmed only in case of the comparison of children and old speak-ers). There were significant differences between the speech tasks only in their speech samples. It seems that complex disfluencies occur only in cases of serious difficulties in speech planning process. However, the frequency shows that old speakers solve speech planning problems slightly differently than younger speak-ers. Occurrence of complex disfluencies is similar in the speech of children and young speakers. At the same time, literature shows that children produce less complex texts than young adults (Neuberger, 2014) – this correlation requires further examination. The analysis of disfluency clusters and complex disfluencies is useful also for practice. Since frequency of disfluencies (singletons, clusters or complex disflu-encies) depends on the cognitive functions, the results can be used to diagnose different language and speech disorders.  
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Disfluencies of interpreted speech  
(from Hungarian into English) LÁSZLÓ BENCE CSÁRDÁS 

Keywords: Hungarian as a source language, English as a source language, simulta-
neous interpreting, types of speech disfluency, distribution of speech disfluency, 
language competence 

Introduction Speech disfluencies have long been studied both in psycholinguistics and speech research and have been subject to a considerable amount of scientific investiga-tion over the past decades. Research into speech disfluency can be utilized in de-scriptive linguistics, spontaneous speech research, language acquisition, L2 learning and teaching and interpreting studies. Spontaneous speech means that the speech is not preceded by any planning; the organisation of thoughts and speech execution happens ‘on the spot’. Speech disfluencies occur in various forms and quantities in spontaneous speech. Speech disfluency is also an im-portant characteristic of simultaneously interpreted speech. Interpreting can be regarded as a specific speech act as speech perception and speech production overlap. As a consequence, the study of speech disfluency in interpreted speech is a target of scientific investigation both in psycholinguistics and interpreting studies. The present research is novel in Interpreting Studies in the sense that the basic criterion for the selection of participants was not merely professional in-volvement in simultaneous interpreting as I also needed subjects who have an excellent command of English but use the language for purposes different from interpreting. 
Speech disfluencies  The great American psycholinguist, Victoria A. Fromkin said that speech disflu-encies can be seen as windows to the mind, that is, windows to the hidden speech planning processes that could not be seen and observed otherwise (Fromkin, 1973). The different types of speech disfluency can be identified with the several levels of the speech production process (Levelt, 1989) and thus help us have a clearer insight into the operation of speech planning and execution. However, there is an ongoing debate among researchers regarding the exact definition of the phenomenon. Gósy defines speech disfluency (Gósy, 2007:1) as unintentional “phenomena that interrupt the flow of speech and do not add prepositional con-tent to an utterance”. Speech disfluency thus is an umbrella term for all phenom-ena that suspend the fluency of spontaneous speech and has a wider scope than terms such as slip of the tongue (Gósy, 2002) or speech error.  
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The proper definition of the fluency of speech is also a mooted point and the different authors seem to approach the term from opposing angles. Chambers (1997), on the one hand, takes the perspective of Communicative Language Teaching, in which fluency is defined as the efficiency of a speaker with limited linguistic skills to use the language. On the other hand, the quantitative approach is somewhat different. It describes fluency by temporal variables, such as the number and length of pauses. Ellis and Barkhuizen (2005) claim that fluency is to be regarded as speech that is short of filled and unfilled pauses. In other words, disfluency is the opposite of fluency; phenomena that interrupt the speech but do not alter the meaning. However, this definition is not fully watertight, either. Some types of speech disfluency aim at retaining fluency rather than interrupt it. Though obvious the meaning of fluency may seem, it turns out to be difficult to provide a clear-cut and adequate explanation for it (Gyarmathy, 2015). Although human speech production is fundamentally universal, it also dis-plays language-specific characteristics. In a similar vein, speech disfluency is lan-guage-specific to some extent. Consequently, the identification and categorization of speech disfluency show great disparity among different languages and authors (Gósy, 2005). In the Hungarian literature, Gósy’s (2002) seminal typology is used most fre-quently. She defines two basic categories of speech disfluency: hesitation-type disfluency and error-type disfluency. In her model, all the types of disfluency can be linked to a corresponding level of speech production in Levelt’s 1989 model (Gyarmathy, 2015). The hesitation-type disfluencies are the tip-of-the-tongue phenomena, unfilled pauses, filled pauses, lengthening, restarts, repetitions, fill-ers and pauses within word, whereas error-type disfluencies are blendings, per-severations, false words, false starts, morphological-syntactical errors, anticipa-tions, metatheses, simple slips and Freudian slips. In my research, I applied Gósy’s taxonomy the reason for which is that it de-scribes considerably more types of speech disfluency than the other works men-tioned above. To Gósy’s taxonomy, I also added appropriateness repair as a sup-plementary category (see also Levelt, 1989; Gósy–Vogel, 2017). Appropriateness repair is not a type of speech disfluency, however, the speech flow is interrupted by it and it is an inherent characteristic of interpreting Bakti and Kusztor, 2017.) Petite (2005) calls the phenomenon post-articulatory appropriateness repair while Heltai (2003) refers to it as the use of doublets. Appropriateness repair in translation means that the interpreter (or in certain cases the translator) uses two synonyms to translate only one word from the source language. Petite (2005) states that interpreters use appropriateness repairs to find a more precise term and thus to transmit the whole content of the source language message. 
Simultaneous interpreting Simultaneous interpreting means that the interpreter listens to the source lan-guage text and produces the target language text simultaneously, that is, at the same time. During interpreting, at least two interpreters work in pairs and take 



 

177 

turns at regular intervals (usually every 20 minutes). Simultaneous interpreting is distinct from other types of interpreting, such as consecutive interpreting, chuchotage interpreting, liaison interpreting, community interpreting or sight translation. From the perspective of speech planning, simultaneous interpreting features significant differences from spontaneous speech. In simultaneous interpreting, macroplanning is controlled by the source language text (input) and likewise, lemma selection depends on the input message (Bakti and Kusztor, 2017). It means that the interpreter receives a ‘guide’ from which lemmas select. Once the lemma is selected, the processes of spontaneous and interpreted speech produc-tion become identical (from the lemma towards the lexeme). Within the frame-work of Levelt’s model (1989), the Conceptualizer (where the preverbal message is generated) is substituted by the apparatus of comprehension. As opposed to spontaneous speech, lexical selection and the subsequent formulation are deter-mined (and occasionally limited) by the speaker’s proficiency in the target lan-guage (Setton, 1999).  In Interpreting Studies, there are a myriad of models aimed at providing a de-tailed and overall explanation for the process of interpreting, each of them high-lighting different aspects and using different terminology. The most commonly cited ones are Chernov’s Probability Prediction Model (1994), Seleskovitch and Lederer’s théorie du sense theory (1984), Barbara Moser-Mercer’s Information Processing Theory (1978), Setton’s Model for Simultaneous Interpreting (1999) and Daniel Gile’s Efforts Model (1995).  As a basis for my research, I took Gile’s Efforts Model as point of reference because, for the analysis of disfluencies in interpreted speech, this model is the most suitable. The model builds on the interpreters’ limited ability to process in-formation and strives to give an account of the difficulties an interpreter has to face during interpreting. Gile lists three main difficulties that are supposed to re-quire much effort in the process of interpreting. These are the Listening and Anal-ysis (L), Speech Production (P) and the operation of the Working Memory (M). He adds that the operations in overcoming these difficulties are not automatic. In his model, simultaneous interpreting is the sum (or result) of these three main diffi-culties supplemented by a fourth one, which is Coordination (C). The function of this effort is to coordinate the other three efforts (or difficulties). Gile illustrates his model with the following equation: SI = L + P + M + C (Horváth, 2015).  In order to gain unequivocal understanding of simultaneous interpreting it is essential to draw the borderline between proficient language use and profes-sional interpreting. Interpreters are oftentimes seen as highly proficient language users that use their languages as a tool in their work. Although this stance is le-gitimate, it places no value on the key competences that fundamentally differen-tiate interpreters from average but still competent language users. The precise documentation of the competences of interpreters became undoubtedly im-portant with the professionalization of interpreting. These competences function as the backbone of interpreting training programmes and centres, as well as 
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serves as a guideline to providing the interpreting profession with a clear-cut framework.  The expert team EMT (European Masters in Translation) of the Directorate-General for Translation of the European Union published an inventory of the core translator competences in 2009 for translator training centres in which they list 6 competences that a professional translator is supposed to master (Eszenyi, 2015). Although this inventory is primarily tailored to the needs of translators, the areas listed in it are equally valid for interpreters as well. The translator pro-file of EMT (Gambier, 2009, as cited in Eszenyi, 2015:13) entails translator service provision competence, language competence, intercultural competence, infor-mation mining competence, technological competence and thematic competence. Besides the competences listed in the EMT profile, there are others the mas-tery of which unquestionably distinguishes interpreters from non-professional language users. Among these are cognitive flexibility, experience in stress man-agement (Horváth, 2015) and transfer competence. The term ‘transfer compe-tence’ was coined by Stranerio Sergio (1997) and refers to the ability to profes-sionally overcome the difficulties arising from the differences between the two working languages. It follows that the interpreter does not only have general translating strategies but ones that are tied to specific language-pairs as well (Klaudy, 2017). In this research, my intention was threefold. First, I wished to compare inter-preted speech produced by simultaneous interpreters and competent language users who are not professional interpreters. The motivation to involve English teachers in my research was to make it sure that the disfluencies cannot be ac-counted for by low levels of language competence. Second, I aimed to point out the differences in speech planning and execution difficulties in English teachers and simultaneous interpreters. Third, I intended to show what role the specific competences of interpreters play during interpreting (supported by empirical data of speech disfluency).  I defined the following hypotheses: 1. Various disfluencies reflect different speech planning difficulties in inter-preters and English teachers. 2. Simultaneous interpreters have substantial strategies in overcoming speech disfluencies as opposed to teachers.  3. The number of disfluencies reduces towards the end of the speech in both groups. 
Methodology Participants of my research were 4 young interpreters (1 female, 3 males) and 4 young English teachers (4 females). The interpreters all graduated at the Euro-pean Master’s in Conference Interpreting programme of Eötvös Loránd Univer-sity and work in the field of interpreting and translation. A fundamental criterion 
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in selecting the interpreters were professional educational background in inter-preting and at least one year’s experience in simultaneous interpreting. Two of the English teachers graduated from Eötvös Loránd University one year ago and have been teaching English at secondary schools since then. The other two teach-ers have one semester until graduation and were doing their teaching practise at the time of the research. Criterion for the selection of the teachers was at least C1 level of language competence. All graduates of English Studies at ELTE are to pass the Language Proficiency Exam designed to test candidates’ command of English at C1 level as defined by the Common European Framework of Reference (CEFR) standards.  The speech material that I used was a 6-minute-long excerpt of the EMCI (Eu-ropean Masters in Conference Interpreting) final exam in Hungarian. The speaker was a female Hungarian trainer of the programme and the topic was the Meat-free Monday Movement. The language of the text was highly professional loaded with expressions typical of conferences and technical terms [szén-dioxid (carbon 
dioxide), állattartás (animal husbandry)]. The speech material was recorded in the language laboratory of the Department of Phonetics at Eötvös Lorán University.  The participants were asked to interpret the 6-minute-long Hungarian text into English with minor preliminary instruction. All the information I disclosed to the participants was the topic of the text (Meat-free Monday). As the speech ma-terial was recorded in a laboratory, there was no audience. The participants were asked to complete the task as in a normal interpreting situation. The analysis of the speech material was tripartite. First and foremost, the speech disfluencies were identified. Secondly, I took an inventory of the types of speech disfluency that occurred in the recordings. Thirdly, I analysed the speech disfluencies by groups of participants, types of disfluency and text parts. The categorization of speech disfluency was based on Gósy (2006) with the additional category of ap-propriateness repair. In addition, I analysed the distribution of disfluency occur-rences per minute by adding up all the occurrences and then dividing the total amount with the number of minutes. At the end of each recording session, I conducted retrospective interviews with the participants. I asked general questions about how they had felt during interpreting and about their attitudes towards the special experimental circum-stances. They were also interviewed about interpreting solutions where the cat-egorization of the speech disfluency was ambiguous. In most cases, the inquiry was aimed at Freudian slips. I intended to see whether the disfluency in question can be ascribed to associations or some other factors. For the statistics, one-way Anova was applied in SPSS 20 software, where the number of disfluencies was the dependant factor and the group was the inde-pendent factor.   
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Results 

Types of speech disfluency  In Table 1 I provided a list of occurring disfluencies. There was no blending, me-tathesis or Freudian slips in the recordings. It is important that there are in-stances of completely skipping parts of the source language message. They are not a characteristic of speech production in the mother tongue, however, are es-sential to note here because they are relevant considering the differences be-tween the groups and interrupt the fluency of the speech.   TOT ...not about Monday, but about.....Thursday.  Filled pause Most of you would mention ööö chicken... Unfilled pause The FAO ....introduced  Lengthening ...and these Meat-free Mondaaays... Restart It is not the healty a...amount of meat. Repetition There was there was an increase in... Filler And this trend so to say changed.  Pause within word It is very inter....esting... Perseveration  ...don’t serve meat for the passengers. False word introduced Meat-free Monday Friday. False start And countries cities joined as well. Morphological/syntactical error If I ask you to remember back... Anticipation Anybody can do thes in our everyday life. Simple slip And this phenomen  is... Appropriateness repair It was Thursday it started on Thursday. 
Table 1. Types that occurred It is important to note here that the detection of Freudian slips is often ambig-uous inasmuch as they might appear on the surface as false words or false starts. Freudian slips are “utterances that the speaker did not intend to pronounce and therefore create embarrassing situations” (Gósy, 2005:101). Freudian slips can be connected to the malfunctioning of the conceptual level and they signal the active operation of free associations. In the following example (1), the disfluency in bold was counted as a false word, however, at first sight, it might be regarded as a Freudian slip, as well. 

(1) The Meat-free Monday movement started in 2003 in the United Kingdom 
in the United States. Without further inquiry, we might hypothesise that the participant primarily connects English and speaking in English to the United Kingdom (due to geo-graphical closeness, or his/her education, for example) and consequently ended 
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up not uttering the name of the right country. Such associations might be based on several (sometimes person-dependant) connections that remain hidden with-out deeper investigation.   I decided to categorize the disfluencies in question as false words based on retrospective interviews I conducted with the participants when needed. In his responses to my directed questions, one of the interpreters explained that he had arrived at uttering the false word “without any apparent reason rather than ow-ing to misleading associations” (personal communication, March 26, 2018).  
Speech disfluency occurrences per minute The total length of the speech material recorded was 48 minutes. I detected 353 disfluency occurrences altogether, which is 7.4 disfluencies per minute. Out of the 353 disfluencies, 169 were uttered by the interpreters and 184 by the teachers. Interpreters produced 7 disfluencies per minute whereas teachers produced 7.7.  
Speech disfluency occurrences by type The third analytical approach to the data was the examination of the distribution of the types of speech disfluency (Table 2). Out of the occurrences in the inter-preters’ speech, 80% were hesitation-type disfluencies, 15% were error-type dis-fluencies and 5% were appropriateness repairs, while in the teachers’ speech 67% were hesitation-type disfluencies, 31% were error-type disfluencies and 2% were appropriateness repairs.  The most frequently occurring disfluencies were filled pauses followed by morphological-syntactical errors. Repetitions ranked third followed by unfilled pauses.  Filled pauses typically occurred in the vicinity of expressions that cannot be translated word by word and required the participants to elucidate the message for themselves first and then to find the most appropriate target language form. In the following examples (2-3) such cases of using unfilled pause and the original sentences are illustrated.  

(2) Meat-free Monday....the advocates of the Meat-free Monday movement say 
that ööö it isn’t necessary. 
A húsmentes napok támogatói, tehát például a húsmentes hétfő is azt 
mondja, hogy nem, erre nincsen szükség.  

(3) According to FAO, livestock are responsible for eight eighteen percent of 
carbon-dioxide. And it is isn’t ööö so little. 
A FAO számításai szerint, az állattenyésztés a szén-dioxid kibocsátás 18%-
áért felel. Ez önmagában sem kevés.  Another typical position of filled pauses within the sentence is in the vicinity of prepositions followed by a time expression. The following examples (4-5) il-lustrate phenomena of this kind.  

(4) The Vegi Monday movement started ööö in 2003 in the US. 
(5) Numerous institutions joined ööö in 2003 the movement.  
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Types of speech disfluency 

Occurrences % 
Groups of subjects 

Interpreters Teachers TOT 0 1 unfilled pause 5 11 filled pause 41 35 lengthening 9 5 restart 5 4 repetition 14 4 filler 4 6 pause within word 1 1 perseveration 0 1 false word  5 10 false start 2 3 morphological-syntactical error 7 13 anticipation 0 1 simple slip 2 4 appropriateness repair 4 2 
Table 2. Speech disfluency occurrences by type Filled pauses were followed by morphological-syntactical errors. Some of these errors were related to number agreement. In the example below (6), we can see a typical example of a plural noun followed by a third person singular verb. It has to be noted here that we can categorize this disfluency as an instance of per-severation, as well.   

(6) ...they also support reducing the quantity of products which contains 
meat. Another typical source of morphological error was the faulty retrieval of un-countable nouns or using the plural form of nouns instead of the singular form.  

(7) But livestocks have an even bigger im...impact on on the climate change. 
...az állattartás nagyobb hatást gyakorol a klímaváltozásra, mint a 
közlekedés.  

(8) The majority of you is likely to mention meat or chicken soups 
...a többségük valószínűleg valamilyen húsételt fog megemlíteni, esetleg 
tyúkhúslevest...  In most cases it was the group of function words that was predominantly in-volved in repetitions (examples 9-12). 



 

183 

(9) If I’d asked you to remember as a as a child what was on the food on the 
table on on Sunday, well, the majority of you would mention... 

(10) Then livestock also has a bigger impact on on climate change than cars, 
for example. 

(11) However, it isn’t quite frequent in the media that such things that that our 
diet...with the help of that we can help the situation.  

(12) And also famous cooks also joined and and restaurants and schools.  Finally, I would like to show instances of unfilled pauses (examples 13-16).  
(13) But...is it good? Is it really good?  
(14) The FAO...introduced a study.  
(15) As a conclusion, the .... most appropriate.... advise seems to be to reduce...the 

amount of meat that we eat in our daily life. 
(16) In 2013, the company decided.....to introducy a new policy. Since then, 

they...haven’t served meat on Mondays.  It is important to note here that unfilled pauses in teachers often manifested themselves through skipping complete sentences. This phenomenon might be as-cribed to the lack of transfer competence and insufficient overcoming strategies for disfluencies. In the following example (13), I wish to illustrate an occurrence of sentence skipping. The Hungarian sentence in italics was the source language text and I am also providing a possible English translation following it.  
(17) És aztán az egészséges hétfőhöz kapcsolódó kampány során kapott egyre 

nagyobb szerepet az, hogy túl sok húst fogyasztunk manapság. 
 The sentence that preceded the above source language sentence was a long complex sentence and the participant (who was a teacher) undoubtedly ran out of energy and time and needed some seconds to get prepared for the following phrase.  Looking at the distribution of all occurrences, we can see that there is a signif-icant difference between the two groups in the case of filled pauses, unfilled pauses, false words, false starts and morphological-syntactical errors.  Considering all the error-type disfluencies, the difference is significant be-tween the two groups (F(1,34) = 5,151, p = 0,031). The teachers made more er-rors. Analysis of the four most frequent types of hesitation-type disfluencies again showed significant differences between the interpreters and the teachers (F(1,23) = 9,842, p< 0,005). The interpreters made more hesitations than teach-ers did.  

Distribution of occurrences in consecutive sections of the speech material I divided the 6-minute-long interpreted speech texts into three 2-minute-long sections so as to include a time-related aspect of analysis in my research. With this, I wished to show what effect the progress in the interpreting task has on disfluency occurrences. Based on the recorded data, I found that the number of 
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occurrences decreases towards the end of the speech in both teachers and inter-preters. Table 3 shows the distribution of disfluency occurrences in the consecu-tive sections.  

Table 3. Distribution of disfluency in consecutive sections As shown in Table 3, the number of occurrences decreases the most radically after the first 2 minutes and in teachers (from 46% to 28%). The difference be-tween the second and the third sections is not so enormous in any of the groups.  The examples (18-20) below show the occurrences of speech disfluency in the consecutive sections of an interpreter’s speech [(18): first two minutes, (19): sec-ond two minutes, (20): third two minutes].  
(18) Ladies and Gentlemen! If I’d asked you to ….er….to remember……as a 

child what was on the food on the table on on Sunday well the majority 
of you would mention …er….meat….maybe a chicken soup or or fried meat. 
Something that wasn”t on the table every day. Nowadays….er…er…how-
ever it is quite natural that that on any day of the week you can e...eat as 
much meat as yo you would like. But is it good? Is it necessary for us to eat 
meat every day? Well, the meat the Meat-free Mon the advocates of 
Meat-free Monday movement say that it isn’t necessary. The Meat-free 
Monday Mon Movement started in 2003 in the United Kingdom in the 
United States. 

(19) According to FAO, …er….livestock are responsible for….er….eight eighteen 
percent of carbon dioxide. It isn’t …er…so little, but livestocks have an even 
bigger imp impact effect, namely, 51 percent. So, the most useful advice 
would be to decrease meat consumption. And these are steps that that eve-
rybody could deploy. And the Meat-free Monday movement is exactly about 
that. It’s about the harmful effects of meats consumption, conscious choices 
and and taking responsibility personal responsibility. 29 countries 
joined the movement and also several cities and institutions, without a na-
tional campaign. In Europe, öö the first öö city was a Belgian little city and 
especially public institutions and schools. 

(20) And it became quite popular in Europe when ….. when Paul Mccarthy and 
his family also joined the movement. They also thought that we can they 
could also support this movement that advocates health and also is good 
for the environment. Also famous cooks also joined and restaurants and 
schools too. And restaurants and schools, too.And these institutions offer 

Consecutive sections  
of interpretation 

Total % Interpreters 
% Teachers % 1. first two minutes 43 40 46 2. second two minutes 30 32 28 3. third two minutes  27 28 26 
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meat-free courses on a Monday. In Sweden, an...er...ööö...a jet company also 
joined and they don’t serve öö meat on Mondays for their crew and the peo-
ple the passengers. On Monday, they do not serve any products that con-
tains öö meat.And in the same year, in 2013, Hungary also joined this 
movement with the intention...so that more and more people join the 
movement.    

Conclusions The results of the study reveal fundamental differences of speech disfluency be-tween English teachers and simultaneous interpreters during interpreting. These differences can be detected in the speech planning difficulties of the two groups and the strategies used by interpreters and teachers during interpreting (both from a qualitative and a quantitative perspective). The data confirm my hypothe-sis concerning the distribution of speech disfluencies in the different parts of the text. As opposed to my presuppositions, the gap between the disfluency occur-rences of the groups was not as large as I had expected. As it became obvious from the retrospective interviews, the interpreters were frustrated by the fact that their performance was going to be compared to non-professionals (English teach-ers). It definitely added to the stress that is in general an inseparable part of in-terpreting. As a result, they ended up facing higher than usual tension during the experiment. They reported that the special experimental circumstances they were asked to work under had had a negative effect on their performance.  Bakti (2009) notes that interpreters’ performance in a laboratory environ-ment might be influenced by the fact that they work alone and do not have their boothmates to rely on. In addition, they are not paid for their service. These fac-tors all affect the participant’s interpreting.  Examining the types of disfluency that occurred in interpreters and teachers, I can conclude that there is a significant difference between the two groups, which implies that there are different speech planning difficulties in interpreters and English teachers. It has to be taken for granted that the participants of both groups have an excellent command of English (at least C1). However, English teachers’ special skills are limited to the classroom setting and classroom lan-guage. It means that they are short of technical terms and expressions that are typical of ‘conference language’. Such technical terms are, for example, animal 
husbandry, carbon dioxide, jet company, livestock farming, Food and Agriculture 
Organisation, United Nations. Given that their language competence is at ad-vanced (or even higher) level, they might have these vocabulary items in their passive vocabulary but have difficulty retrieving them under stressful conditions and under time pressure. I use the term ‘conference language’ here to refer to expressions that do not exclusively occur in a conference setting but are highly characteristic of it. Such expressions (sampled from the research material) can be 
introduce, report, come up with, make a proposal, advocate, promote, amounts to, 
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as a consequence, in contrary, have pernicious/negative impact. As I have already mentioned, these words and expressions are used in everyday conversations, as well. In spite of the fact that English teachers are well aware of the meanings of these items and can define the contexts in which they are typically used, they seem to need more time when it comes to actually activating them.  Gósy (2005) states that there are three areas of the mental lexicon. These ar-eas are flexible, overlapping and the transmission of their items is characteristic. The areas are the active vocabulary, the passive vocabulary and the actually acti-vated vocabulary. The items that are contained in the active vocabulary are re-trieved more frequently than the items in passive vocabulary. The items in the activated vocabulary are retrieved from either of the previous ‘containers’ in the actual communicative situation. Most of the lexical items whose retrieval proved to cause difficulty to the teachers are supposedly stored in their passive vocabu-lary and therefore took more time and effort to activate. During interpreting there are time constraints which prompted teachers to select substitutes from their ac-tive vocabulary for the ones stored in the passive vocabulary. Considering the distribution of filled and unfilled pauses, restarts and false words, we can conclude that there are significant differences in the use of over-coming strategies and interpreters have substantial strategies in overcoming speech disfluency. When the teachers faced a complicated phrase loaded with lots of information, dates or listed items or when they temporarily ran out of energy and time, they stayed silent until the beginning of the following phrase and thus fell back on skipping the problematic sentence. This observation is supported by the results; out of all the occurrences the teachers produced, 11% were unfilled pauses whereas only 5% of the occurrences the interpreters produced. On the contrary, interpreters produced slightly more filled pauses (70) than teachers (65). They did not skip any sentences and therefore transmitted much more in-formation. This implies that the interpreters were aware that they were going to come up with a solution. They used filled pauses to think and meanwhile, they used their working memory to store the source language input while teachers tended not to attempt to overcome the obstacle at all. Given that there might only be minor differences in language competence between the two groups, the reason for the discrepancy in distribution can be the difference in interpreting experi-ence, interpreters’ substantial strategies in overcoming speech disfluency and transfer competence.  Transfer competence (Stranerio Sergio, 1998) accounts for the distribution of other speech disfluencies, too. False words more frequently occurred in teachers (altogether 10 occurrences as compared to interpreters’ 5 occurrences). One might claim that an equally valid explanation for this might be the gap in language competence. However, most of the retrieved words, in place of those the teachers used as false words, belong to competence levels between A1 and B2. Some ex-amples are day, talk, nowadays, called, roast chicken, research, Monday, what. It is supposed that an English teacher with C1 language competence should not have difficulty retrieving and correctly using lexical items of such levels of complexity 
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in a usual communicative situation other than interpreting. It therefore follows that it is transfer competence, which is a special required competence in inter-preting and translation, that accounts for the phenomenon. On the other hand, there are other factors that might also contribute to the disparity in performance, including pressure and stress management. The difference in strategies that interpreters and teachers use to solve the lin-guistic problems of disfluency is reflected in the distribution of morphological-syntactical errors as well; teachers produced 24 whereas interpreters produced only 12. Examining the underlying causes of teachers’ morphological-syntactical errors, we can conclude that a considerable amount of them occurred as they of-ten did not wait until end of the source language sentence and started interpret-ing it simultaneously. However, as the input sentence progressed they had to re-consider the output and adjust its structure to the input. It often happens during interpreting so interpreters overcame such sentences with remarkable ease. As opposed to them, teachers, lacking experience and the necessary strategies, ‘got lost’ in the middle of the phrase and the output they finally produced was gram-matically incorrect.  My hypothesis according to which the number of disfluency occurrences de-creases towards the end of the speech is confirmed by the data of the research. The most radical reduction can be observed after the first two minutes of the speech. In order to account for the declining tendency of disfluency occurrences in the speech material, it is important to highlight the specific characteristics of interpreting. We can say that interpreting is extraordinary language use from sev-eral perspectives. First, it is based on an external programme (Leontyev, 1969, as cited in Klaudy, 2006:42), which means that the interpreter expresses other peo-ple’s thoughts (the speaker of the source language text) according to an outline set by somebody else. Second, the temporal relation of perception and production is different from monolingual language use. In simultaneous interpreting, percep-tion and production overlap; they can take place simultaneously or with very lit-tle time difference. Third, interpreting obviously requires the interpreter to op-erate two languages, which is cognitively much more demanding than operating one language at a time (Klaudy, 2006).  A possible explanation for the reduction of disfluency occurrences can be the fact that interpreters need to warm-up for the extraordinary cognitive task. The beginning of the interpretation can be regarded as a ‘warm-up’ phase during which the interpreter produces more speech disfluency. As the speech pro-gresses, cognitive adaption to the task develops and the interpreter produces fewer disfluencies.  Another possible reason for the observation is the build-up of stress manage-ment. Interpreting is an extremely stressful situation. The literature in Interpret-ing Studies is primarily preoccupied with the connection between stress and sim-ultaneous interpreting (Horváth, 2015). The International Association of Confer-ence Interpreters (AIIC) published their Workload Study in which they depict the stressful circumstances under which interpreters have to work. The Workload 
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Study (2002) mentions three main factors that can potentially trigger stress dur-ing interpreting. These are the psychological factors (sensations, attitudes), the physiological factors (blood pressure, pulse) and the physical working conditions (air quality in the booth, lighting, chairs, etc.).  Participants of both groups reported after the experiment that they felt the most stressed at the beginning of the interpretation. After some minutes, they calmed down, adapted to the conditions of the situation (e.g. sitting alone in a language laboratory, hearing nothing except for their own voices, the voice of the speaker) and the initial high level of stress started to decrease and they could fo-cus their attention on the task.  Chernov’s Probability Prediction theory provides a third possible explanation. In his theory (2004), anticipation is a key factor of an interpreter’s work. He claims that interpreters largely rely on anticipating the progress of the discourse (Chernov, 2004), taking into consideration all linguistic and non-linguistic as-pects of the situation of the interpretation. They make predictions regarding the content of the message based on the speaker or the topic of the speech (we can call these long-term predictions) and they also anticipate (short-term prediction) the content of the whole of a sentence based on the beginning of it (Klaudy, 2006). It follows that the more the interpreter has heard from the text (that is the more the text has progressed), the more effectively he or she can anticipate what is coming. As the participants started interpreting, they gained more and more in-formation about the topic and they also accommodated themselves to the typical structures of the sentences in the speech. In parallel, their background knowledge (about foods, diets, vegetarianism, animal farming) was activated enabling them to retrieve the necessary vocabulary items easier.  The limitations of this present study should be noted, namely the small num-ber of participants and the amount of the speech material. The results thus do not allow generalizations, however, they can function as a starting point for further research. With the involvement of more participants it will be possible to gain a clearer insight into the differences between the interpreted speech of teachers and simultaneous interpreters and to define all the skills that are needed for sim-ultaneous interpreting.   
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Characteristics of silent pauses in the spontaneous 
speech of kindergarten and primary school children DOROTTYA GYARMATHY – VIKTÓRIA HORVÁTH 

Keywords: silent pause, function, children’s speech, duration, syntactical silent 
pauses, editing phase 

Introduction Silent pauses are classified in various ways based on their function. Pauses were first mentioned in the phonetic literature by Sweet (1890), who linked them to breathing and used the term “breath-group” for speech units created with a single exhalation. Early research differentiated between silent pauses caused by diffi-culties in speech planning, and the junctures created at syntactic boundaries (Boomer, 1965; Lounsbury, 1965). Another basis for early differentiation was whether there were articulatory reasons or speech planning problems in the background (Goldman-Eisler, 1968). Pauses can also be classified based on their grammatical versus non-grammatical role in speech. The basis of differentiation in this case is whether it is a content word or a function word that precedes or follows the pause (Gee & Grosjean, 1983). Pauses between a content word and a function word usually have a grammatical function, marking a syntactic or pro-sodic boundary. On the other hand, pauses following a function word and preced-ing a content word materialise within a syntactic/prosodic unit, and are non-grammatical. The professional literature mentions several types of silence in spontaneous speech and conversations. “Pause” is defined as a signal break within a speech turn; a “gap” is silence between conversational units that pro-vides an opportunity to take turns; a “lapse” can also indicate the end of the con-versation (Sacks et.al., 1974; Levelt, 1989). Furthermore, conversations can have pauses for thinking or for dramatic effect, the speaker can use them to highlight new information, and they can also be used to structure the discourse (Esposito et al., 2007). Differentiating between the functions of pauses depends (among other fac-tors) on the paradigm used by the researchers. Bruneu (1973) identified three types of silence from a communication viewpoint: psychological, interactive and sociocultural. Psychological silence is usually very short, presenting itself in the form of hesitation or decelerating rates of speech, and its purpose is to allow time for the listener to process what has been said. Interactive pauses are usually longer, and they support the interaction between the persons involved in the dis-course, for example by enabling them to take turns. Sociocultural pauses combine the characteristics of the previous two types. Zellner (1994) distinguished two classification systems of pauses: 1. Physical and linguistic classification, and 2. 
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Psychological and psycholinguistic classification. According to the first classifica-tion system, a pause can be intra-segmental or inter-lexical; while the second clas-sification distinguishes between silent and filled pauses. Kurzon (2007) uses a pragmatical perspective in his analysis, distinguishing four types of silence: the first three are conversational silence; thematic silence (the speaker is not willing to talk about a certain subject, e.g. in a political interview); and silence that occurs in a conversational situation when one or more participants silently read a text: for example during a lesson, when the pupils read a chapter from the textbook. The fourth type is situational silence, for example listening to a concert together or taking part in a joint commemoration. Zellner (1994) defines silent pauses from different aspects: from a speech technology aspect, a pause is a zero-ampli-tude unit, which is a physical phenomenon; it can be part of a speech sound (for example the silent phase of voiceless plosives), or it can appear between words. Psycholinguistically, silent pauses can be grouped together with exhalation, swal-lowing or audible inhalation. According to research, there is a link between the speech situation and the function, frequency and duration of pauses. The more complex a speech task is – the greater cognitive effort it requires – the longer and more frequent the pauses become (Goldman-Eisler, 1968; Kowal et al., 1975). Silent pauses were longer and more frequent in political speech, the longest pauses having a stylistic function. Filled pauses were not characteristic for this type of speech, whereas they were decidedly frequent in interview situations (Duez 1982). Among English speakers, a connection was found between the position and the duration of pauses, for ex-ample in the case of ‘to+infinitive’ grammatical structures. When reading aloud, there were significantly longer pauses before ‘to’ than after it; whereas the oppo-site was found in spontaneous speech, probably due to speech planning charac-teristics (Bada & Genç, 2008). As for the realisation and functions of pauses in spontaneous speech, less re-search was conducted among children than among adults. International studies with a psycholinguistic focus mainly analyse the realisation of pauses depending on the child’s age and the type of speech. A significant decrease was observed in the length of silent pauses from age 4 to 8 (Singh et al., 2007). The length, how-ever, is not only influenced by the speaker’s age, but also by the type of speech and the task. Preschool to primary school-aged children used pauses at a signifi-cantly higher percentage when telling a story based on a picture than during a conversation (Deputy et al., 1982). According to another study, primary school pupils used significantly longer pauses when having to recite a story word-for-word than when they only had to summarise the essence of it (Schönpflug, 2008). Research was conducted among Italian primary school pupils, analysing silent pauses from a pragmatical viewpoint with 15-hours worth of material. The study analysed the functions of pauses in classroom communication, one example being ‘wait time’ – when the teacher asks a question and gives pupils some time to think about it (Maroni, 2011). An analysis of primary school classroom communication among English speakers revealed that pausing and taking turns worked similarly 
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to other speech situations, but silence due to ‘wait time’ was longer (Ingram-El-liott, 2014). Analysing pauses has a long tradition in Hungarian speech research as well. József Balassa discussed the phenomenon – from a primarily physiological per-spective – as early as the 19th Century (1886). Lajos Hegedűs (1953) also empha-sised the importance of pauses in communication, however, he considered breathing to be determined by cognitive rather than physiological processes dur-ing speech. Pauses have been defined and classified in various ways in 20th Cen-tury Hungarian literature on phonetics, including both production and percep-tion aspects (Fónagy, 1967; Szende, 1979; Váradi, 1988). Sallai and Szende (1995) discussed the pauses in spontaneous speech, distinguishing silent and filled pauses, zero-duration pause, and “pause compensation” (e.g. longer pro-nunciation of vowels before a silent pause). In their wider theoretical framework, a pause is considered to be a break in the sequence – that is, the serial structure – which creates or carries information. At the same time, signal breaks can occur in speech as a part of sound construction (e.g. the stop gap of voiceless plosives and affricates), and these cannot be considered pauses (cf. Gósy, 2004). In the past few years, a greater quantity of recordings and databases has be-come available in Hungarian, which has made it possible to research silent pauses in spontaneous speech from a variety of perspectives. Research has found that the frequency and duration of pauses depends on the speaker (age, gender), the speech situation, and the speech type (cf. e.g. Gósy, 2000; Gocsál, 2001; Menyhárt, 2003; Imre, 2005; Markó, 2005; Olaszy, 2005; Laczkó, 2009; Váradi, 2010; Bóna, 2013; Neuberger, 2014). The analysis of spontaneous speech has revealed that silent pauses often ac-company disfluency phenomena, especially when the speaker makes changes or corrections. Pauses however do not influence the perception of disfluencies: the listener’s ability to detect disharmony depends more on the type of disfluency (Bóna, 2006). Pausing within a word is a sign of speech planning problems. Speech production most frequently comes to a halt before a suffix, which indi-cates difficulties in grammatical planning and lexical recall. Silent pauses during restart were longer than the ones within the words (Gósy, 2010, 2012). Pauses in the first half of the speech segment were longer than those in the second half (Gósy & Krepsz 2017). Based on data from a large amount of spontaneous speech, a study on the connection of silent and filled pauses revealed that most silent pauses occur after hesitation. A silent pause both before and after a filled pause occurred the least often. Silent pauses before hesitation were longer than after a filled pause (Horváth, 2014). In addition to examining the functions of pauses in speech production, Gósy (2000) was among the first Hungarian researchers to highlight the role of pauses in speech perception. Her results showed that listeners perceive about two thirds of pauses, and that there is a strong connection between the duration of a pause and its perception. 
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Extensive research on pauses in the speech of Hungarian kindergarten and primary school pupils has only begun in recent years. Examining the spontaneous speech of 6-13-year-old children, Neuberger (2014) found that age did not have a significant influence on the per minute occurrence of silent pauses. The average number of silent pauses was 22.5 for kindergarteners and 9-year-old children; 19.8 for age 7, 22.9 for age 11, and 21.4 for age 13. The average time proportion of silent pauses was 30-35% in all age groups, individual values ranging from 15 to 46%. The length of silent pauses showed significant differences by age group: pauses were the shortest among 13-year-old children and the longest among 7-year-olds. In every age group, girls used shorter pauses than boys. A temporal analysis of speech among 5, 7 and 9-year-old children found that the proportion of speaking (71-77%) versus pausing (23-29%) was very similar for all of them. There were great individual differences in the frequency of paus-ing: 11.1-28.9 pauses per minute for age 5; 5.1-27.2 for age 7; and 8.9-36.2 for age 9 (Vakula & Krepsz, 2017). Examining primary school children with dyslexia, the proportion of silent pauses was the same as in the control group (36% of total speaking time), but the pauses were longer than among typically developing children (Vakula, 2012). For Hungarian speaking children, only a small amount of research is available on the connections between disfluency phenomena and silent pauses. Mészáros (2012) analysed silent pauses related to disfluency phenomena in conversations of school-age children as well as adults. The researcher defined two basic types of pauses depending on their role in conversation: 1. pauses within a turn, and 2. pauses related to taking turns. Pauses within a turn were divided into two cate-gories: pauses with a syntactical function and pauses related to disfluency phe-nomena. According to the system created by Mészáros, the second category in-cludes not only the silent pauses that are strictly related to editing phases, but any signal break before or after a disfluency phenomenon. Silent pauses with a syntactical function only include the ones before or after conjunctions or at clause boundaries. Research was conducted among preschool/kindergarten children, analysing the relationship between silent and filled pauses (Horváth, 2014). Sim-ilarly to adults, the children used silent pauses most often after filled pauses. A filled pause without a silent pause before or after it was an extremely rare phe-nomenon. On average, silent pauses preceding a filled pause were shorter. The aim of the present study is the classification and temporal analysis of si-lent pauses in spontaneous narratives of Hungarian kindergarten and primary school pupils. The hypotheses are the following: i) the duration of silent pauses depends on their position, and ii) different temporal patterns of pauses will be observed depending on the children’s age. 
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Research subjects, method and material Narratives of 6-,7-,8- and 9-year-old children (5 girls and 5 boys in each age group) were recorded for the research. The 6-year-old children were in kinder-garten, the 7-year-olds in first grade, the 8-year-olds in second grade and the 9-year-olds in third grade. All the children were from Budapest, all were monolin-gual and of typical speech development, and none of them had hearing problems or a speech disorder. The recording protocol and the interviewer was the same every time. The children were asked to talk about their family, their activities in school, what they like to play, etc. The interviewer then silently listened and only asked further questions when it was necessary to help the child continue speak-ing. The interviews took place in the same familiar school environment. The nar-ratives were recorded using a Sony ICD-SX700 device. The research material consists of 40 narratives, the length of the whole corpus is 112 minutes. The recordings were annotated at the lexical and speech segment level, using Praat 5.3 software (Boersma–Weenink, 2013). Silent pauses were manually extracted under continuous visual and auditory supervision, labelling signal breaks lasting from the cessation of the last sound of a lexeme to the first sound of the next lexeme.  The total duration of the 2596 silent pauses detected in the corpus was around 35 minutes. On average, a child talked for 2.8 minutes and used 65 silent pauses. As Table 1 also illustrates, the data collected in different age groups showed only minimal differences. A significant increase could only be observed in the speaking time of 9-year-old children, but the total pausing time was also longer in that age group.  
Age Gen-

der Total speaking 
time per group 

(minutes) Average speak-
ing time per 

child (minutes)

Total pausing 
time per group 

(minutes) Average paus-
ing time per 

child (minutes) 6 years boy girl 11.5 12.7 2.3 2.5 3.1 3.5 0.62 0.70 7 years boy girl 11.8 12.3 2.4 2.5 3.7 2.7 0.74 0.54 8 years boy girl 13.2 12.8 2.6 2.6 3.8 5.4 0.76 1.08 9 years boy girl 17.2 20.8 3.4 4.2 6.8 6.1 1.36 1.22 SUM boy girl 53.7 58.6 2.7 2.9 17.4 17.7 0.87 0.89 
Table 1. Speaking times and total duration of silent pauses by age and gender We categorised pauses based on the system developed by Gyarmathy (2017), which was originally designed to analyse the narratives of adult speakers. The 
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first distinction was whether the pause was related to disfluency (in these cases, the time span between the interruption of articulation and the beginning of cor-rection was taken into account, as part of the editing phase), or it had a syntactical function (Figure 1). Pauses occurring as part of the editing phase were marked with “E”, and pauses with a syntactical function were marked with “S”. In both main categories, further subcategories were identified. Pauses with editing func-tion (E) were further categorised based on whether the disfluency phenomena were due to the speaker’s uncertainty or errors. We identified the following sub-categories: a) E_uncertainty (E_unc; with whom I like E_unc with whom I like to 
play; ex E_unc extra art lessons), b) E_error (E_error; I met three E_error four new 
friends; our house has three bathrooms [bedrooms]). Silent pauses with a syntac-tical function (S) were distinguished based on their position. Utterance onset 
pauses (S_Uo) occur when a speaker claims the turn; here the pause may only be preceded by a filler word or a discourse marker: Interviewer: Tell me about your 
family. Responder: Well S_Uo I have two siblings. Silent pauses at phrase bound-
aries (S_PhrB) are found between clauses of virtual sentences, often before or after a conjunction: in the summer we went to Transylvania S_PhrB and we slept 
there. Within phrase pauses (S_PhrW) are found within a grammatical unit (“phrase”): this is a very S_PhrW scary game. End of phrase pauses (S_PhrE) are silent pauses at the end of a virtual sentence, after which the speaker starts an-other virtual sentence that often represents a new thought unit: and then I will 
get a puppy S_PhrE I also go swimming… The difference between pauses at phrase boundaries and phrase-final pauses is not always obvious in spontaneous speech. Therefore, pauses were only considered to be phrase-final ones if the virtual sen-tence following them did not start with a conjunction and/or represented a com-pletely new thought unit. In uncertain cases the sample was left out from the anal-ysis. 

 
Figure 1. Categories used in the research The statistical analysis was carried out using SPSS version 20. A generalised linear mixed model (GLMM) was built. The independent variables were the types of pauses, gender and age; pause duration was the dependent variable; and the 
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speakers were considered a random factor. Binomial nonparametric and Chi-square goodness-of-fit tests were used to examine the distribution of the data, and the Kolmogorov-Smirnov test was used for preliminary normality testing. Pause durations were not normally distributed, therefore a logarithmic transfor-mation was performed, and the statistical model was built on the normally dis-tributed data obtained by this process. 
Results 2596 pauses were detected in the whole corpus: 527 silent pauses occurred in the group of 6-year-old children, 534 in the group of 7-year-olds, 588 among 8-year-olds and 947 among 9-year-olds. The per minute occurrence of pauses was very similar in the first three age groups (Table 2). As the statistical analysis re-vealed, children’s age and gender did not have a significant influence on the num-ber of pauses per minute.    

Total number of 
pauses 

Number of pauses per 
minute 

Number of pauses per 
100 words Mean SD Mean SD Mean SD Age 6 53 28-88 21.7 16-29 29.1 22-48 Age 7 53 30-85 21.8 14-34 27.2 20-35 Age 8 59 20-131 21.6 11-29 38.3 23-61 Age 9 95 49-137 25 14-33 36.1 24-53 

Table 2. Occurrence of silent pauses in the corpus The number of pauses per 100 words is also included in the table. This indicator was very similar for age 6 and 7; and for age 8 and 9 (Table 2 and Figure 2). Older children paused more frequently, but the difference did not prove to be statisti-cally significant.  
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Figure 2. Number of silent pauses per 100 words First, we analysed the two main categories: silent pauses having a syntactical function (S), and silent pauses occurring as part of the editing phase (E). 81.5 % of all silent pauses belonged in the “S” category and 18.5 % belonged in the “E” category. The binomial nonparametric test verified that the distribution of the two categories was not random (p < 0.001). Silent pauses in a syntactical position made up 27.1% of the total speaking time (18.8 pauses per minute), whereas ed-iting phases made up only 4.3% (4.3 pauses per minute). Percentages by age group were the following: Among 6-year-old children, 78% of silent pauses were in a syntactical position (17/minute) and 22% were editing phases (4.8/minute), the former taking up 22.7 % of the total speaking time, the latter 5%. The results were similar for 7-year-olds: the percentages were 73.6% for pauses having a syntactical function (16.3/minute) and 26.4% for editing phases (5.9/minute), the former taking up 20 % of the total speaking time, the latter 6.4%. Proportions changed in the group of 8 and 9-year-old children, their results were closer to those observed in the speech of adults. Among 8-year-olds, the percentages were 84.9% for pauses having a syntactical function (19.2/minute) and 15.1% for ed-iting phases (3.4/minute); in the group of 9-year-olds the percentages were 85.7% (21.4/minute) and 14.3% (3.6/minute) respectively. Among 8-year-old children, pauses in a syntactical position made up 31.1% of the total speaking time, editing phases made up 4.3%; these percentages were 31.8% and 2.4% among 9-year-olds. Binomial nonparametric tests verified for each age group that the distribution of the main categories was not random (p < 0.001).  
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We also analysed the distribution of the different types of pauses (Figure 3). In the group of 6-year-old children, the great majority of pauses were found at phrase boundaries. There were only half as many pauses within phrases. Editing phase-type pauses were more often due to uncertainty than due to errors. The distribution of the pause types was significantly different from random distribu-tion (χ² goodness-of-fit test: χ²(5) = 361.125; p < 0.001) The data collected in the group of 7-year-olds showed very similar patterns as in the previous group. Again, the distribution of pause types was significantly different from random dis-tribution (χ² goodness-of-fit test: χ²(5) = 191.461; p < 0.001). Pauses at phrase boundaries were in a majority in the group of 8-year-old children as well, but they used a higher percentage of phrase-final pauses than their younger peers. The distribution of pause types was not random for this age group, either (χ² good-ness-of-fit test: χ²(5) = 291.571; p < 0.001). Among 9-year-old children, intra-phrase pauses were the most frequent, the distribution of pause types was again significantly different from random distribution (χ² goodness-of-fit test: χ²(5) = 652.141; p < 0.001). 

 
Figure 3. The ratio of silent pauses by their function in the different age groups The standard deviation of the duration of silent pauses was substantial: some being only 50 ms long, with others being as long as 10 s (e.g. at the end of a phrase; or at the beginning of an utterance when a child was pondering what to answer to the interviewer’s question, or what grammatical structure to use). In the group of 6-year-old children, the shortest silent pause was 45 ms and the longest was 9525 ms. Among 7-year-olds, pause durations ranged from 35 ms to 11633 ms. Among 8-year-olds, the extreme values were 69 ms and 8870 ms; and among 9-year-olds, the shortest pause was 31 ms and the longest 14513 ms. 
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We also analysed the extreme values of the pause duration for the different types of silent pauses (Table 3). Most of the extremely long silent pauses were found at the end of a phrase or at the beginning of an utterance, irrespectively of the children’s age. The highest number of the shortest pauses was also found in these two positions. The lowest incidence of extremely long duration was ob-served in the “editing phase” category.     age 6 age 7 age 8 Age 9 
S_PhrB Minimum Maximum 454223 527853 665424 52 10998 
S_PhrW Minimum Maximum 613179 424565 698870 58 4034 
S_PhrE Minimum Maximum 1949525 1284407 1356129 239 11795 

S_Uo Minimum Maximum 1446372 15411633 1214953 179 14513 
E_unc Minimum Maximum 543403 356270 782082 31 2120 

E_error Minimum Maximum 651481 515757 716760 65 706 
Table 3. Range values of pause durations (ms) by pause type in the different age groups Pause durations showed substantial standard deviation not only depending on their type: there were also great individual differences. For example, for one of the 6-year-old children, 90% of pre-utterance pauses were more than 2 sec-onds long; while for another child, only one pause of this type was observed. Outliers (representing 9.2% of the cases) were ignored in the statistical anal-ysis, as well as instances when a certain type of pause occurred only once during the whole interview with a child. Preliminary normality testing confirmed that the data was not normal, therefore a logarithmic transformation was performed before the analysis. Investigating the average pause durations in the two main categories, it can be stated that having a syntactical or editing function signifi-cantly influences the duration of silent pauses, which has been confirmed by sta-tistical analysis: F (1, 214) = 37.864; p < 0.001. The duration of pauses is also in-fluenced by the combined effect of age and gender (F(3, 214) = 5.106; p = 0.002) and the combined effect of pause type and gender (F(3, 214) = 4.807; p = 0.003). From the two main types, syntactical pauses were longer in all of the age groups (Figure 4). The mean duration of syntactical pauses was 663 ms (SD: 562 ms) in 
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the group of 6-year-old children, 529 ms (SD: 454 ms) among 7-year-olds, 689 ms (SD: 530 ms) among 8-year-olds, and 638 ms (SD: 593 ms) among 9-year-olds. The average length of editing phases was 541 ms (SD: 602 ms) in the group of 6-year-old children, 477 ms (SD: 414 ms) among 7-year-old children, 501 ms (SD: 407 ms) among 8-year-olds and 386 ms (SD: 398 ms) for 9-year-olds. Statistical analysis confirmed significant difference between the two main categories only in the two upper age groups (8-year-olds: F(1, 214) = 10.616, p = 0.001; 9-year-olds: F(1, 214) = 37.762, p < 0.001).  

 
Figure 4. Duration of syntactical pauses (N) and editing phase-type pauses (S)  

in the different age groups Age in itself did not influence pause duration in the two main categories. The proportion between the duration times of syntactical pauses and editing phases can be considered constant: it does not change with age, syntactical pauses being the longer type in every age group. On the other hand, looking at the duration of each pause type separately in each age group, we can see that both syntactical pauses (F(3, 214) = 4.027; p = 0.008) and editing phases (F(3, 214) = 2.873; p = 0.037) are influenced by the speaker’s age. The durations of editing phases show a decreasing trend with increasing age. Pairwise comparison results for syntacti-cal phases were statistically different comparing 6- and 8-year-olds (t = 2.043, p = 0.042), 6- and 9-year-olds (t = 2.042; p = 0.042); 7- and 8-year-olds (t = 2.798; 
p = 0.006), 7- and 9-year-olds (t = 2.756; p = 0.006). Compared to 6-year-old chil-dren (663 ms), pause durations were longer among 8-year-olds (689 ms) and 
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shorter among 9-year-olds (638 ms). Compared to 7-year-olds (529 ms), both 8- and 9-year-olds used longer syntactical pauses. 8-year-old children used the long-est syntactical pauses among the four age groups. The durations of editing phases were significantly different comparing 6 and 9-year-old children (t = 2.306, p = 0.022), 7 and 9-year-old children (t = 2.273, p = 0.024, and also 8 and 9-year old children (t = 2.542, p = 0.012). The results of 9-year-olds were different from every other age group, their editing phases being the shortest on average (386 ms). Dealing with disharmonies took the longest time for 6-year-olds (541 ms), the second longest for 8-year-olds (501 ms), and the third longest for 7-year-olds (477 ms). Dividing each age group by gender (see Figure 5), pause durations were sig-nificantly different for boys and girls in the age group of 6-year olds (F(1, 214) = 5.114; p = 0.025), 7-year-olds (F(1, 214) = 5.710; p = 0.018) and 8-year-olds (F(1, 214) = 5.546; p = 0.019). Looking at all silent pause types, girls used longer pauses among 6-year-old children (boys: 619 ms; girls: 654 ms) and among 8-year-olds (boys: 579 ms, girls: 756 ms). 7-year-old boys used longer pauses (612 ms) than girls in the same age group (438 ms). Differences were minimal in the group of 9-year-olds (boys: 615 ms, girls: 585 ms). Syntactical pauses were longer for boys in the group of 6-year-olds (boys: 699 ms; girls: 622 ms) and the group of 7-year-olds (boys: 630 ms; girls: 440 ms), longer for girls among 8-year olds (boys: 598 ms; girls: 806 ms), and there were minimal differences in the group of 9-year-olds (boys: 653 ms; girls: 623 ms). Editing phases were longer for girls among 6-year-olds (boys: 385 ms; girls: 785 ms) and 8-year-olds (boys: 459 ms; girls: 548 ms), and longer for boys among 7-year olds (boys: 553 ms; girls: 431 ms) and 9-year-olds (boys: 440 ms; girls: 292 ms). Pairwise comparison verified that the dura-tions of syntactical pauses were significantly different for boys and girls in the group of 7(t = 2.376, p = 0.018) and 8-year-olds (t = 2.311, p = 0.022).    
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Figure 5. Syntactical pauses and editing phases by gender and age group Extending the analysis to the subcategories of silent pauses, the longest mean du-rations were measured for phrase-final pauses (1219 ms, SD: 734 ms) and utter-ance onset pauses (967 ms, SD: 992 ms). These two types were also the ones that occurred the least often. The mean duration was 657 ms (SD: 489 ms) for silent pauses at phrase boundaries, 423 ms (SD: 314 ms) for within-phrase pauses caus-ing a break in the grammatical structure, 605 ms (SD: 575 ms) for editing phases due to uncertainty, and only 327 ms (SD: 233 ms) for editing phases due to errors. Pause durations were different in the four age groups, but similar tendencies could be observed. Utterance onset pauses and pauses at end of phrase were the longest in all four age-groups; utterance onset pauses being longer in the speech of 6- and 7-year-olds, and pauses at the end of a phrase being longer in the group of 8- and 9-year-olds (Table 4).    age 6 age 7 age 8 age 9  Mean (ms) SD (ms) Mean (ms) SD (ms) Mean (ms) SD (ms) Mean (ms) SD (ms) 
S_PhrB 677 469 520 386 722 538 680 508 S_PhrW 489 345 390 290 442 443 403 325 S_PhrE 985 471 948 736 1027 552 1660 791 S_Uo 1225 1300 693 653 916 798 1111 1143 E_unc 702 706 623 505 504 504 520 518 E_error 290 225 338 231 463 297 258 150 

Table 4. Pause durations by type and age group Statistical analysis of the data has revealed that pause durations mainly depend on the pause type (F(5, 182) = 23.555; p < 0.001), but they are also not independ-ent from age (F(3, 182) = 2.883; p = 0.032). Pause durations are also influenced by the combined effect of age and gender (F(3, 182) = 6.708; p < 0.001), and the combined effect of age and pause type (F(15, 182) = 2.539; p = 0.002). Analysing the durations of different pause types by age group, significant differences were found for error-related editing phases (F(3, 182) = 7.589; p ≤ 0.001) end of phrase pauses (F(3, 182) = 3.360; p = 0.020), and within-phrase pauses (F(3, 182) = 4.762; p = 0.003). The duration values of these three pause types were mathemat-ically different by age group (see Table 4). Pairwise comparison revealed signifi-cant differences in one case both for uncertainty-related editing phases and for pauses at phrase boundaries, in two cases for error-related pauses, and in three cases both for within-phrase and phrase-final pauses (Table 5).  Pause type Pairwise comparison t-value p-value
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S_PhrB age 6 – age 8 2.165 0.032 S_PhrW age 6 – age 8 age 7 – age 8 age 8 – age 9 2.452 2.427 2.979 0.015 0.016 0.003 S_PhrE age 6 – age 9age 7 – age 8 age 7 – age 9 2.1472.175 2.897 0.0330.031 0.004 E_unc age 6 – age 9 2.449 0.015 E_error age 7 – age 9 age 8 – age 9 2.491 4.232 0.014 0.000 
Table 5. Pairwise comparison of pause types by age group – statistical results Although the speakers’ gender in itself did not influence pause durations, the combined effect of age, gender and pause type proved to be significant: F(38, 182) = 2.191; p < 0.001. In the group of 6-year-old children, pairwise comparison re-vealed a significant difference between pause durations of boys and girls for si-lent pauses at phrase boundaries (t = 2.016, p = 0.045). In the group of 8-year-old children, gender differences were significant for pauses at phrase boundaries (t = 2.484, p = 0.014) and for pauses in and within-phrase position (t = 2.581, p = 0.011). Gender differences in pause duration were also significant for within-phrase pauses in the group of 9-year-olds (t = 2.194, p = 0.030). Comparing data obtained from boys and girls, it can be stated in general that girls used longer pauses in most cases (Figure 6), with the exception of 7-year-olds, where boys’ pauses were longer.    
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Figure 6. Pause durations by gender and age group 

Conclusions Our study analysed silent pauses in the spontaneous narratives of kindergarten and primary school pupils. The main question of the research was how the chil-dren’s age and gender, and the pauses’ syntactical position influence the temporal patterns of silent pauses. Silent pauses made up 31% of the children's total speaking time. Neuberger (2014) observed a similar percentage (30-35%) in the speech of kindergarten and primary school pupils. The proportion of silent pauses relative to total speak-ing time was smaller among adults, only 20% (cf. e.g. Gyarmathy, 2017). The dif-ference is presumably due to the fact that transforming thoughts into language and harmonizing speech planning and execution is more difficult for children – due to their less developed cognitive skills, less speech experience and the nature of the interview situation. The present research has not revealed significant differences between the age groups in the occurrence of silent pauses per minute. An earlier study conducted among children had similar findings: the frequency of silent pauses did not show significant difference by age (Neuberger, 2014). At the same time, individual dif-ferences were substantial, as other studies for similar age groups also revealed (Neuberger, 2014; Vakula&Krepsz, 2017). Looking at the number of pauses per 100 words, two groups were identified: the numbers were very similar for 6- and 7-year-olds, as well as for 8- and 9-year-olds, older children using more pauses per 100 words. As grammatical complexity develops (Horváth, 2017), children create compound virtual sentences more often, which on one hand increases the 



 

205 

number of syntactic pauses. On the other hand, more complex utterances make speech planning more difficult, increasing the possibility for disharmonies – which often manifest themselves as silent pauses. In the course of the analysis of pause positions, we differentiated between pauses with a syntactical function (S) and pauses occurring as part of the editing phase (E). In both main categories, further subcategories were identified. In the whole corpus, the percentage of syntactical pauses was 81.5 %, and 18.5 % of silent pauses were linked to some form of disfluency. The percentage of syntacti-cal pauses was 78% in the group of 6-year-old children, and 73.6% for 7-year-olds, 84.9% among 8-year-olds, 85.7% among 9-year-olds, and 87.8% among adults (cf. Gyarmathy, 2017). The percentage of syntactical pauses among 8- and 9-year-old children is closer to what we can observe among adults, but it is true for all age groups that syntactical pauses occur much more often than pauses linked to disfluency phenomena. Silent pauses with a syntactical function (S) were further divided into four subcategories. In the narratives of 6 to 8-year-old children, pauses at phrase boundaries were the most prevalent – similarly to adults (Gyarmathy, 2017); while among 9-year-olds, within-phrase pauses occurred most frequently. It can be verified for children as well as adults (Gyarmathy, 2017) that silent pauses ap-pear more often in grammatically functional positions (S_PhrB, S_PhrE, S_Uo) – not creating a break in the unit of the meaning and interpretation of the utterance – than within a phrase. This indicates that in the course of speech planning, we not only plan the content and form of the utterance, but also the pauses (cf. Zell-ner, 1994; Ramanarayanan et al. 2009). Within-phrase pauses can be a sign of a major speech planning problem. The data revealed that disfluency-related pauses were more often linked to the uncertainty of the speaker than to errors. This stems from the fact that re-gardless of the speaker’s age, insecurity itself is more common in speech than er-rors are (cf. e.g. Gósy, 2003; Szabó, 2008; Bóna, 2010; Neuberger, 2014). The analysis of silent pauses verified our hypothesis that pause durations de-pend significantly on whether they are in a syntactical position or are linked to disfluency phenomena. In children’s speech – regardless of their age – syntactical pauses were longer. Within the category of syntactical pauses, utterance-onset pauses and end of phrase pauses were the longest in all age groups. Utterance-onset pauses were also the longest in the narratives of adults (Gyarmathy, 2017). Both children and adults need more time to select their thoughts and develop a linguistic structure. The explanation for longer pause durations in phrase-final position is that after finishing a line of thought, one has to start the speech planning process from the beginning. In all four age groups, – as well as among adults (Gyarmathy, 2017), within-phrase pauses were the shortest, which can be explained by the necessity of clarity and process ability in communication. In the groups studied during the present research, the durations of editing phase-type pauses showed a decreasing trend with increasing age. Confirming 
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our hypothesis, pause durations proved to be significantly different in the narra-tives of 6-year-old kindergarteners compared to 9-year-old primary school pu-pils. This indicates that with language development, children also gradually learn self-correcting mechanisms, needing less and less time to resolve disharmonies. In addition to cognitive development, the school environment also provides more practice in creating different types of narratives (e.g. oral tests, short presenta-tions, summary of reading assignments), and more experience has an effect on children’s utterances. Regarding silent pauses linked to editing phases, it can be generally stated that children need a lot more time to resolve disharmonies due to insecurity than due to errors. In the speech of adults, error-related editing phases were also shorter than insecurity-related pauses (Gyarmathy, 2017). The detailed analysis of the position and realisation of silent pauses revealed that kindergarten and primary school children already use similar pausing strat-egies in their narratives as adults. Pause durations showed a decreasing trend with increasing age. The grammatical structure of the language presumably largely determines segmentation and pausing. Children learn this in the course of mother-tongue acquisition, and as their speech experience grows, their patterns become more and more similar to those in the speech of adults.  
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A szavak időtartamának alakulása 
reklámszövegekben HUSZÁR ANNA 

Kulcsszavak: szóidőtartam, reklámszöveg, ismétlés, felolvasás, redukció 

Bevezetés A beszéd temporális sajátosságaira számos tényező hatással van. Az univerzális és nyelvspecifikus tényezőkön túl a beszélő egyes jellemzői (életkora, neme, sze-mélyisége, érzelmi állapota és szociológiai háttere), valamint a beszédhelyzet, a beszédtípus és a beszédtéma is hatással lehetnek az időzítési viszonyokra (Gósy, 2004). A temporális sajátosságok jellemezhetőek a tempóval (beszéd- és artiku-lációs tempó), és az egyes beszédegységek időtartamával is. A szegmentumok közül vizsgálható a beszédhangok, szavak és frázisok időtar-tama is. A szavak időtartamát jelentősen befolyásolja az azokat felépítő beszéd-hangok, szótagok, illetve morfémák száma. A szóidőtartamok és a szavakat alkotó kisebb egységek száma között azonban nem egyenes arányosság van (Menzerath, 1928): a több szótagból vagy beszédhangból álló szavakat relatíve rövidebben ejtjük, tehát létrejön egyfajta kiegyenlítődési tendencia. Többen megállapították, hogy a szavak időtartamára hatással van a gyakori-ságuk is: a gyakoribb szavak rövidebb időtartamban realizálódnak, mint a ha-sonló szerkezetű, de ritkábban előforduló szavak (Zipf, 1929; Aylett–Turk, 2004; Munson–Solomon, 2004; Bell, 2009). A kontextuális megjósolhatóság szintén be-folyásolja a szóidőtartamot: a szövegkörnyezetből könnyebben kikövetkeztet-hető szavak időtartama általában rövidebb, mint a hasonló szerkezetű, de nehe-zebben megjósolható szavaké (Kalikow, 1977; Aylett–Turk, 2004; Baker–Brad-low, 2009; Bell et al., 2009). Kimutatták továbbá, hogy adott szövegben többször előforduló szavaknál az első említés általában hosszabb időtartamban valósul meg a többihez képest (Fowler–Housum, 1987; Baker–Bradlow, 2009). A fent említett tényezők más mértékben befolyásolják a szavak időtartamát a szó típusától függően. Bell és munkatársai (2009) megállapították, hogy a tartal-mas szavak időtartama rövidebb, ha a szó gyakori, vagy ha az adott szövegben már többször előfordult. Ez a jelenség a funkciószavaknál is kimutatható, azon-ban kisebb mértékben. Baker és Bradlow (2009) a szógyakoriság, az ismétlések (első vagy többedik említés az adott szövegben) és a beszédstílus (alul- és túlar-tikulált beszéd) együttes hatását vizsgálta a szavak időtartamára. Ők is kimutat-ták a gyakoribb szavak időtartambeli rövidülését és azt is, hogy a többször elő-forduló szavak első említése hosszabb időtartamban valósul meg. Az alulartiku-lált beszédben a szavak időtartama általában rövidebb volt. Az ismételt szavak első említése mindkét beszédstílusban hosszabb időtartamban realizálódott, 
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mint a második említésnél. A gyakoriság redukciós hatása az eredmények szerint csak az alulartikulált beszédben érvényesült. A szavak időtartamát befolyásolhatja a frázisban elfoglalt pozíciójuk is. A szak-irodalomban ismeretes a frázisvégi nyúlás jelensége, melyet több nyelvben is ki-mutattak már: többek között a svédben (Lindblom, 1968), a spanyolban (Oller, 1973), az angolban (Klatt, 1975), a németben (Kohler, 1983), a hollandban (Cam-bier-Langeveld, 1997) a franciában (Tabain, 2003), a finnben (Nakai et al., 2009) és az oroszban (Kachkovskaia, 2014) is. A frázisok utolsó szótagját vagy szótagjait tehát általában hosszabban ejtjük, mint a többi szótagot, így ugyanaz a szó frázis-végen hosszabb időtartamban valósul meg, mint más pozícióban. A jelenséget a magyarban is kimutatták (Magdics, 1966; Hockey–Fagyal, 1999; White–Mády, 2008; Markó–Kohári, 2015; Gósy–Krepsz, 2016).  Több kutatás született magyar nyelvre a szavak időtartamával kapcsolatban. Gósy (1997) spontán beszédben elemezte a szavak szótagszáma, a szavakat al-kotó beszédhangok száma és időtartama közti összefüggéseket; és a szóidőtarta-mok nem lineáris növekedését tapasztalta mind a szótagszám, mind a beszédhan-gok számának emelkedésével. Ezen túl a gyakoriság időtartamra gyakorolt hatá-sát is vizsgálta, és megállapította, hogy a gyakran ejtett szavak tendenciaszerűen rövidebb időtartamban valósulnak meg. Gósy és Horváth (2010) a tehát és ilyen szavak időzítési viszonyait elemezték, és azt találták, hogy a szavak funkciója is befolyásolhatja azok időtartamát: az adott szavak töltelékszóként rövidebb idő-tartammal realizálódnak, mint eredeti funkciójukban. Horváth (2014) a szavak időtartamát a beszélő életkora, a szó szótagszáma és morfológiai felépítése függ-vényében vizsgálta. Kisiskolások (9 évesek) és felnőttek spontán beszédét hason-lította össze. Eredményei azt mutatják, hogy a kisiskolások szóidőtartami hosz-szabbak, mint a felnőtt beszélőké, melyek a lassabb artikulációs tempón túl be-szédtervezési okokra vezethetők vissza. Krepsz (2017) toldalékolt szavak és szó-tőmorfémák időzítési sajátosságait vizsgálta tinédzserek és felnőttek spontán be-szédében, és azt találta, hogy a toldalékok nem mutattak jelentős változást a szó hosszúságának növekedésével. Gósy és Krepsz (2017) az igekötős szavak idővi-szonyait elemezte, és megállapították, hogy az igekötőre jellemző egyfajta tempo-rális stabilitás a követő szótagokhoz képest. A fenti kutatások felolvasásra és spontán beszédre készültek, felmerülhet azonban a kérdés, hogy speciálisabb típusú szövegekben hogy alakul a szavak időtartama. A reklámok prozódiai szerkezete több jegy mentén is eltérhet más szövegtípusokétól: artikulációs tempó, beszédszakaszok hossza, szünetek hossza, alapfrekvencia (Fackrell, 2000).  Baker és Bradlow (2009) kimutatták, hogy ha egy szövegben egy adott szó többször is előfordul, akkor az első említése hosszabb időtartamban realizálódik, mint az azt követő említések. Ennek oka lehet, hogy a megismételt szó már ke-vésbé kap hangsúlyos szerepet. A reklámszövegekben, termékismertetőkben azonban több funkciója is lehet az ismétléseknek: figyelemfelkeltés, nyomatéko-sítás stb. 
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Jelen kutatásban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy reklámok előadása-kor hogy alakul az ismételt szavak időtartama, érvényesül-e a szakirodalomból ismert redukciós tendencia (Fowler–Housum, 1987; Baker–Bradlow, 2009). Hi-potézisem szerint i) reklámok előadásakor a szavak időzítési sajátosságai eltérő mintázatot mutatnak, az említett tendencia nem figyelhető meg, ii) a szavak idő-tartamát befolyásolja továbbá a felolvasás stílusa (semleges felolvasás vagy rek-lámként való előadás). 
Kísérleti személyek, anyag és módszer Kutatásomhoz az adatközlőket egy budapesti művészeti középiskolából válasz-tottam, kilenc tizenegyedik osztályos dráma szakos diáklány anyagát rögzítettem. Mindannyian magyar anyanyelvűek és ép hallásúak. Öt rövid (10-11 mondatos) reklámszöveget állítottam össze úgy, hogy legye-nek benne olyan szavak, melyek többször is előfordulnak. 28 célszót helyeztem el az öt szövegben összesen, melyek mindegyike pontosan kétszer fordult elő a fel-olvasandó anyagban. Figyeltem arra, hogy az ismétlődő szavak nagyjából azonos távolságra legyenek egymástól (3–4 mondat volt az ismétlések között), illetve ha-sonló mondatpozícióban (belső helyzetben) és hangsúlyos helyzetben helyezked-jenek el. A célszavak között szerepelt egy, kettő, három és négy szótagos szó is (mindegyikből minimum 5), ezen szavak hasonló gyakoriságúak voltak, szófaju-kat tekintve a legtöbb esetben melléknevek, melyek sok esetben a termék minő-ségére utaló jelzők voltak (pl. zamatos, látványos, intenzív). Az alábbiakban olvas-ható néhány mondat a szövegekből (a célszavak félkövérrel vannak kiemelve): 
Szeretné, ha a főzés igazán könnyűvé válna? … Ne feledje, hogy termékeinkkel a 
főzés igazán könnyű.; A Magic Bullet turmixgéppel csupán hét másodperc alatt is 
remek smoothiet készíthet. … Csak tegyen bele néhány gyümölcsöt, jeget, egy kis 
dzsúzt, és máris remek smoothie készíthető.; Termékünkkel drámai és látványos 
változást érhet el testén. … Rendelje meg termékünket, ha drámai és látványos 
változást akar! (A teljes reklámszövegek a mellékletben láthatóak.) Az adatközlők feladata az öt reklámszöveg felolvasása volt: először semleges stílusban (kontroll kondíció), majd reklámként előadva. A felolvasásokhoz azt az instrukciót kapták, hogy ha véletlenül hibáznak, akkor nem kell újra felolvasniuk az adott részt (hiszen ezzel a szavak ismétlésének száma lenne több), hanem menjenek tovább, mintha el se rontották volna. Az adatközlők a szövegeket előre megkapták, illetve a kísérlet helyszínén is átolvashatták, kaptak felkészülési időt. A felvételeket csendes körülmények között, fejmikrofonnal rögzítettem az Auda-city program segítségével. A hanganyagot a Praat szoftverrel (Boersma−Weenink, 2014) annotáltam szó szinten. A szavak időtartamát Praat szkripttel nyertem ki automatikusan. Az adatok statisztikai elemzéséhez egy kevert modellt (Generalized Linear Mi-xed Model, GLMM) állítottam fel. A modell a felolvasás stílusa, a szavak előfordu-lásának száma és a szavak szótagszáma mint független változók hatását vizsgálta a szóidőtartamra mint függő változóra. A beszélőt random faktorként kezeltem. 
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Eredmények A megakadás-jelenségek miatt kizártam azon szavakat, melyek nem voltak ele-mezhetőek, így összesen 981 szó időtartamának alakulását vizsgáltam. A szóidő-tartamok leíró statisztikai adatait az 1. táblázat foglalja össze kategóriákra bontva.   Kontroll1 Kontroll2 Reklám1 Reklám2 átlag (ms) 436,1 439,6 471,8 473,1 medián (ms) 430,5 430,9 461,6 469,1 szórás (ms) 147,6 145,3 149,7 145,2 minimum (ms) 124,0 119,3 135,3 143,3 maximum (ms) 813,9 767,5 834,3 911,5 
1. táblázat. A szóidőtartamok alakulása az egyes kategóriákban  
(Kontroll: kontroll kondíció, Reklám: reklámként való előadás,  

1: az adott szó első előfordulása, 2: az adott szó második előfordulása a szövegben) A táblázatból leolvasható, hogy nem figyelhető meg jelentős különbség az elő-ször és másodszor ejtett szavak időtartamai között (a kontroll kondíció és a rek-lámként történő előadás esetében sem). A szavak időtartama azonban eltér a két-féle felolvasás esetében: a reklámként történő előadásban átlagosan hosszabb szóidőtartamok tapasztalhatók a kontroll kondícióhoz képest. Annak megállapítására, hogy mely tényezők befolyásolják szignifikánsan a szavak időtartamát, egy kevert modellt állítottam fel (Generalized Linear Mixed Model, GLMM), melyben a függő változó a szóidőtartam volt, a független változók pedig a felolvasás stílusa, a szó előfordulásának száma (első vagy második emlí-tés) és a szavak szótagszáma. A beszélőt random faktorként kezeltem. A statiszti-kai modell megerősítette, hogy a felolvasás stílusa valóban befolyásolja a szavak időtartamát (χ2(1) = 39,956; p < 0,005). Ezen túl a szavak szótagszáma is hatással van a szóidőtartamokra (χ2(3) = 1729,605; p < 0,005). A szó előfordulásának száma (tehát az, hogy először vagy másodszor hangzik-e el a szövegben) nem be-folyásolta a szavak időtartamát szignifikánsan (χ2(1) = 0,434; p = 0,51). 
A szótagszám hatása a szavak időtartamára A legnagyobb mértékben a szavak szótagszáma befolyásolta a szóidőtartamot. Az 1. ábráról leolvasható, hogy a szótagszám emelkedésével nő a szavak időtartama, ez a növekedés azonban nem lineáris.  
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1. ábra. A szóidőtartamok alakulása a szótagszám függvényében  

(átlag és 95%-os konfidencia intervallum) Az egy és két szótagos szavaknál jóval kisebb az időtartamok közötti különbség, mint a hosszabb szavak esetében (az időtartamok átlagértékei az 1, 2, 3 és 4 szó-tagos szavaknál ms-ban kifejezve: 309,1; 346,5; 503,2; 643,7). A rövidebb szavak-nál megfigyelhető tehát egyfajta kiegyenlítődési tendencia: az egy szótagos sza-vakat átlagosan hosszabban ejtették a beszélők. Statisztikailag azonban mind-egyik csoport között szignifikáns különbség van (p < 0,005). 
A felolvasás stílusa, a szavak előfordulásának száma és a szóidőtartam  
közti összefüggések A szavak időtartamát a szótagszámon túl a felolvasás stílusa is befolyásolta: a rek-lámként történő előadás esetében hosszabbak voltak a szóidőtartamok, mint a kontroll kondícióban, ezzel szemben a szavak előfordulásának száma, tehát az, hogy először vagy másodszor hangzik el az adott szó, nem volt hatással az időtar-tamokra (2. ábra).  
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2. ábra. A szóidőtartamok alakulása az egyes kategóriákban  

(Kontroll: kontroll kondíció, Reklám: reklámként való előadás,  
1: az adott szó első előfordulása, 2: az adott szó második előfordulása  

a szövegben; átlag és 95%-os konfidencia intervallum) A 3. ábra összefoglalva mutatja a szavak időtartamát az elemzett tényezők függ-vényében.  

 
3. ábra. A szavak időtartamának alakulása az elemzett tényezők függvényében  

(átlag és 95%-os konfidencia intervallum) 
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Az ábráról leolvasható, hogy elsődlegesen a szavak szótagszáma határozza meg a szóidőtartamot, ahogy ezt a statisztikai modell is alátámasztotta. Látható továbbá az is, hogy a reklámként történő előadásban hosszabbak a szóidőtartamok az egy, két, három és négy szótagos szavak esetében is. 
A szünetek hatása a szóidőtartamokra A célszavakat hasonló mondatpozícióban (belső helyzetben) helyeztem el, ennek ellenére néhány esetben szünet előzte meg és/vagy követte azokat. A 2. táblázat a szavak darabszámát és százalékos előfordulását fogalja össze aszerint, hogy elő-fordult-e a szó előtt vagy után szünet.  

 
4. ábra. A célszavakat megelőző és követő szünetek előfordulása az egyes kategóriákban 

(Kontroll: kontroll kondíció, Reklám: reklámként való előadás, 1: az adott szó első  
előfordulása, 2: az adott szó második előfordulása a szövegben) A ábra alapján látható, hogy a reklámként való előadásokban általában többször előzi meg és/vagy követi szünet a célszavakat. A szünetek hatással lehetnek a sza-vak időtartamára, hiszen más frázisbeli pozícióba kerül az adott szó: ha szünet előzi meg, akkor frázis eleji, ha szünet követi, akkor frázisvégi pozícióba (frázis alatt jelen esetben a szünettől szünetig tartó beszédegységet értem). Az 5. ábra a szavak időtartamát mutatja annak függvényében, hogy van-e szünet a szó előtt vagy után.  
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5. ábra. A szavak időtartamának alakulása a szünetek függvényében  

(átlag és 95%-os konfidencia intervallum) Az ábráról leolvasható, hogy azon szavak időtartama, melyeket szünet követ, át-lagosan hosszabbak, mint amelyeket szünet előz meg, mindezt magyarázhatja a frázisvégi nyúlás jelensége (Fletcher, 2010). A 6. ábra külön mutatja a frázisvégi pozícióba került szavak időtartamát a többi szóidőtartammal összevetve.  

 
6. ábra. A szóidőtartamok alakulása a frázisbeli pozíció és a felolvasás stílusának függvé-

nyében (átlag és 95%-os konfidencia intervallum) 
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Az ábráról leolvasható – ahogy ezt eddig is megfigyelhettük –, hogy a kontroll kondícióban rövidebbek a szóidőtartamok, mint a reklámként való előadásban, illetve mindkét kondíció esetén hosszabb időtartamban realizálódtak a frázisvégi pozícióban lévő szavak a többi pozícióban lévő szavakhoz képest. A frázisvégi nyúlás jelensége tehát mindkét stílusban megfigyelhető volt, nagyjából hasonló mértékben. Felmerülhet a kérdés, hogy a szó első, illetve második említésének időtartamára hogyan hat a frázisban elfoglalt pozíció, van-e eltérés az először, il-letve a másodszor említett szavak időtartamai között. A 7. ábra a szavak időtarta-mának alakulását mutatja be a frázisbeli pozíció, a felolvasás stílusa és az ismét-lések függvényében.  

 
7. ábra. A szóidőtartamok alakulása a frázisbeli pozíció, a felolvasás stílusa  

és az ismétlések függvényében (átlag és 95%-os konfidencia intervallum) Az ábráról leolvasható, hogy a szavak időtartama máshogy alakul a két különböző kondícióban: a reklámként történő előadásban jelentősen nagyobb mértékű a frá-zisvégi nyúlás a másodszor említett szavaknál, mint az első említés esetében. Ez a jelenség a kontroll kondícióban is megfigyelhető, azonban sokkal kisebb mér-tékben. A kevert modellt ennek megfelelően a pozícióval mint újabb független vál-tozóval bővítettem, illetve megnéztem az egyes független változók közti interak-ciókat is. A statisztikai modell megerősítette, hogy a szavak időtartamára az eddig ismert tényezőkön túl (a szótagszám és a felolvasás stílusa) a frázisban elfoglalt pozíció (χ2(1) = 50,713; p < 0,005), illetve a szavak előfordulásának száma és a pozíció interakciója (χ2(1) = 4,311; p < 0,005) is hatással van. A frázisvégi hely-zetben tehát a szavak általában hosszabb időtartamban valósultak meg, illetve 
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ugyanazon szó második említésekor nagyobb mértékben figyelhető meg a frázis-végi nyúlás jelensége. 
Következtetések Jelen kutatásban az ismételt szavak időtartamának alakulását vizsgáltam reklám-szövegekben. Első hipotézisem az volt, hogy reklámok előadásakor a szavak idő-zítési sajátosságai eltérnek a semleges felolvasáshoz képest: a szakirodalomból ismert redukciós tendencia (Fowler–Housum, 1987; Baker–Bradlow, 2009) rek-lámok előadásakor nem lesz megfigyelhető, egy adott szó második előfordulása nem realizálódik rövidebb időtartamban az első előforduláshoz képest. Ezt a hi-potézist a statisztikai modell részben alátámasztotta, hiszen reklámok előadása-kor valóban nem volt szignifikáns különbség kimutatható a szavak első és máso-dik előfordulásának időtartamai között. Az ismételt szavak időtartamai azonban a kontroll kondícióban sem realizálódtak rövidebb időtartamban. Ennek oka le-het, hogy reklámszöveget nehéz nem meggyőzően olvasni, az ismétlődő szavak-nak semleges stílusú felolvasásban is nyomatékosító szerepük lehet, emiatt nem rövidül az időtartamuk. A második hipotézist a statisztikai modell szintén alátámasztotta, miszerint a felolvasás stílusa is befolyásolja a szavak időtartamát. A szavak átlagosan hosz-szabb időtartamban realizálódtak reklámok előadásakor a kontroll kondícióhoz képest. Ennek oka lehet, hogy reklámok előadásakor az ismételt szavak nyomaté-kosító és figyelemfelkeltő funkciója a szavak időtartamának növelésével valósul meg. A célszavak mondatbelseji pozícióban voltak, ennek ellenére többször előfor-dult, hogy az adatközlők szünetet tartottak előttük és/vagy utánuk. A szünetek befolyásolhatják a szavak időtartamát, hiszen általuk más frázisbeli pozícióba ke-rülnek a szavak. A pozíció valóban hatással volt a szavak időtartamára: azok a szavak, melyeket szünet követett szignifikánsan hosszabb időtartamban valósul-tak meg. Ez mindkét kondícióban megfigyelhető volt. A másodszor említett sza-vak időtartama azonban nagyobb mértékben nyúlt meg frázisvégi pozícióban, mint az első említésé. Ez a jelenség reklámok előadásakor volt főleg megfigyel-hető. Az időtartamok nagyobb mértékű nyújtása szintén a figyelemfelkeltés és fenntartás és a nyomatékosítás eszköze lehet. Az eredmények által többet tudhatunk meg a humán beszédprodukcióról, az időzítéssel kapcsolatos paraméterek variabilitásáról, illetve a különböző felolva-sási stílusok és a szavak időzítési sajátosságainak összefüggéseiről. 
Irodalom Aylett, M., Turk A. (2004). The smooth signal redundancy hypothesis: A functional explanation for relationships between redundancy, prosodic prominence, and duration in spontaneous speech. 
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Melléklet Elege van a zsírban tocsogó, odaragadt ételekből? Unja már a hosszasan tartó mosogatáso-kat? Szeretne végre ízletes és tápláló ebédeket főzni? Szeretne rájönni az egészséges ételek titkára? Szeretné, ha a főzés igazán egyszerűvé válna? A Delimánó edényekben garantál-
tan nem csalódhat. Termékeink speciális anyaga biztosítja, hogy ön hosszasan élvezhesse az ízletes és tápláló ételek készítését. A Delimánó edényekkel egészséges vacsorákat dobhat össze akár percek alatt. Ne feledje, hogy termékeinkkel a főzés igazán egyszerű. Készítsen akár kiváló ízű cukkinis omlettet vagy ínycsiklandó sült sajtot, és az garantáltan nem ragad le. Delimánó termékcsalád, rendelje meg most! Unalmas színek? Szeretnél ragyogó és intenzív színt a hajadnak? Szeretnél dús és élet-
teli hajfürtöket? Szeretnél gyengéd ápolást biztosítani hajadnak? Itt az új Garnier hajbal-zsam. Három olaj különleges kombinációja ragyogó és intenzív színt ad a hajnak. Az olajok tápanyaga biztosítja, hogy hajad dús és életteli legyen. Hajad gyengéd ápolást igényel, amit a Garnier balzsam különleges összetevői biztosítanak. Garnier. Törődj magaddal.  Szürkülő fehérség? Fakuló színek? Azt szeretnéd, ha ruháid színe élénk és üde ma-radna? Szeretnél friss és tiszta ruhákat? Itt az új Biopon extra, mellyel könnyű a mosás. Még a makacs foltokat is eltávolítja. Ruháid színe nem fakul tovább, hanem élénk és üde marad. A Biopon extra friss és tiszta ruhákat varázsol Neked. Most már könnyű a választás: Biopon extra. Még a makacs foltokat is eltávolítja. Mi az, amit mindössze tíz másodperc alatt is el tud készíteni? A Magic Bullet turmix-géppel csupán nyolc másodperc alatt is remek smoothiet készíthet. Új termékünkkel bár-
milyen konyhai munkát elvégezhet. Csak tegye bele a paradicsomot, a hagymát és a papri-kát az edénybe, és a Magic Bullet szuper salsa szószt készít. Termékünkön még a kemény fűszerek sem fognak ki. A Magic Bullet lenyűgöző a konyhában. Nincs olyan szósz, melyet ne tudna vele elkészíteni mindössze tíz másodperc alatt. Csak tegyen bele néhány gyümöl-csöt, jeget, egy kis dzsúzt, és máris remek smoothie készíthető. Termékünkkel bármilyen konyhai munkát el tud végezni. A megfelelő kialakítású pengéknek köszönhetően turmix-gépünk nemcsak a gyorsaságot, hanem a szuper minőséget is biztosítja. Az erős kereszt-pengével még a kemény sajtokat is felapríthatja. A Magic Bullet lenyűgöző a konyhában. Éljen a lehetőséggel! Unja a régi módszereket? A felülésektől fáj a nyaka és a háta? Bemutatjuk a Nine Minu-tes Shapert, mely egy olyan edzőgép, ami a teljes testet átmozgatja. Naponta már kilenc perc elegendő ahhoz, hogy feszes és kidolgozott izmokra tegyen szert. A Nine Minutes Shaperrel rengeteg kalóriát égethet. Termékünkkel látványos és drámai változást érhet el testén. A Nine Minutes Shaper hatékonysága abban rejlik, hogy a teljes testet átmozgatja. Az edzőgéppel kilenc perc is elég naponta a feszes és kidolgozott izmok eléréséhez. Ne fe-ledje, hogy már rövid idő alatt is rengeteg kalóriát égethet. Rendelje meg termékünket, ha 
látványos és drámai változást akar! Nine Minutes Shaper. 
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Konvergencia jelenségek a mentális lexikonban LENGYEL ZSOLT 
Kulcsszavak: mentális lexikon, szóasszociáció, hívószó, válaszszó 
Problémafelvetés A mentális lexikon „egy hívószó – egy válaszszó” (a továbbiakban: HSZ álló nagy-betűvel, illetve VSZ dőlt szedéssel) mintázatú szóasszociációs tesztelése során a más-más időpontokban végzett vizsgálatok különbségekre derítettek fényt. Ezek egyike szerint előfordul, hogy adott HSZ első VSZ-ának gyakorisága növekszik az idő során, azaz a megismételt mintavételben adott HSZ nem egyszerűen egy és ugyanazon VSZ-t provokálja az első helyen, hanem a korábbihoz képest maga-sabb százalékos értékben. A jelenségre Taylor hívta fel a figyelmet: „Between 1910 and 1954, the response most frequently given by people, called the primary 
response, increased. For example, to table, the primary response chair was given by 26.7 percent of subjects in 1910; 33,8 percent in 1928; and 84.0 percent in 1954.” (Taylor, 1990: 171.). (A tesztelés során adott ún. elsődleges, azaz a leg-
gyakoribb válasz 1910 és 1954 között növekedett. Például az asztal szó elsődle-ges válaszát, a szék szót, 1910-ben a megkérdezettek 26,7%-a adta, 1928-ban 33,8%-a, 1954-ben 84%-a. – fordítás: L. Zs. A címben szereplő konvergencia szó erre a jelenségre kíván utalni.) Nem ismert előttünk, hogy a szóban forgó megfi-gyelés sarkallt-e további vizsgálatokra akár angol, akár más nyelvi anyagon. Mára a magyar nyelvtudomány is rendelkezik megismételt szóasszociációs vizsgálatokkal (a részleteket ld. alább), így mód nyílik annak elemzésére, hogy a szóba hozott változás magyar viszonylatban jelentkezik-e. 
Vizsgálati anyag, cél, módszer 

Anyag Az „egy HSZ – egy VSZ” elrendezés szerint négy szóasszociációs magyar adatbázis áll rendelkezésünkre: Balló Larissza 1983-ban 18-24, Jagusztinné Újvári Klára 1985-ben 10-14 éveseket tesztelt. A méréseket mindkét korosztály vonatkozásá-ban Lengyel 2008-ban, illetve 2010-ben megismételte. A négy vizsgálatban ugyanaz a 197 HSZ szerepelt, mind a négy adatfelvétel írásban történt. (Az adat-bázisok digitalizált változatát ld. a Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetének honlapján.) Kronológiai és generációs as-pektus különböztethető meg. A kronológiai az 1980-as, illetve a 2000-es évek, a generációs pedig a 10-14 évesek, illetve 18-24 évesek eredményeit jelenti. 
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Cél Adott HSZ első öt leggyakoribb VSZ-a a vizsgálat tárgya: a cél annak elemzése, hogy változnak-e, ha igen, miként. A gyakoriságban bekövetkező változások kro-nológiai és/vagy generációs tényezőknek tulajdoníthatók, miközben – előzetes feltevésként – azt kell gondolnunk, hogy a kronológiai és a generációs különbsé-gek részben rendszernyelvészeti, részben életkorhoz köthető nyelvi-kognitív sa-játosságokat tükröznek. 
Módszer Mind a 197 HSZ fentiek szerinti elemzése szétfeszítené egy tanulmány kereteit, ezért a következő megoldást választottuk. Négyféle szócsoportot vizsgálunk, re-mélve, hogy ezek tanulságai önmagukon túlmutató érdemleges tendenciákat tár-nak fel. A szócsoportok és azok egyes elemeinek kiválasztásában grammatikai (szófaji) és szemantikai tényezők játszottak szerepet: 

• főnevek 
o rokonság: ANYA, APA; 
o artefaktumok (lakberendezés): ÁGY, ASZTAL, LÁMPA, SZÉK, SZŐ-NYEG; 

• melléknevek (színek): FEHÉR, FEKETE, KÉK, PIROS, SÁRGA, ZÖLD (meg-jegyzés: a hétköznapi beszélő a FEKETE és FEHÉR szavakat is jobbára a színnevek közé sorolja); 
• igék 

o fizikai tevékenység: JÖN, MEGY, SÉTÁL; 
o mentális és fizikai tevékenység: BESZÉL, MOND, FELEL; 
o mentális tevékenység: GONDOL, ÍGÉR, KÍVÁN, MEGBOCSÁT. A vizsgálat tárgya tehát a fentebbi 23 HSZ-ra adott első öt VSZ elemzése a fentebb szóba hozottak szerint. 

Eredmények A következő alpont a fentebbi HSZ-ak első öt leggyakoribb VSZ-avát mutatja be; a második az egyes HSZ-akra adott VSZ-ak lexikai azonosságát, különbözőségét; a hatmadik a közös VSZ-ak mennyiségi változásait (növekedést, csökkenést, stag-nálást) veszi górcső alá. 
Az első öt VSZ Az oszlopfőben az évszám és a kötőjeles számok az életkori csoportokat jelölik; az 1., 3., 5. és 7. oszlopokban a VSZ-ak kaptak helyet. Ha az első öt leggyakoribb válasz között „nincs válasz” is van, azt X jelzi. A 2., 4., 6. és 8. oszlopok számai adott VSZ összes VSZ-ból való százalékos részesedése. A 3 és 4 csoportban közös VSZ-akat dőlt és vastag szedés emeli ki.  
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ROKONSÁGOT JELÖLŐ HSZ-AK ANYA 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
apa 13,84 apa 34,03 szeretet 14,81 apa 40,97 
szülő 12,58 szülő 16,07 apa 11,69 szeretet 11,73 
szeretet 10,06 szeretet 14,18 gyerek 10,65 lánya 5,59 
anyukám 6,29 X 3,02 édesanya 10,13 gyerek 3,72 
jó 5,66 család 2,93 szülő 4,68 X 2,79 APA 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
anya 18,24 anya 32,10 anya 21,30 anya 45,81 
szülő 14,78 szülő 23,19 fia 4,94 család 4,66 X 7,55 család 6,59 szülő 4,94 fiú 4,28 
édes-
apám 5,97 szeretet 5,29 édes-

apám 3,90 szülő 4,19 
férfi 5,66 apa 2,78 fiú 3,90 szeretet 2,79  SZINEKET JELÖLŐ HSZ-AK FEHÉR 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
fekete 18,24 fekete 36,33 hó 26,56 fekete 37,90 
hó 16,04 szín 15,20 fekete 21,09 tiszta 8,66 
világos 9,75 hó 6,58 fal 5,21 tisztaság 5,40 
szín 7,86 fal 2,22 menyasz-

szony 3,65 hó 5,03 X 5,66 X 2,13 tiszta 2,34 szín 3,72 FEKETE 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
sötét 23,90 fehér 38,73 fehér 18,80 fehér 35,94 
fehér 18,24 szín 9,94 gyász 13,05 halál 7,91 
gyász 6,92 sötét 6,44 sötét 13,05 gyász 7,64 
szín 6,60 gyász 4,51 sötétség 3,66 sötét 6,05 
csúnya 2,83 halál 4,23 éjszaka 2,61 éjszaka 2,79 KÉK 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
szín 25,79 ég 26,25 ég 26,37 ég 38,08 
ég 15,09 szín 16,73 szín 10,44 zöld 10,89 
zöld 8,81 piros 9,70 szem 8,88 tenger 10,34 
kékfény* 5,97 zöld 8,23 zöld 7,31 szem 4,10 
piros 5,03 szem 3,70 kékfény* 5,48 szín 4,10 *bűnügyi tévéműsor 
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PIROS 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
szín 18,55 szín 26,36 alma 14,77 alma 11,92 
vér 9,43 kék 12,81 kék 10,62 kék 10,89 
kék 7,55 alma 8,20 vér 4,66 zöld 7,82 
zöld 6,60 vér 5,99 rózsa 4,40 szín 7,54 
alma 6,29 zöld 3,78 szín 3,89 vér 7,45 SÁRGA 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
szín 14,47 szín 17,93 irigység 9,50 Nap 16,57 
kék 5,35 Nap 12,38 szín 6,15 irigység 12,01 
piros 5,35 irigység 6,47 rózsa 4,75 zöld 6,61 
citrom 4,40 citrom 4,90 irigy 4,47 szín 6,15 
Nap 4,40 kék 4,81 virág 4,19 irigy 5,87 ZÖLD 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
fű 23,90 fű 32,69 fű 23,83 fű 25,42 
szín 19,81 szín 15,09 szín 6,22 alma 12,01 
kék 9,43 kék 6,48 erdő 4,40 fa 6,52 
levél 4,09 alma 4,26 kék 4,40 kék 5,59 
fehér 3,14 fa 2,50 fehér 4,15 erdő 5,31  TÁRGYAKAT (ARTEFAKTUMOKAT) JELÖLŐ HSZ-AK ÁGY 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
alvás 18,87 alvás 37,80 alvás 19,95 alvás 23,09 
aludni 6,60 aludni 6,05 aludni 8,66 pihenés 9,03 
X 5,97 pihenés 5,49 pihenés 6,82 puha 7,45 
szék 4,40 puha 4,56 puha 6,04 párna 6,80 
puha 4,09 párna 3,17 szerelem 3,15 takaró 6,61 ASZTAL 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
szék 20,75 szék 24,05 szék 28,83 szék 32,96 
X 9,75 asztalte-

rítő 7,71 láb 5,71 asztalte-
rítő 9,59 

fa 6,92 étel 5,01 kerek 4,42 ebéd 5,49 
láb 5,03 X 4,92 fa 4,16 láb 5,12 
bútor 3,77 láb 4,36 ebéd 3,64 étel 2,61 
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LÁMPA 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
fény 25,16 fény 43,90 fény 30,37 fény 56,80 
világít 9,12 világos-

ság 8,04 világít 7,07 búra 4,66 
világos-
ság 8,18 világos 5,27 világos-

ság 6,81 világít 3,54 
világos 5,97 világít 4,90 lámpaer-

nyő 5,24 világos-
ság 2,33 

villany 5,66 égő 4,07 ég 4,97 körte 2,23 SZÉK 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
asztal 17,61 asztal 25,84 asztal 21,67 asztal 30,17 
ülni 8,81 ülés 11,47 ül 8,09 láb 10,52 
ül 7,86 ülőhely 6,72 ülni 7,83 ül 6,61 
ülés 7,23 ül 6,72 láb 5,74 ülni 6,15 
láb 6,92 ülni 6,06 ülés 4,44 fa 5,21 SZŐNYEG 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
padló 15,72 padló 15,77 perzsa 22,16 padló 16,29 
perzsa 12,89 X 9,09 puha 11,08 perzsa 9,68 
X 11,95 porszívó 5,01 padló 10,03 puha 9,03 
parketta 4,09 puha 3,62 szoba 6,33 porszívó 5,96 
szoba 4,09 perzsa 3,25 rojt 3,69 szoba 5,21  EGYARGUMENTUMÚ (FIZIKAI) MOZGÁST KIFEJEZŐ IGÉK JÖN 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
megy 44,34 megy 51,24 megy 37,24 megy 54,84 
X 7,55 X 8,85 közele-

dik 5,99 érkezik 5,49 
film 4,40 haza 3,04 vonat 5,47 X 4,47 
érkezik 3,77 ide 1,94 mozi 3,65 vonat 2,05 
közele-
dik 2,83 érkezik 1,29 vendég 3,13 közele-

dik 1,68 MEGY 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
jár 12,58 sétál 18,30 jön 16,41 jön 26,72 
sétál 11,01 jár 10,08 jár 8,07 jár 8,85 
jön 9,75 jön 8,59 siet 5,99 halad 5,21 
X 5,66 X 5,42 halad 5,47 meggy 4,10 
siet 4,09 fut 4,58 sétál 4,95 sétál 3,72 
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SÉTÁL 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
megy 31,45 megy 24,28 park 10,16 megy 12,85 
X 6,29 fut 11,11 erdő 7,29 park 9,22 
járkál 5,97 jár 5,60 járkál 4,43 kert 3,63 
park 4,72 X 5,51 ráér 3,91 fut 3,54 
jár 3,77 utca 4,48 megy 3,65 utca 3,45  MENTÁLIS ÉS FIZIKAI TEVÉKENYSÉGET KIFEJEZŐ TÖBBARGUMENTUMÚ IGÉK BESZÉL 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
mond 23,90 mond 12,43 mond 10,94 mond 10,15 
X 9,12 X 6,36 fecseg 4,69 száj 9,12 
fecseg 6,60 száj 5,89 sokat 4,43 hallgat 7,26 
dumál 5,66 szó 4,02 hallgat 3,91 ír 5,03 
magya-
ráz 4,40 hallgat 4,02 száj 3,65 szó 4,93 MOND 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
beszél 40,88 beszél 35,45 beszél 25,65 beszél 26,72 
X 13,84 X 10,04 szól 4,92 szó 5,96 
szól 2,83 szó 4,70 közöl 4,40 szól 5,87 
beszélj 2,20 valamit 3,41 mesél 3,63 X 4,93 
valamit 2,20 beszéd 2,49 szó 2,59 száj 3,72 FELEL 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
válaszol 14,47 jegy 9,19 válaszol 19,11 válaszol 19,18 
mond 7,55 válaszol 8,33 kérdez 8,12 kérdez 12,20 
X 6,60 X 7,67 iskola 5,24 kérdés 6,05 
jegy 6,29 iskola 4,64 diák 3,40 válasz  4,47 
kérdez 5,35 kérdez 4,36 tud 2,62 iskola 3,91  TÖBBARGUMENTUMÚ MENTÁLIS TEVÉKENYSÉGET KIFEJEZŐ IGÉK GONDOL 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
X 19,18 X 13,00 vél 5,99 vél 8,19 
gondol-
kozik 7,86 agy 11,52 álmodo-

zik 3,65 agy 6,70 
ész 4,09 ész 6,08 gondol-

kozik 3,65 X 6,15 
agy 3,46 gondol-

kozik 4,98 elmélke-
dik 3,39 érez 5,59 

tud 2,52 okos 3,87 fej 2,86 gondolat 2,98 
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ÍGÉR 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
X 23,58 X 11,53 ad 7,33 betart 17,23 
betart 8,18 behajt 10,42 betart 5,24 ígéret 5,96 
mond 7,86 ígéret 8,30 fűt-fát 4,97 X 5,59 
ad 5,35 betart 5,26 mond 4,45 megtart 5,12 
valamit 3,77 valamit 4,89 sokat 3,66 hazudik 4,28 KÍVÁN 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
akar 14,47 akar 12,34 akar 23,30 akar 25,70 
X 11,95 X 9,51 óhajt 8,90 szeretne 4,93 
kér 10,69 szeretne 5,65 szeretne 2,88 vágy 4,00 
óhajt 6,92 kívánság 5,18 étel 2,36 kívánság 3,72 
szeretne 4,72 valamit 4,43 szeret 2,36 X 3,54 MEGBOCSÁT 1985:10-14 2008:10-14 1983:18-24 2010:18-26 
X 20,13 X 14,07 bűn 6,68 bűn 8,38 
elnéz 3,77 barát 3,45 szeret 4,63 szeret 6,61 
nem 3,46 jószívű 2,70 harag 3,86 X 5,59 
nem ha-
ragszik 3,14 harag-

szik 2,61 nem ha-
ragszik 3,08 szeretet 4,00 

enged 2,83 kedves 2,33 enged 2,83 béke 3,35 
Az első öt VSZ  LEXIKAI ÁLLOMÁNY: AZONOSSÁGOK, KÜLÖNBÖZŐSÉGEK Az első öt VSZ lexikai azonosságának/különbözőségének felső határa, ha a négy tesztelt csoport adott HSZ-ra nem produkál egyetlen közös VSZ-t sem, tehát az adott HSZ-ra 20 különböző VSZ születik. Alsó határ az, ha adott HSZ-ra egy és ugyanazon VSZ jelenik meg, azaz adott HSZ csak öt különböző VSZ-t provokál a négy csoportban. Az alábbi diagram a fentebb vizsgált 23 HSZ első öt VSZ-ának számát mutatja (emelkedő sorrendben): 
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  A diagram a lexikai elemek („szavak”) kapcsolatos és strukturális elrendezettsé-gének gondolatát erősíti. A kapcsolatok egy része kvázi normatív. A PIROS a négy tesztelt csoportban – az alsó határhoz közelítve – mindössze hatféle választ pro-vokál (a lehetséges 20 helyett): alma, kék, rózsa, szín, vér és zöld. A kvázi normatív jelleg abban nyilvánul meg, hogy az említett hat szó az első öt leggyakoribb VSZ a PIROS-ra kronológiai és generációs változóktól függetlenül. Tehát a magyar be-szédközösségben: a PIROS-alma, kék, rózsa, szín, vér és zöld erős lexikai kapcso-latok – idő, életkor nem befolyásolja. A KÉK, MEGY, SZÉK, SZŐNYEG 7-7 azonos lexémát provokál a négy tesztelt csoportban a gyakoriság szerinti első öt helyen, erősítve a kapcsolatok kvázi norma jellegéről tett fentebbi megjegyzés relevanci-áját. Az ÁGY, ASZTAL, FEHÉR, FEKETE, ZÖLD 8-8 különböző lexémát, az ANYA, APA, JÖN, SÉTÁL, BESZÉL, MOND, FELEL, KÍVÁN pedig 9-9 lexémát jelenít meg a szóban forgó pozícióban. Bár a felső határtól (20 különböző lexéma) távol esik a LÁMPA, SÁRGA, ÍGÉR HSZ-ak mivel 10-10 különböző VSZ lexémát váltanak ki, de figyelmeztet a szavak közötti kapcsolatok normativitásának kvázi jellegére. A „mintegy”, a „majdnem” vonást még inkább nyomatékosítja a GONDOL és a MEG-BOCSÁT. Az előbbi 11, az utóbbi pedig már 14 különböző lexémát mozgósít első öt leggyakoribb VSZ gyanánt a négy csoportban. A GONDOL és a MEGBOCSÁT vi-selkedése azt tárja fel, hogy vannak szavak, melyek olyan gazdag lexikai-pragma-tikai-szemantikai kapcsolódási lehetőségekkel rendelkeznek, hogy a kapcsolható lexikai elem aktiválódása véletlenszerű jelleget ölthet. Az ilyen természetű szavak esetében a teszteltek – kortól és életkortól függetlenül – hol ezt, hol azt a kínál-kozó lexémát választják, ez okozza a VSZ lexémák sokféleségét; nincs nyelvrend-szerbeli, nyelvhasználati vagy egyéb nyomás a választáson. Más szavakkal: nincs olyan nyelven kívüli együttállás, amely a verbális kanonizálást néhány fő irányba 
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terelné. Ugyanakkor a PIROS és a többi alacsony számú VSZ-t behívó szavak köny-nyen kanonizálható jelenségekre utalnak: természet (PIROS-rózsa, PIROS-vér), beszédközösség (PIROS-alma), gyakori nyelven kívüli együttes előfordulás (sportmez, zászlók: PIROS-kék, PIROS-zöld). A kanonizálásból adódó terheltség alacsony százalékos részesedést biztosít más szavak számára. 
 NÉGY, ILLETVE HÁROM CSOPORTBAN KÖZÖS VSZ-AK Az alábbi táblázat a 4 vagy 3 csoportban közös VSZ-ak száma szerint rendezve mutatja be a HSZ-ak. 

 4 csoportban 3 csoportban PIROS alma, kék, szín, vér zöld LÁMPA fény, világít, világosság  SZÉK asztal, ül, ülni láb, ülés FEKETE fehér, sötét, gyász  KÉK ég, szín, zöld szem MEGY jár, jön, sétál  ÁGY alvás, puha aludni, pihenés ANYA apa, szeretet szülő SZŐNYEG padló, perzsa puha, szoba FEHÉR fekete, hó szín ZÖLD fű, kék szem FELEL kérdez, válaszol iskola APA anya, szülő  ASZTAL szék, láb  KÍVÁN akar, szeretne X SÁRGA szín irigység, Nap JÖN megy érkezik, közeledik BESZÉL mond hallgat, száj MOND beszél szó, szól SÉTÁL megy park ÍGÉR betart X GONDOL  agy, gondolkozik, X MEGBOCSÁT  „nincs válasz”  
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A lista élen a PIROS, LÁMPA, SZÉK, FEKETE, KÉK és MEGY szavak állnak. Ezek legalább 3 olyan VSZ-t provokálnak, melyek négy, olykor három csoportban for-dulnak elő. Az ÁGY, ANYA, SZŐNYEG, FEHÉR, ZÖLD, FELEL, APA, ASZTAL VSZ-ak 2-2 olyan VSZ-t hívnak be, melyek négy vagy három csoportban közösek. A SÁRGA, JÖN, BESZÉL, MOND, SÉTÁL és ÍGÉR által provokált VSZ-ak között már csak egy olyan van, ami mind a négy és két olyan, amely három csoportban elő-fordul. A GONDOL és MEGBOCSÁT HSZ-ak nem provokálnak olyan VSZ-akat, me-lyek mind a négy csoportban megjelennének, csak olyanokat, melyek három cso-portban közösek (a három csoportban előforduló közös HSZ-VSZ párok az aláb-biakban zárójelben szerepelnek). A HSZ-VSZ közötti kapcsolat jellege, forrása 
• hétköznapi együttes előfordulás: ANYA-apa; APA-anya; ASZTAL-szék; SZÉK-asztal; PIROS-kék; (PIROS-zöld); FEKETE-sötét; KÉK-zöld; ZÖLD-kék; (ZÖLD-szem); SZŐNYEG-padló; (SZŐNYEG-szoba); FELEL-kérdez; FELEL-

válaszol; (FELEL-iskola); MEGY-jár; ÍGÉR-betart; (SÉTÁL-park); (GONDOL-
agy); 

• beszédközösségi kulturális reália (civilizációs konszenzus): SZŐNYEG-per-
zsa; PIROS-alma; FEKETE-gyász; (KÉK-szem); (SÁRGA-irigység); 

• fogalmi szintek közötti liftezés: APA-szülő; (ANYA-szülő); KÉK-szín; PIROS-
szín; SÁRGA-szín; (FEHÉR-szín); MEGY-sétál; SÉTÁL-megy; (MOND-szól);  

• pragmatikus/funkcionális kapcsolat: ÁGY-alvás; (ÁGY-aludni); (ÁGY-pihe-
nés); LÁMPA-világít; SZÉK-ül; SZÉK-ülni; (SZÉK-ülés); (BESZÉL-száj); 

• természeti jelenség (perceptuális evidenciák): FEHÉR-hó; KÉK-ég; PIROS-
vér; ZÖLD-fű; (SÁRGA-Nap); 

• inherens jegy: ÁGY-puha; ANYA-szeretet; (SZŐNYEG-puha); 
• ok-okozat: LÁMPA-fény; LÁMPA-világosság; BESZÉL-mond; MOND-beszél, (MOND-szó); (GONDOL-gondolkozik); 
• rész-egész: ASZTAL-láb; (SZÉK-láb); (JÖN-érkezik), (JÖN-közeledik); 
• kontraszt: FEHÉR-fekete; FEKETE-fehér; JÖN-megy; MEGY-jön; (BESZÉL-

hallgat). 
 A HÁROM ÉS NÉGY CSOPORTBAN KÖZÖS VSZ-AK BEHÍVÁSI ÉRTÉKEINEK VÁLTOZÁSAI Adott VSZ behívási százalékos értéke kortól és életkortól függően változhat: nö-vekedhet, stagnálhat és csökkenhet; egyszerre lehetnek generációsak és kronoló-giaiak; lehetnek csak generációsak, illetve csak kronológiaiak, de előfordul, hogy az egyik tesztelt csoport ilyen, a másik pedig amolyan változást mutat. A többféle lehetőséget (és egyúttal az alábbi táblázat leolvasási módját) az ANYA HSZ illuszt-rálja. Az ANYA-apa kapcsolat a 2000-es csoportokban generációsan növekszik, azaz a 18-26 évesek körében magasabb százalékos értékű, mint a 10-14 évesek körében, de ennek a fordítottja igaz az 1980-as csoportokra nézve. A szóban forgó kapcsolat százalékos értéke kronológiailag növekszik; más szavakkal: a bárme-lyik 2000-es csoportban magasabb százalékos értékű az apa behívása, mint a megfelelő 1980-as csoportokban. (Megjegyzés: a négy tesztelt csoportban helyt 
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kapó VSZ-ak vastag és dőlt, a 3 csoportban előfordulóak dőlt szedéssel szerepel-nek.)  emelkedik stagnál csökken gen. kron. gen. kron. gen. kron ANYA-apa (2000) ANYA-apa ANYA-sze-
retet ANYA-sze-

retet ANYA-apa (1980)  APA-anya APA-anya; APA-szülő (10-14)  APA-szülő (18-26) APA-szülő  
FEHÉR-fe-
kete; FE-HÉR-hó (1980); FE-HÉR-szín 

FEHÉR-fe-
kete; FE-HÉR-szín FEHÉR-hó (2000)   FEHÉR-hó 

FEKETE-
gyász FEKETE-fe-

hér FEKETE-fe-
hér  FEKETE-sö-

tét FEKETE-
gyász; FE-KETE-sötét  KÉK-ég KÉK-ég KÉK-zöld; KÉK-szem (2000) KÉK-zöld KÉK-szín; KÉK-szem (18-26) KÉK-szín 

PIROS-
alma; PI-ROS-kék (1980); PI-ROS-vér (2000); PI-ROS-zöld (2000)  

PIROS-kék (10-14); PI-ROS-szín; PIROS-vér (18-26); PI-ROS-zöld (18-26) 

PIROS-kék (18-26) PIROS-
alma;  PIROS-kék (2000); PI-ROS-szín; PIROS-vér (1980); PI-ROS-zöld (1980) 

PIROS-vér (10-14); PI-ROS-zöld (10-14) 
SÁRGA-Nap (2000); SÁRGA-
irigység 

SÁRGA-szín (10-14); SÁRGA-
Nap; SÁRGA-
irigység 

 SÁRGA-szín (18-26) SÁRGA-
szín; SÁRGA-Nap (1980) 

 

 ZÖLD-fű ZÖLD-fű (1980) ZÖLD-kék 18-26) ZÖLD-fű (2000); ZÖLD-kék; ZÖLD-szín 
ZÖLD-kék 10-14); ZÖLD-szín ÁGY-pihe-

nés ÁGY-alvás; ÁGY-pihe-
nés ÁGY-alvás (1980); ÁGY-puha; ÁGY-aludni 

ÁGY-puha; ÁGY-aludni ÁGY-alvás (2000)  
ASZTAL-
szék ASZTAL-

szék ASZTAL-
láb ASZTAL-

láb   
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LÁMPA-
fény LÁMPA-

fény   LÁMPA-vi-
lágít; LÁMPA-vi-
lágosság 

LÁMPA-vi-
lágít; LÁMPA-vi-
lágosság SZÉK-asz-

tal SZÉK-asz-
tal; SZÉK-
láb; SZÉK-
ülés 

SZÉK-ül; SZÉK-ülni; SZÉK-láb SZÉK-ül; SZÉK-ülni  SZÉK-ülés  
SZŐNYEG-
perzsa; SZŐNYEG-
puha (2000) 

SZŐNYEG-
padló (18-26) SZŐNYEG-

padló (2000); SZŐNYEG-
szoba 

SZŐNYEG-
padló (10-14); SZŐ-NYEG-
puha; SZŐ-NYEG-
szoba 

SZŐNYEG-
padló (1980) SZŐNYEG-

perzsa 

JÖN-érke-
zik; JÖN-kö-
zeledik (1980) 

JÖN-megy JÖN-megy (2000)  JÖN-megy (1980) JÖN-érke-zik; JÖN-kö-
zeledik (18-26) MEGY-jön; MEGY-sétál MEGY-jön (18-26); MEGY-sétál (10-14) 

 MEGY-jár; MEGY-jön (10-14); MEGY-sétál (18-26) 
MEGY-jár  

SÉTÁL-park SÉTÁL-
megy (18-26)  SÉTÁL-park SÉTÁL-

megy SÉTÁL-
megy (10-14) BESZÉL-

hallgat; BE-SZÉL-száj BESZÉL-
hallgat; BE-SZÉL-száj  BESZÉL-

mond (18-26) BESZÉL-
mond BESZÉL-

mond (10-14)   MOND-szó; MOND-szól MOND-be-
szél (18-26); MOND-
szó; MOND-
szól 

MOND-be-
szél MOND-be-

szél (10-14) 
FELEL-vá-
laszol; FE-LEL-kérdez FELEL-kér-

dez (18-26) FELEL-is-
kola FELEL-vá-

laszol (18-26); FELEL-
kérdez (10-14); FELEL-
iskola 

 FELEL-vá-
laszol (10-14) 

 GONDOL-
agy   GONDOL-

agy; GON-DOL-gon-
dolkozik 

GONDOL-
gondolkozik 

ÍGÉR-be-
tart (2000) ÍGÉR-be-

tart (18-26) ÍGÉR-be-
tart (1980) ÍGÉR-be-

tart (10-14) 
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KÍVÁN-
akar  KÍVÁN-sze-

retne KÍVÁN-
akar; KÍ-VÁN-sze-
retne  

  
  MEGBO-CSÁT-X MEGBO-CSÁT-X 

 ANYA-apa; szeretet (itt és a továbbiakban a négy csoportban közös VSZ-ak dőlt és vastag, a három csoportban előfordulók dőlt szedéssel szerepelnek). Az apa VSZ százalékos értéke kronológiailag (1980-ról 2000-re) emelkedik, a 2000-es években generációsan emelkedik, de az 1980-as években csökken. A sze-
retet generációsan és kronológiailag inkább stagnál, tehát százalékos értékét nem befolyásolja sem az életkor, sem a tesztelés időpontja.  APA-anya, szülő Az anya VSZ százalékos részesedésének emelkedése kifejezett mind kronoló-giai, mind generációs szempontból, a szülő VSZ inkább stagnál, azaz százalékos értékét nem befolyásolja sem az életkor, sem az adatfelvétel időpontja. Az ANYA-apa, illetve APA-anya kölcsönös, de aszimmetrikus: az APA erőseb-ben feltételezi az ANYÁ-t, mint fordítva. Az ANYA érzelmi viszonyulást vált ki (szeretet), az APA nyelvi logikai osztályozást, fogalmi liftezést (szülő). Az ANYA is kiváltja a szülő VSZ-t, de csak három csoportban, minthogy az APA is a szeretet VSZ-t, de csak két csoportban.  FEHÉR-fekete, hó, szín A fekete generációsan és kronológiailag is növekszik, azaz az idősebbeknél és a 2000-es csoportokban magasabb százalékos értéket ér el. A hó az 1980-as évek csoportjainál generációsan növekszik: az idősebbek körében magasabb százalé-kos értékű, mint a fiatalabbaknál. A 2000-es csoportokban nincs ilyen különbség. Az azonos életkorú, de más időpontban történt tesztelés szerint az FEHÉR-hó kapcsolat százalékos értéke határozottan csökken. A szín százalékos értéke min-den tekintetben növekszik.  FEKETE-fehér, gyász, sötét A fehér VSZ százalékos értéke kronológiailag növekszik: a 2000-es csoportok-ban értéke magasabb, de generációsan inkább stagnál: nincs különbség az egy időben tesztelt fiatalabb és idősebb csoportok között. A gyász VSZ az idősebbek körében magasabb százalékos értékű, mint a fiatalabbak körében, de az azonos életkorú, más időpontban (1980, illetve 2000) teszteltek közül az 1980-as évek-belieknél magasabb százalékos értékű. A FEKETE-sötét kapcsolat százalékos ér-téke kronológiai és generációs szempontból is csökken: magasabb százalékos ér-tékű az 1980-as csoportokban, mint a 2000-es csoportok körében, illetve na-gyobb a százalékos értéke a fiatalabbak, mint az idősebbek körében. 
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A FEHÉR és a FEKETE rendszerint első leggyakoribb VSZ-ként egymást hívják be kölcsönösen és szimmetrikusan. Közös vonásuk, hogy kapcsolataikban kon-szenzuális társadalmi jelentés is manifesztálódhat (FEHÉR-menyasszony, tiszta, 
tisztaság; FEKETE-gyász, halál). Enyhe különbség, hogy a FEHÉR a természeti je-lenségekhez (FEHÉR-hó) erősebben kapcsolódik, mint a FEKETE (FEKETE-éj-
szaka). A FEHÉR inkább pozitív, a FEKETE inkább negatív tartalmat közvetít (FE-HÉR-világos, FEKETE-csúnya, sötét, sötétség).  KÉK-ég, szín, zöld, szem Az ég VSZ százalékos értéke mind kronológiailag, mind generációsan növek-szik: egyfelől az idősebbeknél gyakoribb, másfelől az idő múlásával a kapcsolat erősödik. A szín VSZ mindkét aspektus tekintetében csökken. A zöld VSZ stagnál generációsan és kronológiailag is. A KÉK-szem kapcsolat inkább csökkenő ten-denciát mutat (mintha kikopna a divatból, hogy legszebb szemszín a kék).  PIROS-alma, kék, szín, vér, zöld Az alma VSZ generációsan növekszik: az idősebbeknél gyakoribb, kronológi-ailag inkább stagnál. A vér VSZ vegyes képet mutat: az 1980-as évek csoportjai tekintetében generációsan csökken, míg a 2000-es évek csoportjainál emelkedik; kronológiailag az idősebbek körében emelkedik, a fiatalabbak körében csökken. A kék VSZ az idősebbeknél gyakoribb. A szín VSZ kronológiailag növekszik, ám generációsan csökken. A zöld leginkább stagnál mindkét szempontból.  SÁRGA-szín, Nap, irigység A szín VSZ is vegyes képet mutat: a fiatalabbaknál kronológiailag növekszik, ám az idősebbek körében inkább stagnál; generációsan inkább csökken. A Nap VSZ százalékos értéke kronológiailag növekszik, tehát az idő múlásával egyre erő-sebb a kapcsolat, generációsan kétarcú: az 1980-as években százalékos értéke csökken, ám a 2000-es években növekszik. Az irigység VSZ értéke mindkét tekin-tetben növekszik.   ZÖLD-fű, kék, szín A fű VSZ százalékos értéke kronológiailag emelkedik, generációsan az 1980-as csoportokban stagnál, a 2000-es években csökken. A kék VSZ mindkét tekin-tetben inkább stagnál a szín VSZ emelkedik. Az első öt leggyakoribb VSZ egyikének a PIROS behívja a kék-et, a KÉK a zöld-et és a ZÖLD a kék-et, de rendszerszerű összefüggés nem mutatkozik, bár a KÉK és a ZÖLD kölcsönösen behívja egymást.  ÁGY-alvás, puha, aludni, pihenés Az alvás VSZ százalékos aránya kronológiailag, az idő haladtával növekszik, ám generációsan az 1980-as csoportok tekintetében stagnál, a 2000-es csopor-toknál csökken. A puha, pihenés és az aludni VSZ-ak mind kronológiailag, mind generációsan stagnálnak. 
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ASZTAL-szék, láb A szék VSZ százalékos értéke mind generációsan, mind kronológiailag növek-szik; a láb VSZ mindkét szempontból stagnál.  SZÉK-asztal, ül, ülni, láb, ülés Az asztal VSZ százalékos értéke generációsan és kronológiailag is növekszik. Az ül és az ülni mindkét szempontból stagnál. A láb VSZ emelkedik kronológiai-lag, stagnál generációsan. Az ülés emelkedik kronológiailag, csökken generáció-san. Az ASZTAL és a SZÉK kölcsönösen az első helyen hívják be egymást szimmet-rikus módon, azaz közel azonos százalékos értékben.  LÁMPA-fény, világít, világosság A fény VSZ százalékos értéke mind generációsan, mind kronológiailag növek-szik; a világít, világosság mindkét szempontból csökken.  SZŐNYEG-padló, perzsa, puha A padló VSZ százalékos aránya stagnál kronológiailag és generációsan. A per-
zsa VSZ százalékos aránya generációsan növekszik: az idősebbek gyakrabban használják, mint a fiatalabbak, ám kronológiailag csökken: az 1980-as csoportok-ban gyakoribb, mint a 2000-eseknél. A puha VSZ százalékos értéke generációsan enyhén emelkedik (idősebbeknél gyakoribb), kronológiailag stagnál. A szoba mindkét vonatkozásban stagnál.  JÖN-megy, érkezik, közeledik A megy VSZ százalékos értéke kronológiailag emelkedik, generációsan azon-ban vagy stagnál (2000-es csoportok), vagy csökken (1980-as csoportok). Az ér-
kezik és a közeledik VSZ-ak százalékos értéke generációsan emelkedik: az időseb-bek körében gyakoribb, kronológiailag csökken (2000-es csoportokban ritkább).  MEGY-jön, jár, sétál A jön VSZ százalékos értéke generációsan és kronológiailag emelkedik. A jár VSZ százalékos értéke kronológiailag és generációsan inkább stagnál. A sétál VSZ százalékos értéke a fiatalabbak körében kronológiailag emelkedik, az idősebbek körében stagnál, generációsan csökken (idősebbek ritkábban használják). A JÖN és a MEGY közötti behívási viszony kölcsönös, de nem szimmetrikus. A JÖN erősebben provokálja a megy választ, mint a MEGY a jön-t.  SÉTÁL-megy, park A megy vegyes képet mutat: kronológiailag a fiatalabbak körében csökken (az 1980-as években gyakoribb, mint a 2000-es években), ám az idősebbek körében növekszik; generációsan csökken (a fiatalabbak gyakrabban használják). A park generációsan emelkedik (idősebbeknél gyakoribb), kronológiailag stagnál. 
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A SÉTÁL és a MEGY behívási viszonyait is a kölcsönösség jellemzi, azaz a SÉ-TÁL behívja a megy-et, illetve a MEGY a sétál-t, de viszonyuk nem szimmetrikus. A SÉTÁL erősebben provokálja a megy szót, mint a MEGY a sétál-t. Más szavakkal: a lexikai szintek közötti liftezés során könnyebb (gyorsabb) a felülről lefelé (SÉ-TÁL-MEGY), mint az alulról felfelé (MEGY-SÉTÁL) való mozgás.  BESZÉL-mond, hallgat, száj A mond VSZ százalékos értéke generációsan és kronológiailag is csökken (fia-talabbaknál gyakoribb), idősebbeknél kronológiailag stagnál. A hallgat és a száj VSZ-ak százalékos értéke emelkedik mind generációsan, mind kronológiailag.  MOND-beszél, szó, szól A beszél VSZ százalékos értéke generációsan csökken: a fiatalok jóval gyak-rabban használják, mint az idősek; kronológiailag csökken vagy stagnál. A szó és 
szól kronológiailag és generációsan is stagnál. A BESZÉL és a MOND bár egymást kölcsönösen az első leggyakoribb válasz-ként hívják be, de a MOND valamennyi csoport esetében jóval magasabb százalé-kos értéken a beszél-t, mint a BESZÉL a mond-ot, azaz a MOND erősebben feltéte-lezi a beszél-t, mint a BESZÉL a mond-ot. A viszony annak igazságát sugallja, ha valaki mond valamit, akkor beszél, ám ha beszél, nem feltétlenül mond valamit. A különbség azt is magába látszik foglalni, hogy a beszél a kommunikációt, a mond inkább az ismeretközlést hangsúlyozza.  FELEL-válaszol, kérdez, iskola A válaszol VSZ százalékos értéke generációsan nő (idősebbeknél gyakoribb), kronológiailag az időseknél stagnál, a fiataloknál csökken. A kérdez százalékos értéke generációsan növekszik (az idősebbeknél gyakoribb), kronológiailag idő-sebbek körében emelkedik, míg a fiatalok körében stagnál. Az iskola VSZ százalé-kos értéke generációsan és kronológiailag is stagnál.  GONDOL-agy, gondolkozik Az agy VSZ százalékos értéke kronológiailag emelkedik, generációsan csökken (fiatalabbaknál ritkább). A gondolkozik VSZ százalékos értéke generációsan és kronológiailag is csökken.  ÍGÉR-betart A betart VSZ többféleképpen viselkedik: generációsan az 1980-as években csökken (idősebbeknél ritkább), de a 2000-es években növekszik (idősebbeknél gyakoribb); kronológiailag a fiatalabbaknál csökken, az idősebbeknél azonban növekszik.  
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KÍVÁN-akar, szeretne Az akar VSZ százalékos értéke generációsan növekszik (idősebbeknél gyako-ribb), kronológiailag stagnál; a szeretne százalékos értéke mindkét szempontból stagnál.  MEGBOCSÁT-X: a „nincs válasz” generációsan és kronológiailag is csökken, amit úgy értelmezünk, hogy a növekvő beszédtapasztalat segít a gazdag verbális kontextus valamely elemének aktiválásában. 
Az eredmények megvitatása 

Szabadságfok: korlátozott – szabad A szavak közötti strukturált kapcsolatok meglétét a kapcsolatok változékonysága igazolja. A változékonyság alsó határa – a vizsgált szavak tanúsága szerint – a PI-ROS szó, amelyre ugyanaz az első leggyakoribb öt VSZ (alma, kék, szín, vér, zöld) születik a tesztelés időpontjától és az életkortól függetlenül. A felső határ – ugyan-csak a vizsgált szavak tanúsága szerint – a MEGBOCSÁT szó. 14 különböző VSZ-t provokál az első öt helyen a négy csoportban (barát, béke, bűn, elnéz, enged, ha-
rag, haragszik, jószívű, kedves, nem, nem haragszik, szeret, szeretet, X). Vannak te-hát szavak, melyek különféle kanonizált kontextussal rendelkeznek (PIROS). Ezek a kanonizált kontextusok lehetnek természetiek (PIROS-vér, KÉK-ég stb.) termé-szetiek/társadalmiak (PIROS-alma, SÁRGA-Nap stb.), társadalmiak (SÁRGA-irigy-
ség stb.). Ezek a kontextusok egyfelől szűkítik az adott szó „mozgásterét”, mivel kapcsolódási potenciáljuk nem jelentéktelen részét lefoglalják. Másfelől a szóban forgó kontextusok verbalizálása nem kis mértékben sajátlagos nyelvközösségi konszenzuson nyugszik: az irigység angol beszédközösségben nem a sárgához kapcsolódik, hanem a green-hez, az orosz anyanyelvűek számára az ég nem egy-szerűen kék, hanem a szinnyij vagy a goluboj közötti választási kényszer eredmé-nye. Vannak ugyanakkor olyan szavak (MEGBOCSÁT), melyek esetében nincse-nek, vagy jóval csekélyebb mérvű a kapcsolódásukat szűkítő korlátozások. A szavak társadalmilag értelmezett kötött, illetve szabad kapcsolódása a men-tális lexikonnak egyszerre biztosít stabilitást és dinamizmust oly módon, hogy a stabilitást a kötöttségek, a dinamizmust a nagyobb kapcsolódási szabadságfok je-lenti. 
A kapcsolatok változékonysága A problémafelvetés (1. alpont) szerint a különböző időpontokban végzett angol nyelvű szóasszociációs tesztelés mennyiségi változásokról adott számot, köze-lebbről arról, hogy bizonyos HSZ-akra adott első leggyakoribb VSZ az idő mentén mennyiségi gyarapodást mutat. Jelen tanulmány empirikus eredményeket bemu-tató része ennél árnyaltabb képet tárt fel. Az elsődleges (a leggyakoribb) VSZ mennyiségi változásának legjellemzőbb formája a számszerű növekedés volt. Ki-
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sebb mértékben tapasztalható volt csökkenés és stagnálás is. A mennyiségi kü-lönbségek ellenére a szóban forgó három tendenciát érdemes egységes értelme-zési keretnek tekinteni, annál is inkább, mert a „növekedés-csökkenés-stagnálás” triász viszony gyakran egy és ugyanazon HSZ-VSZ kapcsolatot is jellemezhet. A mennyiségi változások lehetnek generációsak és/vagy kronológiaiak: 
• generációs, ha az első leggyakoribb VSZ százalékos arányának változása a kü-lönböző életkorúak azonos időben való tesztelése során jelentkezik; 
• kronológiai, ha az első leggyakoribb VSZ százalékos arányának változása az idő mentén mutatkozik, azaz azonos életkorúak különböző időpontban tör-ténő tesztelése során;  AZ ELSŐDLEGES (LEGGYAKORIBB) VSZ SZÁZALÉKOS ÉRTÉKE A feladat („adott szóra az első eszedbe jutó szó megadása”) sajátos problémameg-oldó helyzetnek tekinthető. A problémamegoldás egyik legkönnyebb/leggyor-sabb módja a közös fölöttes könnyed megtalálása és ennek révén a kapcsolat megteremtése: ASZTAL-szék, SZÉK-asztal (fölöttes a bútor). Ugyancsak könnyű a kontrasztképzés szerinti megoldás (FEHÉR-fekete, APA-anya, MEGY-jön, BESZÉL-
hallgat stb.). Az így oppozícióba került párok azonban a nyelvi rendszer hierar-chiáját szervező „jelöletlenség-jelöltség” elv hatása alá kerülhetnek. Ez a hatás eredményezi, hogy a pár egyik tagja jelöletlennek, a másik jelöltnek számít. Jelen vizsgálatban ez úgy tükröződik, hogy míg az anya az APA VSZ-aként növelte szá-zalékos értékét generációsan és kronológiailag, addig az apa az ANYA VSZ-aként csak kronológiailag növekszik. Hasonló viselkedést mutat a FEHÉR-fekete és a FE-KETE-fehér, a MEGY-jön és a JÖN-megy. Az elsődleges válasz kronológiai aspektus szerinti növekedése (százalékos aránya a 2000-es években magasabb) egyfelől a kontrasztképzés (FEHÉR-fekete stb.), másfelől a „nyelvi reáliák” (SÁRGA-irigység stb.) mentén halad. Az elsődle-ges válasz generációs aspektus szerinti növekedése főleg az idiómatikusság irá-nyába mutató sajátlagos (magyar) nyelvi reáliákat vonzza be: FEKETE-gyász, PI-ROS-alma, SÁRGA-Nap stb. Ez az alcsoport azt hozza a fókuszba, hogy az anya-nyelv elsajátítása életen át tartó folyamat. A kiskamaszkor utáni fejlődés során lesz egyre szilárdabb az az ismeret, hogy magyar beszédközösségben a fekete (és nem a piros vagy fehér) a gyász jele, hogy az irigységet a magyarok sárgának látják stb. A kulturális ismeretek mélyülése is tudat magáról: az idősebbek számára nyilvánvalóbb, hogy a szőnyeg „legigazibb” formája a perzsa. Az elsődleges (leggyakoribb) válasz csökkenése olykor adott viszony élesebbé tételét szolgálja. Ennek tulajdonítható a LÁMPA-világít, LÁMPA-világosság kap-csolatok csökkenése a LÁMPA-fény javára. A grammatika dominálta kapcsolato-kat felválthatják funkcionalitásra utaló lexiko-szemantikai kapcsolatok. Ezt látjuk érvényesülni abban, hogy a GONDOL-gondokozik százalékos értéke csökken, míg a GONDOL-agy aránya növekszik. A csökkenést nyelven kívüli ismeretek is okoz-hatják. A FEKETE-gyász kapcsolat generációsan növekszik: az idősebbek jobban tudják, hogy a magyar beszédközösségben a fekete és a gyász szorosan kapcsoló-dik. A fekete karszalag férfiak számára, a női özvegységgel (különösen faluhelyen) 
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kötelezően együtt járó fekete öltözet a gyász jeleként a nem távoli múlté. Ez jól magyarázza, hogy az 1980-as évekről a 2000-es évekre miért csökken a FEKETE HSZ-ra adott gyász VSZ száma. Hasonló jelenség figyelhető meg a SZŐNYEG-per-
zsa esetében. Az idősebbek körében – bővebb kulturális ismereteiknek köszön-hetően – magasabb a szóban forgó kapcsolat százalékos aránya, ám idővel (nyel-ven kívüli tényezők miatt) arányuk mennyiségileg csökken. Különösen a színne-vek esetében érvényesül az a tendencia, hogy az egyszerű fogalmi liftezést (KÉK-
szín, PIROS-szín, SÁRGA-szín) jelentős mértékben háttérbe szorítják a beszédkö-zösségi reáliák (KÉK-ég, PIROS-alma, SÁRGA-irigység). Legritkább az elsődleges (leggyakoribb) válasz stagnálása. A változatlanság tükrözhet átmenetiséget. A FELEL HSZ-ra adott iskola VSZ aránya stagnál annak következményeként, hogy a kérdez, válaszol VSZ-ak megjelennek. Az átmenetiség a FELEL kapcsolati rendszerének fokozatos bővülését jelzi. A stagnálás árulkod-hat a rendszeren belüli hangsúlyok eltolódásáról. Így értékeljük azt, hogy az ANYA-szeretet, APA-szülő kapcsolatok aránya nem növekszik, mivel egyre na-gyobb teret nyer az anya és az apa összekapcsolása. A stagnálás a kapcsolatok megteremtését szolgáló műveleteket is célba vehetik. A „rész-egész” művelet sze-rinti kapcsolatok (ASZTAL-láb, SZÉK-láb) stagnálnak, viszont erősödik a „közös fölöttes” megkeresését eredményező művelet (ASZTAL-szék, SZÉK-asztal). Jelen tanulmány a mentális lexikon csekély részét volt képes górcső alá venni, de tanulságai továbbgondolásra és további kutatásra érdemesek. 
• Fontos felismerés, hogy az anyanyelvi fejlődés nem zárul le a kora (1-6 éves) gyermekkorban. A sajátlagos kanonizált lingvisztikai kapcsolatokat („nyelvi hungarikumok”: FEKETE-gyász, PIROS-alma, SÁRGA-irigység stb.) folyamato-san, egy életen át sajátítjuk el. 
• A mentális lexikon sajátos értéktár is. E vonása tárulkozott fel a SZŐNYEG-per-

zsa stb. kapcsolatokban. 
• A mentális lexikon jelzőrendszer (egyúttal eszköz is) a társadalmi, természeti jelenségek, viszonyok rendezettségéről és e rendezettség nyelvi megjelenítési képességéről. Az ANYA-apa, APA-anya stb. kapcsolatok erősödése szolgált en-nek jelzéséül. E vonása az iskoláztatásban nyújthat segítséget. 
Felhasznált irodalom Kovács László (2011) Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban, Budapest, Tinta Könyvkiadó Lengyel Zsolt (2012) Szóról szóra. Szóasszociációs vizsgálatok, Budapest, Gondolat Kiadó  Taylor, I. (1990) Psycholingustics. Learning and Using Language, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 
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An introduction to the Moscow School of 
Psycholinguistics through Mikhail Bulgakov's novel:  

The Master and Margarita ISTVÁN LÉNÁRT 
Keywords: Moscow School of Psycholinguistics, verbal consciousness, associative 

experiment, associative dictionaries, lacunas, cross-cultural communication, Mi-
khail Bulgakov 

Abstract Since the inception of the Moscow School of Psycholinguistics (1966) this school of thought elaborated numerous technical terms, theories, and methods that can effectively be applied in the study of intercultural communication. In this paper we introduce some of the main achievements and methods of the Moscow School of Psycholinguistics, including the technical term verbal consciousness (Tarasov, 1996), the association experiment (Ufimtseva, 2014a), the large-scale associative 
dictionaries, and the lacuna theory (Sorokin, 1977; Markovina, 1983). In order to demonstrate the utility of the aforementioned tools, we compare the English and Hungarian translations of the first chapter of Mikhail Bulgakov’s novel The Mas-ter and Margarita to the Russian original text and analyse the cultural-linguistic discrepancies of those on both the individual and the national level. 
Introduction In the European and North-American academia, the Moscow School of Psycholin-guistics and its achievements are relatively less known, although this Russian school of thought was already evident in 1966 (Ufimtseva, 2012) with professor A.A. Leontiev’s first lectures on Psycholinguistics in Moscow. In the five subse-quent decades, generations of Russian linguists successfully applied the theories and methods elaborated by the aforementioned school, led by the Institute of Lin-guistics of the Russian Academy of Sciences with its own instruments and activi-ties including research groups, seminars, journals, conferences and so on. Among the theoretical foundations of the Moscow School of Psycholinguistics, we single out Vygotsky’s cultural-historical school (Vygotsky, 1931) and Leon-tiev’s speech activity theory (Leontiev 1965). In line with the basic axioms of this school of thought, speech production and speech processing are closely tied to a dual system of two co-existing “languages”: an inner (or conceptual) and an outer (or formal) language. As Zhinkin states: “The inner, or conceptual, language medi-
ates the activity of the mind (i.e., while searching for and processing information) 
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and has nothing to do with any particular language in the world. The outer, or for-
mal, language is used for communication with other members of a particular cul-
ture. The joint functioning of these two “languages” makes up the phenomenon 
known as consciousness (Zhinkin, 1982:141)” (in: Ufimtseva, 2012: 2).  A key technical term of the Moscow School of Psycholinguistics is verbal con-
sciousness (языковое сознание – [yazikovoye soznanyie]; also referred to as lan-
guage consciousness or linguistic consciousness). Tarasov defines the term as fol-lows: “a complex of verbally externalized mental images of consciousness which 
contain concepts of man and his activities as well as of objects and phenomena of 
the world developed by members of a certain culture” (Tarasov, 1996: 7). In the Russian literature verbal consciousness is often applied synonymously with the term worldview (образ мира [obraz mira]) and can be investigated both on the level of the individual and on that of a certain culture. In order to investigate and map verbal consciousness on both the individual and national level (or at the level of a certain speech community) the Moscow School of Psycholinguistics predominantly applies the method of the free associ-
ation experiment. Respondents of the association experiment are given stimulus-words and their first free, spontaneous associations are recorded, thus, a network of free associations is collected. These associations display the specific cultural-linguistic character of the group of language users investigated, or as Ufimtseva claims: “[T]he associative verbal network constructed in this way [can] be regarded 
as a model of [the] linguistic picture of the world of a native speaker/culture 
bearer.” (Ufimtseva, 2014a: 37). The results of such association experiments are often collected into associative dictionaries. As Ufimtseva states: “The main tool for collecting material to con-
struct an associative dictionary is a widely used [method] in psychology and psycho-
linguistics[: the] method of [the] free associative experiment with the registration 
of the first response.” (Ufimtseva, 2014a:38). Based on the achievements of the Moscow School of Psycholinguistics, several associative dictionaries of the Rus-sian language were compiled, including the Russian Associative Dictionary (Karaulov, 2002); the Slavic Associative Dictionary (Ufimtseva et al., 2004); the Russian Regional Associative Database “SIBAS” (Shaposhnikova et al. 2008-2018); the Russian Regional Associative Dictionary-Thesaurus “EVRAS” (Cher-kasova et al., 2014); and the Russian Regional Associative Database “UrRAS” (Cherkasova et al., 2016). Associative dictionaries were constructed in languages other than Russian including the Edinburgh Associative Thesaurus (Kiss et al., 1972) of the English language; the Hungarian association database (Lengyel, 2008) and the Hungarian Connectyourmind Database 2008-2014 (Kovacs, 2008-2014) – to mention but a few examples. Another powerful tool for analysing intercultural encounters invented and ap-plied by the Moscow School of Psycholinguistics is the lacuna theory developed by Russian linguists Sorokin (Sorokin 1977) and Markovina (Markovina, 1983). Lacunae are gaps between two cultures, often called as untranslatable elements. They on the one hand cause problems for translators and interpreters, on the 
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other hand, they help interculturalists to better understand intercultural encoun-ters and more adequately analyse intercultural misunderstanding. As Pym sum-marizes: “The items that most resist translation may be considered good markers 
of the substantiality and limits of a culture” (Pym, 1993: 27). The lacuna theory can be effectively applied in various fields of intercultural studies, including translation and interpretation, intercultural business and ad-vertising, international law, cross-cultural music and education, and many more. In the last four decades lacuna theory became a widely used approach in Russia, in the field of intercultural studies – at the same time the theory remains scarcely known in the European and American academia. Besides its widespread applica-tion as a tool which helps us not only to analyse intercultural encounters, but also to prevent intercultural misunderstandings and conflicts, Dashidorzhieva goes further and claims that the study of lacunae, lacunology is an independent science with its separate sources, methods and history (Dashidorzhieva, 2011: 173). In this article, we do not share this approach: we rather claim lacuna theory may offer us an efficient approach and tool to investigate intercultural differences and similarities. 
The Master and Margarita In order to demonstrate the usefulness and applicability of the theories and meth-ods of the Moscow School of Psycholinguistics we chose to analyse the first chap-ter of Mikhail Bugakov’s novel The Master and Margarita (Bulgakov, 1984). We contrasted the Russian text with four English and one Hungarian translation, re-lying on association dictionaries and thesauri (Russian Association Dictionary 2002; The Associative Thesaurus of English 1972; Encyclopedia of Hungarian 
Norms of Associations 2008; and the Hungarian Connectyourmind Database 2008-2014). We limited our research to the text of the first chapter: Never Talk to 
Strangers (in the Pevear & Volokhonsky translation: Never Talk with Strangers), and selected two key words/stimuli: water (вода/víz) (noun) and the black (черный/fekete) (adjective) to illustrate our ideas. 
Water The first notion presented in this paper: water, a noun that constitutes a part of the core lexicon of many languages, including Russian (in the Russian language the core lexemes contain such lexemes as дом (home), жизнь (life), деньги (money), лес (forest), любовь (love), работа (work), вода (water), радость (joy), дело (thing), смерть (death), стол (table) and дорога (road), while in the English language this nucleus contains lexical items such as sex, money, work, foot, 
water, time, life, love, car, house, death, home and bed (Ufimtseva, 2012: 81). We chose this word – water – to demonstrate the importance of associations in the text partly because it is a central element of the first, investigated chapter, and partly because of the above facts that water is a key element of the verbal con-sciousness of several cultures including the ones analysed in this article. 
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The notion as well as the word water plays a central role in the investigated chapter from the very first sentence (and all through this chapter) when the au-thor sets the location of the opening conversation between Berlioz and Bezdomny to the Patriarch’s Ponds – a central park and a prestigious neighbourhood in Mos-cow with a magnificent lake (pond) in its centre. The two protagonists are looking for a place to have a drink to quench their thirst, then Berlioz tries to order Narzan mineral water from a small kiosk. Later on, the two interlocutors conduct a con-versation about Kislovodsk, a popular Russian spa and miner water spring in the Caucasus.  The English and Hungarian translations of the novel [English translators: 1. Glenny (1967); 2. Burgin & O’Connor (1997); 3. Pevear & Volokhonsky (1997); 4. Aplin (2012), Hungarian translator: Szőllősy (1998)] apply different translation methods for the notions connected to water. The brand name Narzan (a top-qual-ity, upper-class Soviet mineral water brand of the ‘20s and ‘30s) for instance is translated into lemonade (Glenny), seltzer (Pevear & Volokhonsky) or Narzan wa-
ter (Burgin & O'Connor), while Alpin uses the expression Narzan and briefly ex-plains the term in the form of endnotes. The Hungarian translator chooses ás-
ványvíz (mineral water) without mentioning the brand name. The translators as-sociate to dissimilar terms from the stimulus-word Narzan – which is a lacuna, an 
untranslatable element for the British, American or Hungarian culture –, conse-quently the resulting translations also evoke different associations from the read-ers. The aforementioned setting of the scene (Patriarch’s Ponds) is a sarcastic ref-erence from the author to the former name of the lake in question (as most Mus-covites know, this is only one lake in spite of the plural in the word “Ponds”). At the time of the genesis of the novel, the park that encompasses the lake bore the name Pioneer’s Ponds as it was renamed in 1918, after the revolution. While the English reader of the translation of the novel may associate to a lake (to water) from the stimulus word “ponds”, for the Hungarian reader this remains hidden, as the translator simply transcribes the toponym to Patriarsije Prudi. This transla-tion may evoke the Hungarian word pátriárka (patriarch) in the reader, but the word prudi (ponds) definitely does not imply any semantic association from the reader. We might presume that Bulgakov did not by chance chose the resort-spa town Kislovodsk as a key subject of this chapter. The brand name of the mineral water 
Narzan originates from, and has been produced in the southern town of Kis-lovodsk since 1894. For (presumably a significant part of) the Russian readers the stimulus-word Narzan evokes the toponym Kislovodsk (the name of the town of origin clearly marked on the bottle); meanwhile this connection stays unno-ticed for the English- and Hungarian-language reader. We add here, that interest-ingly, the author himself was sent to the Caucasus in 1919 as a military physician, and this proved to be an important moment in his life as this is where he decided to give up his profession as a doctor, and become a writer.  
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WATER 
вода ХОЛОДНАЯ (cold) (48); ЧИСТАЯ (clean) (42); ПИТЬ (to drink) (20); МОРЕ (sea) (18); ПРОЗРАЧНАЯ (transparent) (15); РОДНИКОВАЯ (spring) (14); ЖИДКОСТЬ (liquid) (11); РЕКА (river) (11); МОКРАЯ (wet) (9); ПИТЬЕВАЯ (drin-

kable) (9); ЖИВАЯ (living) (8); ЗЕМЛЯ (earth) (8); КЛЮЧЕВАЯ (spring) (7); ОГОНЬ (fire) (7); СТАКАН (glass) (7); ТЕЧЕТ (flows) (7); БЕЖИТ (runs) (6); В СТАКАНЕ (in the glass) (6); ГОЛУБАЯ (blue) (6); ГОРЯЧАЯ (hot) (6); ГРЯЗНАЯ (dirty) (6); ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ (dis-
tilled) (6); ЖИЗНЬ (life) (6); ТЕПЛАЯ (warm) (6); ВОЗДУХ (air) (5); КРАН (tap) (5); ОЗЕРО (lake) (5); ХЛОРИРОВАННАЯ (chlorinated) (5) 

waterWET (13); DRINK (8); TAP (6); SEA (5); COLD (3); HOT (3); H2O (3); RAIN (3); RIVER (3); THIRST (3); COOL (2); DESERT (2); AFGHANI-STAN (1); AIR (1); BABY (1); BEAR (1); BIRTH (1); BOARD (1); BORNE (1); BOTTLE (1); BUCKET (1); BUFFALO (1); BURN (1); CLEAR (1); DEEP (1); DROWN (1); EVERY-WHERE (1); FALL (1); FIRE (1); FLOW (1); GANG (1); GLASS (1); HOLD (1); HOLE (1); HYDROGEN (1); LAKE (1); MELON (1); OCEAN (1); POURING (1); QUENCH (1); RED (1); RIPPLE (1); RUN (1); SAND (1); SEX (1); SEXY (1); SKIING (1); STOP (1); TABLE (1); TIGHT (1); TOWER (1); WASH (1); WHEEL (1); WINE (1); YOU (1) 

víz TISZTA (clean) (74); FOLYÓ (river) (60); INNI (to drink) (54); ITAL (drink) (52); TŰZ (fire) (47); ÉLET (life) (42); IVÁS (drinking) (37); INNIVALÓ (beverage) (32); CSAP (tap) (31); ISZIK (drinks) (30); SZOMJAS (thirsty) (27); POHÁR (glass) (20); FÖLD (earth) (20); TENGER (sea) (19); TÓ (lake) (19); HAL (fish) (16); SZOMJÚSÁG (thirst) (16); FOLYADÉK (liquid) (16); STRAND (beach) (14); FÜRDÉS (bathing) (14) 

Table 1. Associations of the noun water (вода/víz) Furthermore, it is worth mentioning that in the ‘20s and ‘30s Kislovodsk was a resort where influential writers and other professionals supported by the Soviet leadership occasionally received a recreational trip free-of-charge. The main pro-tagonist, Berlioz who is an eminent literary personage in the novel could hope for such an opportunity – this context is known for most of the Russian (Soviet) read-ers, but may be unfamiliar to many English-speaking readers. In other words, a significant number of Russians may presumably associate from Kislovodsk to the system of free recreational trips to the Caucasus. Another conscious or sub-conscious association of the Russian readers might be вода (water) from the stimulus word Kislovodsk – as the name of this town in the Caucasus literally means “acid waters” (кислые воды). Consequently, the morphological feature that the Russian word Kislovodsk contains the notion wa-
ter, thus the corresponding association will be lacking from the reception (inter-pretation) of the English- and Hungarian-language reader. In Table 1 we display the data of Russian, English and Hungarian associative dictionaries and thesauri. It is worth mentioning that only the Russian associative field of water (вода) contains all three complementary items of the classical four 



 

245 

elements (water, fire, earth, air): огонь (fire); земля (earth); воздух (air). These elements play a focal point throughout the novel, and especially in its first chapter (see more details in: Lénart, 2017). 
Black The examined first chapter of the book describes the Devil’s arrival to Moscow, and refers to black colour several times, in various contexts. The Devil himself appears in the form of a professor of black magic. The word чёрный (black) or 
чёрт (devil) appears 14 times in the text of this brief chapter (Lenart, 2017). For its privileged role, we chose to further examine this adjective, as below. As stated above, the Russian lexemes чёрный (black) or чёрт (devil) are mor-phologically and phonetically very similar, thus an obviously strong associative connection can be identified between these terms, which – presumably sub-con-sciously – strengthen the interconnectedness of the appearance of the Devil and the colour black. Translators of the novel try to cope with this challenge in various ways: in the English translations, we witness the appearance of a close associa-tion of devil – the word hell, and a more colloquial term damn as well. The Hun-garian translator at the same time, in some cases inserts the adjective fekete (black) to places where it is not present in the original text (e.g. she describes Berlioz as a fekete emberke [a black little man]).  

BLACK 
черный БЕЛЫЙ (white) (75); КОТ (cat) (72); КОФЕ (coffee) (40); ДЕНЬ (day) (39); ЦВЕТ (colour) (35); ВОРОН (raven) (23); ХЛЕБ (bread) (9); КВАДРАТ (square) (8); НЕГР (Negro) (6); ЯЩИК (box) (6); НОЧЬ (night) (5); ПЕС (dog) (5); ПУДЕЛЬ (poodle) (5); ЧЕЛОВЕК (person/man) (5); КАМЕНЬ (stone) (4); КАРАНДАШ (pencil) (4); ТЕМНЫЙ (dark) (4); ХОД (door) (4); ШАР (ball) (4); ГЛАЗ (eye) (3); ДЫМ (smoke) (3); КОНЬ (horse) (3); КРАСНЫЙ (red) (3); МОНАХ (monk) (3); ПЛАЩ (cloak) (3); САША (Sasha) (3); СВЕТ (light) (3); СВИТЕР (sweater) (3); СТРАШНЫЙ (ter-

rible) (3); ФРАК (tail-coat) (3); (…) ЧЕРТ (devil) (2) 

black WHITE (57); BROWN (3); COL-OUR (3); MAGIC (3); NIGHT (3); BELT (2); BLUE (2); CAT (2); DEATH (2); BAG); 1); BALL); 1); BEARD (1); CLEAN (1); COAL (1); COUNTRY (1); DEVIL (1); HAND (1); LAMP (1); LEG (1); LEGS (1); MAN (1); NEGRO (1); NOIR (1); PANTHER (1); SCOTCH (1); SHOE (1); SNOW (1); STOVE (1); WHICH (1); WHIST (1); WHITES (1) 

fekete FEHÉR (white) (421); SZÍN (colour) (108); SÖTÉT (dark) (70); GYÁSZ (grief) (49); HA-LÁL (death) (46); SÖTÉTSÉG (darkness) (25); LYUK/LUK (hole) (17); MACSKA (cat) (14); RUHA (dress) (13); ÉJSZAKA (night) (12); PÁKÓ (Pako) (10); HAJ (hair) (10); KOROM (soot) (8); TEMETÉS (fu-
neral) (7); BÁRÁNY (sheep) (6); BOSZORKÁNY (witch) (6); ESTE (evening) (6); ROSSZ (bad) (6); KÉK (blue) (5); PIROS (red) (5) 

Table 2: Associations of the adjective black (черный/fekete) 
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We note here that on the level of individual verbal consciousness, the author, Mikhail Bulgakov himself often wore glasses of thick, black frames: the same type that characterizes Berlioz in the novel, who wears “spectacles of supernatural pro-
portions in black horn frames” (Bulgakov 2012: 5). 

Table 2 contains the Russian, English and Hungarian associations of the adjec-tive черный (black/fekete). We can state that besides similar associations (e.g. 
white, colour, night, cat) we can identify items that are not present among the most frequent associations in all three languages. The Russian associative field for instance contains such elements as ящик (box), чёрт (devil), and пудель (poo-
dle). These associations may be unfamiliar or unexpected to a native Hungarian for instance, however, all of those play an important role in the analysed text of the first chapter. Woland, the professor who represents the Devil in the novel ap-pears with a walking stick with a poodle (пудель) head, and later refers to a wooden box (ящик) in the sense of a coffin.  The Russian, the Hungarian, and the English association databases without ex-ception contain the reaction word for cat (кот/macska) for the stimulus black. However, we can state that by far the strongest link between the two lexemes can be identified in the Russian associative dictionary. Interestingly, a leading protag-onist, a key character of Bulgakov’s novel is a giant black cat, Behemot – a com-panion and assistant of the Devil. 
Conclusions In this paper, we have introduced the Moscow School of Psycholinguistics with a special emphasis on some of its key terms and methods including verbal con-
sciousness, the association experiment, and the lacuna theory. In order to illustrate the theoretical statements, we investigated the Hungarian and English transla-tions of the first chapter of Mikhail Bulgakov’s novel, The Master and Margarita and compared the differing verbal consciousness on both the national and the in-dividual level. We chose two lexemes: water (вода/víz) (noun) and black (черный/fekete) (adjective) for investigation, and applied existing associative dictionaries and thesauri of the Russian, Hungarian and English languages. We stated that there is a possible interconnectedness between the author’s (the translators’) and the readers’ individual verbal consciousness and the national 
verbal consciousness reflected by the large-scale associative dictionaries we ex-amined. In the Russian original text we pointed out a consonance between the words чёрный (black) and чёрт (devil). The two terms are morphologically and phonetically similar, and the latter appears in the Russian Associative Dictionary as a direct association of the former (чёрный). Besides describing certain charac-ters of the novel by black attributes (glasses, sneakers, eyes, eyebrows etc.), the author himself often wore glasses with thick black frames (exactly as described in the novel).  Another fact from Mikhail Bulgakov’s life is that he was posted as a military doctor to the Caucasus, to near Kislovodsk, a town that gains great importance in 
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the first chapter of the novel. We identified a complex network of associations between the brand name of a high-end Soviet mineral water Narzan and Kis-
lovodsk, a popular resort in the Caucasus. We claimed that the Hungarian and Eng-lish translations of the novel approached the asymmetric association fields in dif-ferent manners, adding that in some cases – as in the case of Narzan mineral wa-ter – the terms in question are identified by the Moscow School of Psycholinguis-tics as lacunae (untranslatable elements). Analysing the linguistic data of the national associative dictionaries we stated that the national verbal consciousness might have had an impact on the genesis of the novel: for instance, several Russian associations of the adjective чёрный (black), such as пудель (poodle), ящик (box); кот (cat) were over-represented in the text. Consequently, the readers’ interpretation of the text must differ from language to language, from culture to culture, depending on the culture- or lan-guage-specific association networks represented by the association dictionar-ies/thesauri. As a final conclusion, we stated that the Moscow School of Psycholinguistics and the application of its theories and methods serves as an excellent and effec-tive explanatory framework for analysing intercultural communication. We be-lieve that the aforementioned school of thought deserves more attention from the international academic community both inside and outside of Russia. Through the learning of the concept of verbal consciousness, the association experiment as a research method, and the lacuna theory, a more sophisticated, detailed, and ef-ficient examination of intercultural encounters becomes possible, as well as a bet-ter chance opens up for preventing intercultural conflicts. 
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Ein neuer Ansatz zur Pragmalinguistik: 
Ereignisstruktur als Repräsentation der 

linguistischen Bedeutung JÓZSEF TÓTH 
Vorbemerkungen Im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrages steht das kommunikativ geformte Er-kenntnisinstrument, dessen Elemente im Gehirn festgehalten, vernetzt sind und in der sprachlichen Kommunikation in unterschiedlichen Bündelungen aktiviert werden. Ausgehend von den unterschiedlichen Definitionsversuchen wird der ei-gentliche Gegenstandsbereich der Pragmatik/Pragmalinguistik bestimmt. Im Vordergrund steht neben den traditionellen Kernbereichen ein neuer Ansatz zur Pragmalinguistik. Es stellt sich die Frage, welche Aufgaben die Pragmalinguistik im Kreis der linguistischen Disziplinen übernimmt. In Anlehnung an Ernst (2002) wird Pragmalinguistik nicht als ein Modul neben vielen anderen einander ergän-zenden und bereichernden Modulen der Linguistik (wie den Teildisziplinen der Systemlinguistik) aufgefasst, sondern als eine Untersuchungsweise von Sprache, die sich mit der Einbeziehung der sprechenden Subjekte und der ereignisstruk-turbasierten Beschreibung von Sprache beschäftigt. Schlussfolgernd kann festge-stellt werden, dass Pragmalinguistik nicht als weiterer Stein in einem Baukasten-system im Sinn der Modullinguistik zu betrachten ist, sondern als neu- und an-dersartiger, primär holistisch orientierter Zugang zur Methodik der Beschrei-bung von Sprache.  
Terminologie in der Forschungsliteratur Die Wurzel des Wortes Pragmatik ist das griechische Wort pragma; es bedeutet „Sache”, „Ding”, aber auch „Tun”, „Handeln”. Pragmatik in linguistischem Zusam-menhang meint: Lehre vom Zeichengebrauch, Lehre vom Sprachhandeln.  Der Begriff selbst stammt aus den Zeichentheorien von Ch. S. Peirce (1839-1914) und Ch. W. Morris (1901-1979). Die Frage, wie durch Sprachgebrauch et-was bewirkt werden kann, ist in der Pragmatik zu einem zentralen Thema gewor-den. Die Pragmatik interessiert sich für Dinge, die im de Saussureschen und Chomskyschen Sinne dem Bereich der parole bzw. der Performanz zugewiesen werden können. Folgendes Modell ist in weiten Linguistenkreisen (Linke/Nuss-baumer/Portmann 1996: 6 ff.) anerkannt:  
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-------------------------------------------------------------------------------- 1 Semiotik -------------------------------------------------------------------------------- 2 Systemlinguistik 3 Angewandte Linguistik    (Grammatik)    (Pragmatik) -------------------------------------------------------------------------------- 4 Zusätzliche linguistische Betrachtungsweisen --------------------------------------------------------------------------------  Die Semiotik ist die Lehre von den Zeichen, die Systemlinguistik war seit dem „Cours” bis ans Ende der 60er Jahre die beherrschende Anschauung über Sprache, die eine Struktur hat. Die Entwicklungen des Jahres 1968 führten an den Univer-sitäten u. a. dazu, dass von den Wissenschaften gesellschaftliche Relevanz einge-fordert wurde. Man forderte für die Wissenschaften die Hinwendung zu Themen, die für die Gesellschaft Relevanz besitzen. In der Linguistik bewirkte diese „prag-matische Wende” die Etablierung neuer und den Ausbau bereits bestehender Fachrichtungen. Das waren v.a. die Soziolinguistik, die Textlinguistik, die Sprech-akttheorie und die Pragmalinguistik. Die Kommunikationsforschung erlebte ei-nen Aufschwung. Die Angewandte Linguistik fragt nach den Anwendungen von Sprache in realen Situationen, sie untersucht Sprache in ihrer tatsächlichen Ver-wendung. Die Systemlinguistik mit ihren Teilbereichen (z.B. Morphologie und Syntax) untersucht Sprachen in ihrer abstrakten Form. Zu den zusätzlichen lin-guistischen Betrachtungsweisen zählen Disziplinen, die weder der Systemlingu-istik noch der Angewandten Linguistik zugeordnet werden können wie die Sprachgeschichte, die Dialektologie, die Namenkunde etc. Dijk, Teun A. van ver-tritt im Kapitel Pragmatik: Text, Sprechakte und Kontext seines Buches (1980) fol-gende Ansicht:  „Die Pragmatik als Wissenschaft widmet sich der Analyse von Sprechakten und allgemeiner von Funktionen sprachlicher Äußerungen und ihrer Merkmale in Kommunikationsprozessen.” (Dijk, Teun A. van 1980: 68) Laut Dijk (1980) trägt diese Disziplin einen interdisziplinären Charakter und wird durch Philosophie, Linguistik und Anthropologie, aber auch durch Psycho-logie und Soziologie stimuliert. Pragmatik war ursprünglich eine der drei Kom-ponenten der Semiotik und zwar, eine Komponente neben der Syntax und der 
Semantik. Als solche wurde Pragmatik daher zunächst als Beschreibung der Be-ziehungen zwischen Zeichen und Zeichenbenutzer angesehen. Dijk (1980: 69) weist der Pragmatik die Aufgabe zu, die Bedingungen zu behandeln, unter wel-chen sprachliche Äußerungen in den kommunikativen Situationen akzeptierbar, 
passend oder angemessen sind. Er führt für die kommunikative Situation eine Abs-traktion und zwar den Begriff Kontext (1980: 69) ein. Die Pragmatik behandelt also die Bedingungen und Regeln für die Eignung von Äußerungen (oder Sprech-akten) für einen bestimmten Kontext. Dijk (1980: 70) fragt nach den Elementen der Situation, die in den Begriff Kontext aufgenommen werden müssen. Das sind nur die Elemente, die systematisch das Akzeptieren (oder nicht), Gelingen (oder 
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Mißlingen) oder Geeignetsein (oder Ungeeignetsein) der Äußerungen bestimmen (Dijk 1980: 70). Laut Linke/Nussbaumer/Portmann (1994:177) beschäftigt sich Pragmatik mit den Regeln des Sprachgebrauchs. In diesem Zusammenhang ist der Handlungscharakter von Kommunikation zu betonen. Was in kommunikati-ver Absicht gesagt wird, erfüllt eine Funktion, hat einen Zweck. Pragmatik fragt nach den Bedingungen dafür, dass ein sprachlicher Ausdruck eine Funktion er-füllen kann. Pragmatik ist die Sprach-Handlungs-Theorie. Die Pragmatik hat es im-mer mit dem Verhältnis sprachlicher Äußerungen zu ihrem situativen und kom-munikativen Kontext zu tun. Linke/Nussbaumer/Portmann (1994:177) bestim-men den Themenbereich der Pragmatik folgendermaßen: „Thema der Pragmatik ist das, was im Sprachgebrauch die Form und/oder die Interpretation sprachlicher Äußerungen regelhaft beeinflusst kraft der Tatsache, dass Sprache in einer Situation und zur Kommunikation, zum sprachlichen Han-deln mit anderen, gebraucht wird.”  Linke/Nussbaumer/Portmann (1994:177 ff.) thematisieren am Sprachhan-deln pragmatisch folgende drei Aspekte:  a) Gesagtes und Mitgeteiltes: Was sprachlich ausgedrückt wird, ist fast immer ärmer, auch vieldeutiger als die Information über die Welt. Äußerungen enthalten deiktische Elemente, sind frag-mentarisch und beinhalten Präsuppositionen. Die Diskrepanz zwischen dem Ge-sagten und der Proposition ist eine der grundlegenden Eigenschaften der sprach-lichen Kommunikation. Gegenstand der Pragmatik ist es aufzuzeigen, wie Äuße-rung und Situation aufeinander bezogen sind. Es stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem in der Situation Realisierten und dem mit der Äußerung Ausgesagten.  b) Mitgeteiltes und Gemeintes: Man fragt, wie Sprechende mit dem, was sie ihren Partnern gegenüber sprachlich formulieren, ihre Intentionen ausdrücken. Es geht hier darum, was oft als Sinn der 
Äußerung oder eben als kommunikative Funktion der Äußerung bezeichnet wird. Es stellt sich die Frage nach dem in der Situation über die Welt Ausgesagten zu dem, was der Produzent damit dem Rezipienten gegenüber beabsichtigt. Ein Ansatz, der diese Problematik aus der Produzentenperspektive zu betrachten versucht, ist die Sprechaktheorie. Ein anderer Ansatz, der es erlaubt, die Rezipi-entenperspektive zu berücksichtigen, ist Thema der Griceschen Theorie der Kon-
versationsmaximen.  c) Die Gestaltung des kommunikativen Austauschs: Es wird auch der Frage nachgegangen, wie die Sprechenden – mit ihren Äußerun-gen – den kommunikativen Austausch gestalten. Hier wird nicht mehr die sprach-liche Äußerung in den Mittelpunkt gestellt, sondern die Kommunizierenden und ihr gegenseitiges Verhältnis. Im Gegensatz zu Linke/Nussbaumer/Portmann 
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(1994:177 ff.) wird die Position vertreten, dass wir damit nicht an die Grenze ei-ner Pragmatik gelangen, denn auch die Beschreibung der prinzipiellen Regulari-täten, die dem Sprachgebrauch zugrunde liegen und es erlauben, sprachliche Aus-drücke in einer Situation und partnergerichtet zu produzieren und zu verstehen, sind pragmatisch relevante Fragestellungen. In die Untersuchung gehen immer zusätzliche Faktoren mit ein: kulturspezifische Formen des Umgangs, sozialer Status der beteiligten Personen, spezifische Bedingungen der Kommunikation usw. 
Forschungsüberblick: Definitionen – Abgrenzungsfragen In diesem Abschnitt werden zahlreiche Definitionen thematisiert, um dann in Un-terkapitel 6 zu einer adäquaten zu gelangen. Ernst (2002) versucht, den Gegen-standsbereich der Pragmalinguistik herauszufinden, indem er zunächst eine möglichst allgemeine Definition angibt und sie dann einengt. Bei ihm ist folgende Auffassung zu finden (Ernst, 2002: 9): „Pragmalinguistik ist die „Lehre vom Gebrauch sprachlicher Zeichen”. (Defini-tion 1) Pragmalinguistik ist der engere, auf das menschliche Handeln mit Sprache eingeengte Unterbegriff. Pragmatik wird aber oft als der weitere, allgemeinere Begriff verstanden, der sich auf das menschliche Handeln im Allgemeinen be-zieht: „Pragmatik ist die Lehre vom Handeln.“ (griech. pragma = Tun, Handeln) (Definition 2) (Ernst 2002: 10). Uns interessieren als Linguisten nur jene Vor-gänge, die mit Sprache zu tun haben. Daraus ergibt sich die 3. Definition: „Prag-matik ist die Lehre vom menschlichen Handeln.“ (Ernst 2002: 10) Pragmatik und Pragmalinguistik sind jedoch nicht gleichzusetzen: „Pragmalinguistik ist die Lehre vom menschlichen Handeln mit Sprache. Als solche ist sie Teil der Pragma-tik, der Lehre vom menschlichen Handeln.“ (Definition 4) (Ernst 2002: 10) Sprachliches Handeln bedeutet hier sprachliches Interagieren mit der Umwelt, d.h. der konkreten Situation, in der eine sprachliche Äußerung getätigt wird. Diese Situation wird auch als Kontext bezeichnet. Für die Pragmalinguistik heißt das aber auch, dass Sprache nur unter Berücksichtigung des Kontextes angemes-sen zu beschreiben ist: „Pragmalinguistik ist die Lehre der Beziehungen zwischen Sprache und Kontext.“ (Definition 5) (Ernst 2002: 12) Berücksichtigt werden da-bei Sprachgebrauch und Sprachexterna. Im Vordergrund steht die Beziehung von Zeichen zum Zeichenbenutzer, Gegenstand der Pragmatik sind Äußerungen, un-tersucht wird das vom Sprecher Gemeinte, also der kommunikative Sinn (http://fak1-alt.kgw.tu-berlin.de/call/linguistiktutorien/pragmatik/pragma-tik%20k1.html 26.08.2015). Die Pragmatik befasst sich mit dem Sinn von Äuße-rungen und folglich mit all dem, was kommuniziert wird, ohne sich aus den Re-geln des Sprachsystems zu ergeben. Stattdessen ergibt es sich durch Kombination der Bedeutung mit dem Wissen über die Komponenten der Sprechsituation. (De-finition 7) (http://www.christianlehmann.eu/ling/pragmatics/pragmatik.html 26.08.2015) Gazdar interpretiert diesen Begriff folgendermaßen: „Pragmatik = Bedeutung – Wahrheitsbedingungen.“ (zitiert nach Ernst 2002: 13) (Definition 8) 
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Für Gazdar ist Pragmatik gleich bedeutend mit der Bedeutungslehre, wenn man die Wahrheitsbedingungen von Äußerungen ausklammert. „Die Pragmatik be-fasst sich mit denjenigen Aspekten der Bedeutung von Äußerungen, die sich nicht mit dem direkten Bezug auf die Wahrheitsbedingungen der geäußerten Sätze er-klären lassen.” (Gazdar 1979: 5; dt. Übersetzung zitiert nach Levinson 2000: 13; vgl. auch Meibauer 2001: 5.) Dieses Verständnis von Pragmatik erweckt den Ein-druck, dass die Pragmatik ein Teil der Semantik ist. Da sich aber die Pragmatik auch mit dem außersprachlichen Kontext befasst, ist hier eine Grenzziehung nicht ganz klar. Die Pragmatik kann man daher laut Ernst (2002: 14) eher so sehen: „Pragmalinguistik ist die Lehre von den Beziehungen zwischen Sprache und Kon-text, die grammatikalisiert oder in der Struktur einer Sprache enkodiert sind.“ (Definition 9) Diese Bestimmung baut das Verhältnis von Semantik und Pragma-tik auf der Basis von kodiert/nicht kodiert auf. Störend wirkt sich in dieser Defi-nition aber die Betrachtung der Sprachstruktur, die ja bei der Pragmatik keine sonderliche Rolle spielen sollte. Wir sind der Ansicht, dass Pragmalinguistik auch die Sprachstruktur einschließt. Um weniger auf die Sprachstruktur hinzuweisen, ersetzt Ernst in seiner Definition „Sprache” eher mit „sprachlichen Äußerungen”. Um auch die Beziehungen der Sprachstrukturen zu ihrem Kontext genauer erfas-sen zu können, sagt Ernst (2002: 15) (Definition 10): „Pragmalinguistik ist die Lehre von den grammatikalisierten Beziehungen der sprachlichen Äußerungen zu ihrem Kontext, die sich sowohl in den grammatischen Strukturen als auch in der realen Sprachverwendungssituation manifestieren.“ Obwohl der Anspruch, sprachliche Äußerungen in der realen Äußerungssituation mit all ihren Verflech-tungen zu untersuchen, und auch die Absicht, die grammatischen Formen und ihr Verhältnis zu pragmatischen Zielsetzungen zu berücksichtigen, in Erfüllung geht, scheinen mit dieser Begriffsbestimmung von Ernst (2002: 15) gar nicht alle An-forderungen der Pragmalinguistik abgedeckt zu sein. In der Forschungsliteratur sind auch weitere Definitionen zu finden. Die Prag-matik beschäftigt sich mit Bedeutungsaspekten von Äußerungen, die innerhalb eines bestimmten Äußerungskontextes geäußert werden. Die Bedeutung von Wörtern ist innerhalb der Pragmatik kontextabhängig. Die Äußerungsbedeutung ist die Bedeutung, die man bei der Interpretation einer Äußerung in Bezug zum Kontext und seiner Referenz erhält. Der kommunikative Sinn ist vom großen In-teresse für die Pragmatik. Damit ist die Absicht des Sprechers gemeint. Der kom-munikative Sinn sagt uns, welche Intention der Sprecher mit seiner Äußerung verfolgt. Er kann nicht allein von der Bedeutung des Satzes abgeleitet werden, sondern muss durch die Äußerung und den Kontext erschlossen werden. Bisher können wir sagen, dass die Pragmatik Äußerungen, also zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort und von einer bestimmten Person geäußerte Sätze untersucht. Die Unterscheidung zwischen Satz und Äußerung ist insofern wichtig, als Äußerungen nicht immer Sätze sein müssen. Es können auch Frag-mente sein. Aber meist ist die schriftliche oder mündliche Äußerung die Verbin-dung eines Satzes mit der jeweiligen Äußerungssituation. Diese bestimmte Äuße-rungssituation, die einen Satz zu einer Äußerung werden lässt, wird als Kontext 
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bezeichnet. Damit sind der Zeitpunkt, Ort, Sprecher und Hörer gemeint, aber auch Absichten des Sprechers, das Hintergrundwissen der Beteiligten und Gesprächs-zusammenhänge können dazugezählt werden. Wollen wir nun aber zu einer De-finition kommen, können wir sagen, die Pragmatik ist im weitesten Sinne die Er-forschung des Sprachgebrauchs. Da das ein wenig zu allgemein scheint, wollen wir eine andere Definition finden. Es gibt viele, die Vor- und Nachteile haben (Vgl. Levinson 2000), die folgende (Definition 11) weist uns in die richtige Richtung: Die Pragmatik ist die Erforschung all jener Aspekte von Bedeutung, die in einer Semantiktheorie nicht erfasst werden. (http://fak1-alt.kgw.tu-berlin.de/call/lin-guistiktutorien/pragmatik/pragmatik%20 k1.html, 26.08.2015) In der Sprachwissenschaft bedeutet Pragmatik Regeln sozialer Kommunika-tion sowie Regeln vom Gebrauch der Sprache in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Interpreten. (Definition 12) (http://www.stangl.eu/psy-chologie/definition/Pragmatik.shtml 26.08.2015) Laut Hagen (2005) lassen sich zwei brauchbare Definitionen (13 und 14) aus-findig machen. Sie sind keineswegs deckungsgleich. „Linguistische Pragmatik be-fasst sich mit Handlungsaspekten von Äußerungen (Performativität von Spra-che). Das zentrale Paradigma der Pragmatik besteht in der Sprechakttheorie.“ De-finition 14 besagt: „Die linguistische Pragmatik befasst sich mit denjenigen As-pekten sprachlicher Bedeutung, die vom (sprachlichen und situativen) Kontext abhängig sind. Zentral sind die sprachlichen Phänomene der Anaphorizität und Indexikalität.“ (http://userpage.fu-berlin.de/~hagen66/01/ling-pragma.htm 26.08.2015) 
Zwischenbilanz: Pragmatik als linguistische Disziplin Der Terminus Pragmalinguistik scheint zu suggerieren, dass wir es mit einem klar umrissenen Forschungsgebiet zu tun haben wie etwa das der Phonologie, Wort-bildung und Sprachgeschichte. Für die Verwendung der Begriffe Pragmalinguis-
tik, Linguistische Pragmatik, Sprachpragmatik oder auch nur Pragmatik kann man im Wesentlichen folgende drei Positionen finden (Ernst 2002: 15 ff.): 1. Die Begriffe sind synonym und sachlich gleichwertig (Glück 2000: 543). Die Termini Pragmalinguistik = Linguistische Pragmatik = Sprachpragmatik bezeich-nen die „Lehre vom sprachlichen Handeln”. Die linguistische Pragmatik hat es mit der Formulierung einer Sprachhandlungstheorie zu tun.” (Schlieben-Lange 1991: 86) 2. Wenn soziologische Aspekte der Grammatik im Vordergrund stehen, kön-nen grammatische Strukturen der Soziolinguistik untergeordnet werden. Manch-mal hingegen werden Aspekte pragmatischer Linguistik in die Soziolinguistik ein-geordnet (so bei Glück 2000: 645). Das gilt v. a. für die Sprechaktheorie und die Konversationsanalyse. 3. An anderer Stelle findet man den Begriff Pragmalinguistik als Synonym für Pragmatik im Sinne einer allgemeinen Zeichen- und Handlungstheorie: Pragma-



 

255 

linguistik ist eine „Kommunikationsorientierte Teildisziplin einer sog. Sozial-pragmatik, die die Sprachzeichen und deren Kombination im Sprachkommunika-tionsprozess beschreibt und durch eine Aktionskomponente zu ergänzen ver-sucht. Pragmalinguistik wird in diesem Zusammenhang der Psycho- und Sozio-linguistik zugeordnet, während linguistische Pragmatik den Bereichen Syntax und Semantik zugewiesen wird (Bußmann 1990: 605). Ernst (2002: 16 ff.) verwendet den Terminus Pragmatik für eine übergrei-fende, allgemeine Handlungstheorie. Der Begriff Pragmalinguistik scheint ihm ge-rechtfertigt, wenn linguistische Aspekte im Vordergrund stehen. Soziolinguistik und Pragmatik weisen enge Anknüpfungspunkte auf, da sich beide Disziplinen mit der Verwendung von Sprache durch Individuen in einer Gesellschaft oder so-zialen Ordnung beschäftigen und offenbar näher zusammengehören. Aus diesem Grund erscheint für Ernst der Begriff Soziopragmatik sinnvoll.  In der vorliegenden Studie bleiben wir bei Pragmalinguistik, die soziolinguis-tische Komponente wird weniger berücksichtigt. Was die Position der Pragma-linguistik in der Sprachwissenschaft betrifft, sind zwei Betrachtungsweisen mög-lich, bei denen wir für die zweite plädieren: 1. Man kann die einzelnen linguistischen Disziplinen als in Methodik und Auf-gabenbereich mehr oder minder scharf voneinander abgegrenzte Teilbereiche der Linguistik auffassen, als Module, aus denen sich die gesamte Linguistik zu-sammensetzt. In diesem Zusammenhang ist Pragmalinguistik nur ein Baustein neben vielen anderen. In diesem Fall ist es notwendig, die Inhalte und Methoden jeweils genau zu definieren und von den anderen Modulen abzugrenzen. 2. Im Gegensatz dazu kann man Pragmatik als eine grundsätzliche Methodik der Linguistik betrachten, also nicht als einen Teilbereich, sondern als eine Be-trachtungs- oder Untersuchungsweise, die auf alle sprachlichen Ebenen sowie auf die verschiedenen Dimensionen der Sprache anwendbar ist. An Anlehnung an Ernst (2002: 18) hat diese Auffassung den Vorteil, dass Pragmatik kein festes Ar-beitsgebiet sein muss, sondern sich eher auf die Art der Betrachtungsweise von Sprache bezieht. Man kann sprachliche Phänomene demnach unter dem Aspekt der Systemlinguistik und der Sprachpragmatik betrachten. Beide Betrachtungs-weisen müssen keinen Gegensatz darstellen, ganz im Gegenteil, sie ergänzen und bereichern einander.  
Exkurs: Traditionelle Gegenstandsbereiche der Pragmatik als 
linguistische Disziplin (Kern – Peripherie) In diesem Kapitel wird auf fünf relevante Gegenstandsbereiche hingewiesen, um zu zeigen, inwiefern einzelne Bereiche in der Forschungsliteratur präsent sind: 1) An erster Stelle sollen allgemeine Grundlagen der Pragmalinguistik ge-nannt werden, die in keiner pragmalinguistischen Darstellung fehlen dürfen: Die Sprache in unserer Welt: Weltwissen, Sprachwissen, Sprachverhalten, Präsuppo-sition und Inferenz, Deixis (Personaldeixis, Lokaldeixis, Temporaldeixis, Sozial-deixis, Situationsdeixis, Diskursdeixis). (Ernst, 2002) 
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2) Zu den Kernbereichen der Pragmalinguistik zählen folgende: Pragmalinguistik als allgemeine Zeichentheorie Pragmalinguistik als Sprechhandlungstheorie (Sprechaktheorie) Pragmalinguistik als Linguistik des Gesprächs (Gesprächsanalyse, Konversa-tionsmaximen) Pragmalinguistik als Linguistik des Textes (Textlinguistik) (Ernst, 2002),  3) Textlinguistik und Gesprächsanalyse werden manchmal der Pragmatik zu-geschlagen. Linke/Nussbaumer/Portmann (1994: 181) vertreten nicht diesen sehr weit gefassten Begriff der Pragmatik. 4) In der Pragmatik haben sich 5 Hauptthemen (Deixis, Implikaturen, Präsup-positionen, Sprechakte, Konversationsstrukturen) etabliert, denen ein weiteres die Höflichkeit hinzugefügt wurde. (http://fak1-alt.kgw.tu-berlin.de/call/lingu-istiktutorien/pragmatik/index.html 26.08.2015) 5) Linguistische Pragmatik beschäftigt sich mit Sprechakten, der Informati-onsstruktur, den Präsuppositionen, den Konversationellen Implikaturen (nach Grice), den Anaphern, den deiktischen Ausdrücken, der Konversationsanalyse und der Diskursanalyse. (http://userpage.fu-berlin.de/~hagen66/01/ling-pragma.htm 28.08.2015) Neben diesen traditionellen Gegenstandsbereichen der Pragmatik erscheint ein neuer Ansatz zur Pragmalinguistik, der auf der ereignisstrukturbasierten Semantik beruht (Pustejovsky, 1988; 1991; Stoecker, 1992; Engelberg, 1995; 2000; Glatz, 2001; Maienborn, 2011).  
Ein neuer Ansatz zur Pragmalinguistik I: Ereignisstruktur als 
Repräsentation der lexikalischen Bedeutung Im neuen Ansatz zur Pragmalinguistik steht nicht die Kommunikation, nicht die Äußerung im Vordergrund, sondern das Ereignis als Modul der Kognition (Tóth, 2018: 10ff.). Die Ereignisstruktur erscheint als unabhängige Repräsentationse-bene. Weitere Komponenten des Pragmatikmodells sind die konzeptuelle Ebene mit ihren Ereignisschemata und den semantischen Rollen sowie die sprachliche Ebene mit ihrer hierarchischen und linearen Struktur.    



 

257 

    Äußerung (Kommunikation)               reignis als Modul der          Kognition, ESTR als                    unabhängige Repräsen-           Ereignis         tationsebene          Konzeptuelle Ebene    sprachliche Ebene (Ereignisschemata,    (hierarchische und lineare  semantische Rollen)    Struktur)  Hier wird für eine Art der Sprachbetrachtung plädiert, die sich mit der Einbezie-hung der sprechenden Subjekte und der Beschreibung von Sprache in ihrer kon-kreten Verwendung beschäftigt. Als Oberbegriff erscheint Pragmatik. Pragmalin-guistik (linguistisch orientierte Untersuchung des Sprachgebrauchs), als neu- und andersartiger Zugang zum Wesen der Sprache und der Methodik ihrer Be-schreibung (mit eigenen Methoden), ist eine offene, holistisch orientierte Wissen-schaftsdisziplin, die mit ihren diversen Aufgabenbereichen (mit eigenen Inhal-ten) die Sprachwissenschaft immer vor neue und neuere Herausforderungen stellt. Sie ist die Lehre von den grammatikalisierten Beziehungen der sprachli-chen Äußerungen zu ihrem Kontext, die sich sowohl in den grammatischen Struk-turen als auch in der realen Sprachverwendungssituation (Kommunikation) ma-nifestieren. Ihr Wesen (ein Modul der Kognition) kommt in der Beschreibung des Ereignisses auf der konzeptuellen, der kommunikativen und der sprachlichen Ebene zum Ausdruck. Sprechen wird als Handlung verstanden und es wird unter-sucht, was ein Sprecher mit seiner Äußerung beabsichtigt und wie sie vom Emp-fänger interpretiert wird. Dabei wird auch der Äußerungskontext mit einbezo-gen. Pragmalinguistik kann Überschneidungen mit anderen Teilbereichen der Linguistik bzw. mit anderen Wissenschaftsdisziplinen haben, die einander ergän-zen und bereichern. Pragmalinguistik ist primär nicht als weiterer Stein in einem Baukastensystem im Sinn der Modullinguistik zu sehen, sondern als neu- und an-dersartiger Zugang zum Wesen der Sprache und der Methodik ihrer Beschrei-bung. 
Schluss – Zukunftsperspektiven Die Pragmatik führt eine Fragestellung in die Linguistik ein, die den traditionellen linguistischen Kerndisziplinen fremd ist. Es geht hier nicht um das System der 
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Sprache, nicht um die prinzipiellen Möglichkeiten des Baus von sprachlichen Aus-drücken und um deren Bedeutung. Vielmehr stellt sich die Frage, wie der Ge-
brauch von im System angelegten Möglichkeiten durch situative und kommuni-kative Bedingungen gesteuert wird (Linke/Nussbaumer/Portmann (1994: 182ff.). Die pragmatische Betrachtungsweise ist eine autonome Betrachtungsweise von Sprache, die sowohl die systemlinguistische als auch die konzeptuelle invol-viert. Nach unserer Auffassung ist die pragmatische Betrachtungsweise nicht eine ergänzende Fragestellung im Ensemble einer weitgespannten Beschäftigung mit Sprache, sondern die Theorie vom Ganzen, welche die systemlinguistischen Fra-gestellungen einschließt und sogar das Fundament für die systemlinguistischen Theorien liefert.  Abschließend werden Forschungszentren im deutschsprachigen Raum mit wichtigen und weiterführenden Internetadressen angegeben, um zu zeigen, wie vielfältig die Aufgabengebiete, Methoden und Zugangsweisen einer linguisti-schen Pragmatik mit offenen Grenzen sind. Sie zeigen die Breite des Themas auf und laden zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema ein. Die folgenden Links verstehen sich nicht als vollständige Auflistung, sondern sollen den Einstieg zum Thema Pragmatik im Internet erleichtern.  1) Gesellschaft für Angewandte Linguistik e.V. Die Sektionen der GAL: Inhaltliche Schwerpunkte der Angewandten Linguistik: Gesprächsforschung https://gal-ev.de/sektionen/gespraechsforschung/ (21.12.2018)  2) Arbeitstreffen „Linguistische Pragmatik” (ALP) „versteht sich als offenes und kritisches Forum für Beiträge verschiedener Schulen, Ansätze und Methoden aus dem gesamten Gebiet der Pragmatik. Das Spektrum reicht von theoretischen Ar-beiten bis zu empirischen Untersuchungen, […].” www.gespraechsforschung.de/alp (Mannheim 2002) (24.08.2015) www2.germanistik.uni-halle.de/alp (Leipzig 2001) (24.08.2015) www.ling-uni-konstanz.de/pages/alp (Konstanz 1999) (24.08.2015) http://www.alp-verein.de/uber-die-alp (12.12.2018)  3) Informationen zur Gesprächsforschung Informations-Portal zur Gesprächsforschung von Martin Hartung, Universität Konstanz: „Gesprächsforschung wird hier als Überbegriff für alle wissenschaftlichen Diszip-linen verstanden, die sich mit der Erforschung authentischer Interaktionen be-schäftigen wie Konversationsanalyse, Gesprächsanalyse, interaktionale Linguis-tik, Funktionale Pragmatik, Diskursanalyse, Sprechwissenschaft, Gesprochene-Sprache-Forschung, qualitative Sozialforschung und viele andere mehr.” www.gespraechsforschung.de (Einstieg) (24.08.2015) www.gespraechsforschung-ozs.de (Zeitschrift) (24.08.2015) 
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 4) Institut für deutsche Sprache, Mannheim (IdS) Das IdS ist eines der wichtigsten Institute zur Erforschung der (deutschen) Spra-che im deutschsprachigen Raum. Es vereinigt mehrere Arbeitsstellen und Pro-jekte, darunter auch eine Abteilung Pragmatik unter der Leitung von Werner Kall-meyer, heute von Arnulf Deppermann. Sie umfasst folgende Projekte: „Eigen-schaften gesprochener Sprache”, „Sprachliche Integration von Aussiedlern”, „Ge-sprächsrhetorik, Kommunikative soziale Stilistik”, „Sprachvariation als kommu-nikative Praxis”. Bestandteil der Abteilungsarbeit ist außerdem das Projekt „Kor-pusaufbau und Entwicklung von Korpustechnologie für den Bereich der gespro-chenen Sprache”. www.ids-mannheim.de (Einstieg) (24.08.2015) www.ids-mannheim.de/prag (Pragmatik) (24.08.2015) http://www1.ids-mannheim.de/prag/ (Pragmatik) (12.12.2018)  5) Kolloquium Strukturelle Pragmatik „Sturkturelle Pragmatik ist ein Forschungsprogramm, das sich der formalen Un-tersucheun von Textkohärenz, Anaphorik, Brückenbildung, Phänomenen der Di-alogsemantik (sprecherübegreifende Anaphorik), Pragmatik des Fokus, Präsup-positionsauslösung sowie Präsuppositionsvererbung widmet.” www2.rz-hu-berlin.de/asg/blutner/struprag/general.html (24.08.2015)  6) Arbeitskreis Angewandte Gesprächsforschung. Linse: Pragmatik „Die Mitglieder des Arbeitskreises beschäftigen sich aus sprachwissenschaftli-cher Sicht mit Gesprächen und kommunikativen Störungen, die in diesen auftre-ten können. Der Arbeitskreis versteht sich als Schnittstelle zwischen sprachwis-senschaftlicher Forschung und kommunikativer Praxis. Er vermittelt Expertisen, Beratungen und Trainings, um kommunikative Probleme in beruflicher Kommu-nikation zu diagnostizieren und zu beheben.” Arbeitsbereiche sind: Wirtschaft (z. B. Reklamationsgespräche, Verhandlungen, Besprechungen, Call-Center-Telefonate), Verwaltung (z. B. Beratungen, Antrag-stellungen), Politik (z. B. Debatten), Medizin und Krankenpflege (z. B. Arzt-Pati-enten-Kommunikation), Bildung (z. B. Unterrichtsevaluation, Zweitspracher-werb), interkulturelle Kommunikation in verschiedenen Handlungsfeldern, me-dial vermittelte Kommunikation (z. B. Videokonferenzen). www.linse.uni-essen.de/themen/pragmatik.htm (24.08.2015)  7) Institut für Sprache und Kommunikation, Technische Universität Berlin http://fak1-alt.kgw.tu-berlin.de/call/linguistiktutorien/pragmatik/index.html (24.08.2015) 
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Az „in” és az „on” térjelölő nyelvi elemek  
funkcionális kognitív vizsgálata egy izolált 

kiscsoport tagjainak naplóiban NAGY TAMÁS – BALÁZS LÁSZLÓ – EHMANN BEA 
Bevezetés: pszicholingvisztika és űrkutatás Jelen tanulmány az Antarktiszon lévő Halley VI kutatóbázison – amely egy izolált, korlátozott és extrém környezet – majdnem egy évig dolgozó nyolc kísérleti sze-mély térkonstrukcióit vizsgálja a bázison tartózkodás ideje alatt készült, heti rendszerességű naplókban, az angol nyelv legprototipikusabb térjelölő nyelvi ele-meire (Garrod–Ferrier–Campbell, 2003; Pléh–Király–Lukács–Racsmány, 2003: 16) fókuszálva. A nemzetközi szakirodalomban Isolated, Confined, and Extreme Environment-ként megjelenő, ICE-nak rövidített környezet kiválóan alkalmas arra, hogy a kísérleti személyek már-már űranalóg környezetben tevékenykedje-nek, hiszen a világűrben is izolált, korlátozott és extrém körülmények között kel-lene dolgozniuk. (Az ICE-környezet jellemzőiről, illetve a világűr és az ICE-kör-nyezet hasonlóságairól bővebben lásd Ehmann–Balázs, 2015; Suedfeld–Steel, 2000.) Az űrkutatás, a pszichológia és a pszicholingvisztika kapcsolódási pontjai jelen esetben vitathatatlanok, hiszen a különböző kísérletekben, expedíciókban részt-vevő személyek, illetve az egész emberiség szempontjából rendkívül fontos, hogy fizikailag és mentálisan, pszichológiai szempontból egészséges emberek kerülje-nek az űrkutatási programokba és esetleg később a világűrbe. Éppen ezért az Eu-rópai Űrügynökség (ESA) és más, űrkutatásban érdekelt intézmények (pl. NASA) nagy hangsúlyt fektetnek a leendő űrhajósok kiválogatására, valamint megfelelő fizikai és pszichológiai kiképzésére. A Magyar Tudományos Akadémia Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai In-tézetében működő Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Kutatócsoportunk sikere-sen kapcsolódott be ebbe az áramlatba, ugyanis az ESA által szponzorált COALA és CAPA projektjeink keretei között vizsgálhatjuk az antarktiszi Halley VI és Con-cordia kutatóbázisokon űranalóg környezetben tartózkodó kísérleti személyek pszichológiai folyamatait. Projektjeinket tekintve fontos kiemelni, hogy egy-egy misszió előtt kutatócsoportunk arra kérte a kísérleti személyeket, hogy a bázison tartózkodásuk ideje alatt hetente egyszer készítsenek egy legalább 5 perces vide-ónaplót, amiben beszámolnak az adott hét eseményeiről (hivatalos teendők; cso-portdinamika alakulása stb.), valamint saját fizikai és pszichológiai állapotukról. Ezekből a videónaplókból leiratok készültek, amelyek alkalmasak különböző pszichológiai tartalomelemzésekre (lásd Ehmann–Balázs, 2015). 
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A „téri nyelv” pszichológiai és nyelvészeti relevanciája  
jelen kutatást tekintve A téri megismerés, valamint a térre vonatkozó nyelvi kifejezésrendszerek kap-csolatának vizsgálata mind a gondolkodás kutatásában, mind a pszicholingviszti-kában klasszikus téma, mely jóval a kognitív idegtudományi szemléletet meg-előzve alakult ki. Kutatási érdekességét főként két mozzanat adja: 1) a nyelv és gondolkodás közötti kapcsolat, illeszkedés alapvető kérdés a pszichológiában; 2) a téri kifejezések viszonylag jól körülírt grammatikai és lexikai mezőt alkotnak (Pléh–Király–Lukács–Racsmány, 2003: 7–9). A téri megismerés vizsgálatát még érdekesebbé teszi, hogy környezetünk érzelmileg fontos helyeinek megtanulásá-ban individuális különbségek mutatkoznak. Például egy ismeretlen hely felkere-sése gyakran vált ki bizonytalansági érzéseket (a tájékozódási képesség elvész, szorongás, védekező testtartás jelenik meg, az explorációs tevékenység zavart szenved). Ilyen jelenségek figyelhetők meg kitelepítések, lakhelyváltoztatások vagy nagy utazások alkalmával. A hatékony exploráció egyeseknél ilyenkor jelen-tős mértékben sérül, nehézséget jelent a környezet téri struktúrájának, mentális térképének megszerkesztése. Másokban szinte automatikusan rögzül az új kör-nyezet térképszerű struktúrája (Kállai, 2004: 11). (A térélmény kultúrtörténeté-ről és pszichopatológiájáról bővebben lásd Kállai–Karádi–Tényi, 1998.) A térrel kapcsolatos tudás több forrásból származik és jellegében nagyfokú variabilitást mutat. Ez a tudás feltételezhetően nem rendeződik koherens, térképszerű struk-túrába, hanem inkább különböző perspektívákból származó részleges kollá-zsokba (Tversky, 1993; 2003). Az aktuális használatban a tér más és más elemei és viszonyai – kollázsai – válnak fontossá a szituáció függvényében (Tversky, 2003: 66). A téri megismerés vizsgálata a kognitív nyelvészetben különösen vonzó té-mává vált. A holisztikus, funkcionális kognitív nyelvészet egyik fő teoretikusa, Langacker úgy vélte „nem tudjuk meggyőzően megindokolni azt, hogy éles kü-lönbséget tételezzünk fel a nyelvi képesség és a kognitív folyamatok egyéb aspek-tusai között” (1987: 13). Langacker elvetette a grammatika és a lexikon éles elkü-lönítését. „A lexikon, a morfológia és a szintaxis olyan szimbolikus struktúrák kontinuumát alkotják, amelyek különféle paraméterekben különböznek egymás-tól, de amelyeket csupán önkényesen lehet különálló komponensekre tagolni” (i. m. 2–3). Langacker szerint a szemantika és a pragmatika (vagy a nyelvi és nyelven kívüli tudás) mesterséges, a nyelvészeti szemantika legelfogadhatóbb felfogása pedig az, amely elkerüli az ilyen hamis dichotómiákat, valamint konzekvensen enciklopédikus természetű (i. m. 154). A langackeri kognitív nyelvészet egyik alaptétele, hogy az ember elsősorban térbeli és vizuális teremtmény (Langacker, 1999: 203), aki tér- és időkoordináták mentén jelöli ki saját valóságát. Langacker kognitív grammatikaelméletének első változata „space grammar” megjelöléssel készült (i. m. vi), ugyanis a térfogalom feltételezett általános konceptualizációs szerepéből indult ki. A tér ilyen felfogása a testben létezés (embodiment) megis-merésben játszott szerepének következetes alkalmazása, amelyet az empirikus 
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adatok alátámasztottak, azonban nem maradéktalanul (Tolcsvai Nagy, 2013: 68). A tér egyetemes és fontos tapasztalat, amely ugyanakkor kultúra- és nyelvspeci-fikus formákban valósul meg a nyelvi szerkezetekben. A nyelv által kifejezett leg-különbözőbb ismerettartományokban a tér fogalmi szerkezetei további metafo-rikus kiterjesztések alapjául szolgálnak (vö. Lakoff–Johnson, 1980). A tér fogal-mának kiterjesztése nem téri fogalmakra a két fogalom részleges megfelelésein és más grammatikalizációs műveleteken is alapulhat (Tolcsvai Nagy, 2013: 68–69). A környezet struktúrájának értelmezésében, újrateremtésében és másokkal való megosztásában fontos szerep jut a térjelölő nyelvi elemeknek. Általánosság-ban megállapítható, hogy minden eddig vizsgált nyelvben alacsony a téri kifeje-zések száma, használatuk azonban sokféle lehet (Garrod–Ferrier–Campbell, 2003: 45). Zlatev (2007) a térszemantika kiterjedt vizsgálatának két fő okát jelöli meg. Az egyik a térnek az emberi tapasztalatban betöltött központi és univerzális szerepe, amely lehetőséget ad nyelvi univerzálék vizsgálatára. A másik ok a tér alapvető természetével kapcsolatos, ugyanis erős párhuzamok fedezhetők fel a tér és a szemantika más tartományai között. E párhuzamokat az is jól mutatja, hogy azonos kifejezések utalhatnak tér- és időviszonyokra, vagy absztraktabb összefüggésekre is (Zlatev, 2007: 318−19). Ennek a párhuzamosságnak a magya-rázata a fogalmi metafora, olyan aszimmetrikus és szisztematikus leképezés, ahol az absztraktabb tartomány (céltartomány) a konkrétabb tartományon (forrástar-tomány) keresztül közelíthető meg (Lakoff−Johnson, 1980, Langacker, 1987, Kö-vecses, 2005). A prepozíciók az angol nyelvben rendkívül fontos szerepet játszanak, a nyelvi tevékenység egyik legfontosabb egységei (Huang, 2016). Jelen kutatás a bent le-vést, a valamiben levést, illetve a rajta levést jelölő „in” és „on” nyelvi elemek téri megismerésben betöltött funkcióit vizsgálja, amelyek az általános nyelvelsajátí-tási minta szerint legelőször jelennek meg (Pléh–Király–Lukács–Racsmány, 2003: 16). A tanulmány a holisztikus, funkcionális kognitív nyelvészet szemléle-tét és módszertanát (lásd pl. Langacker, 1987; Cappelle, 2009; Stasiūnaitė, 2016; Driven, 1993; Turewicz, 2004; Tolcsvai Nagy, 2010; Tátrai, 2011; Imre, 2012) al-kalmazva vizsgálja, hogyan működnek az „in” és az „on” prototipikusan térjelölő nyelvi elemek izolált, korlátozott, extrém környezetben. A vizsgált két nyelvi elem szemantikája eltérő az angol nyelvben (lásd Garrod–Ferrier–Campbell, 2003), használatukban azonban hasonlóságok figyelhetők meg. Kutatásunk a következő hasonlóságokra mint összehasonlítási szempon-tokra terjed ki. Mindkét vizsgált nyelvi elem szerepet játszhat konkrét, fizikai (pl. 
„just another week in Antarctica…”; „…2 or 3 people on the dance floor…”) és abszt-raktabb, metaforikus (pl. „I’m in a better position…”; „…the news around the U.K. 
and even on Space.com…”) jelentések kialakításában. Mindkettő megjelenhet bő-vítményi szerepben, illetve azon belül is szerepet játszhat az IDŐ TÉR fogalmi me-tafora (Lakoff–Johnson, 1980; Cappelle, 2009; Kövecses, 2005: 39) metaforikus nyelvi kifejezéseinek kialakításában (pl. „…winter in 2017”; „On Monday…”). E 
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nyelvi elemek összetettebb nyelvi egységek, úgynevezett phrase-ek részét alkot-hatják, konkrét, fizikai (pl. „…a monitor in front of it.”; „…on top of the cliffs.”) és absztraktabb, metaforikus (pl. „In general…”; „Ont he other hand…”) térjelölések esetében egyaránt. Az „in” és az „on” nyelvi elemek egy régens vonzatává is vál-hatnak a különböző térkonstrukciókban. A vonzati szerep legprototipikusabb esetei az angol igekötős igék (phrasal verbs) (pl. get in; get on; put in; put on). A tanulmány e szempontok alapján hasonlítja össze a két nyelvi elem funkcionális működését a korpuszban. Az eredményeket a szövegkorpusz bemutatása és a hi-potézis ismertetése után közli. 
A Halley VI kutatóbázison készült naplókból konstruált korpusz 
jellemzése A Déli sarkponttól mintegy 1,5 kilométerre található, 1956 óta működő, brit tu-lajdonban lévő Halley kutatóbázis 2015. évi lakói majdnem egy évet töltöttek a világtól szinte teljesen elszigetelve, űranalóg környezetben. A kísérlet ideje alatt tizenkét személy tartózkodott a mindössze 400 négyzetméter alapterületű bázi-son, azonban közülük egy francia anyanyelvű volt, így naplóit is francia nyelven készítette, ezért az ő bejegyzéseit nem vettük bele a korpuszba. A személyzet a majdnem egy éves időtartam alatt összesen 43 alkalommal készíthetett volna naplót. Ezzel a lehetőséggel azonban nem mindegyikük élt. Három személy pár bejegyzés után abbahagyta a naplókészítést, így ezeket a szövegeket kihagytuk a korpuszból. Egyesek olykor rajtuk kívülálló okok miatt (látogatás a szintén ant-arktiszi Rothera kutatóbázison; halaszthatatlan teendők elvégzése stb.) mulasz-tották el pár alkalommal a naplókészítést. A mulasztások száma azonban egyik kísérleti személy esetében sem haladja meg a lehetséges naplókészítések számá-nak 35%-át, ezért ezek a szövegek a korpuszba kerültek. Így nyolc angol anya-nyelvű kísérleti személy (7 férfi; 1 nő) összesen 263 naplóbejegyzéséből konstru-ált korpusszal dolgoztunk. 
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1. ábra: Az egyes alkalmakon készült naplók darabszámai Az egyes alkalmakon készült, a korpuszba beválogatott naplók darabszámait az 1. ábra szemlélteti. A lineáris regressziós egyenes azt mutatja, hogy az egyes al-kalmakon készített naplók számában enyhe növekedés figyelhető meg. A legke-vesebb napló a 18. alkalmon, maximális számú pedig a 9., 15., 16., 24., 30. és 36. alkalmakon készült. A korpusz statisztikai adatait a Simple Concordance Program segítségével ál-lapítottuk meg, amelyek az 1. táblázatban találhatók. A táblázatban szereplő ada-tok rávilágítanak arra, hogy egy olyan korpusszal dolgoztunk, amelynek korpusz-nyelvészeti jellegzetességei a kísérleti személyek kognitív tevékenységének be-szűkülésére utalhatnak. A teljes korpusz szókincse nem éri el a 8000 type-ot. Az egyes kísérleti személyek – akik műveltek és magasan kvalifikáltak – átlagosan 2146 type-ot produkáltak, amely jóval alacsonyabb érték, mint a magasan képzett emberek aktív szókincse (vö. Huszár, 2005: 63–64). A type/token arány 0,046, ami szintén a kognitív tevékenység beszűkülését jelezheti, hiszen alacsony értéke azt mutatja, hogy a korpusz lexikai szempontból nem túl változatos. A korpusz szókincsének szegényességét a szavak ismétlési számát megadó Yule féle K ma-gas értéke is jelzi. A korpuszban található tokenek száma alig több, mint 170 ezer szövegszó, ami rendkívül alacsony egy majdnem egy éves időintervallumot te-kintve, hiszen egy kísérleti személy naplói átlagosan 21466 token terjedelemmel rendelkeznek, egy napló átlagos hosszúsága pedig 653 szövegszó. E kognitív és nyelvi beszűkültség összefügghet a szövegtípussal, ugyanis rendszeres, korláto-zottabb idejű (legalább 5 perc) naplókészítésre kértük a kísérleti személyeket. A körülbelül 170 ezer token egyenlőtlenül oszlik el a korpuszban. Az egyes alkalmakon készített naplók tokenszámának alakulását a 2. ábra szemlélteti. A li-
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neáris regressziós egyenes rávilágít arra, hogy a kísérleti személyek egyre keve-sebbet beszéltek a naplókészítések során. Az egyes alkalmakon készített naplók tokenszámát elosztottuk az egyes alkalmakon készült naplók darabszámával, így megkaptuk, hogy egy-egy alkalom során átlagosan hány token keletkezett. Ezeket az átlagokat szemlélteti a 3. ábra, amelynek lineáris regressziós egyenese szintén alátámasztja azt, hogy a nyolc kísérleti személy egyre kevesebbet beszélt a nap-lókészítések során. Ennek oka valószínűleg az antarktiszi izolált, korlátozott és extrém környezet, amely – a kísérleti személyek elmondása szerint – rendkívül ingerszegény és hosszútávon nagyon unalmas. Ezért a tokenszámok csökkenése a kognitív tevékenység beszűkülését jelezheti.  Analysis based on the whole vocabularyTotal vocabulary 7842 types Project wordcount 171725 tokens Types/tokens 0.04566604 Types/sqrt(tokens) 18.92387506 Yule's k 86.90653888 
1. táblázat: A nyolc kísérleti személy 263 naplóbejegyzéséből konstruált  

szövegkorpusz adatai a Simple Concordance Programban 

 
2. ábra: A korpuszban lévő naplók tokenszámának alakulása 
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3. ábra: Az egyes alkalmakon készített naplók átlagos tokenszáma 

A vizsgálat és a hipotézis ismertetése 

 A módszer A korpuszban összesen 3503 esetben fordul elő a két vizsgált nyelvi elem. Az „in” nyelvi elem 1752, az „on” pedig 1751 találattal rendelkezik. Az előfordulásokat az AntConc konkordanciaprogram és a Microsoft Excel segítségével elemeztük. Az AntConc kontextussal együtt megadta az előfordulásokat egy egyszerű szövegfájl-ban, amelyet egy táblázattá konvertáltunk. A találatok kategorizálása ebben a táb-lázatban történt. Az előfordulások lenti táblázatokban található, abszolút gyako-riságokhoz kapcsolódó statisztikai adatainak megállapításához a GraphPad QuickCalcs-ot használtuk. 
A hipotézis Az elemzések megkezdése előtt az volt a hipotézisünk, hogy habár a kísérleti sze-mélyek egy számukra új, idegen környezetbe kerültek, a két vizsgált nyelvi elem a térbeli korlátozottság, az izolált környezet miatt szignifikánsan kevesebb eset-ben fog szerepet játszani konkrét, fizikai térjelölésekben, mint absztraktabb, me-taforikus jelentések kialakításában. Első alhipotézisként azt is feltételeztük, hogy ez a jelenség mindkét nyelvi elem esetében mind a bővítményekre, mind a phrase-ek kategóriáira, mind a régens és vonzat konstrukciókra jellemző lesz. Második alhipotézisünk szerint a bővítményi szerepek esetében az IDŐ TÉR fo-galmi metafora metaforikus nyelvi kifejezései szignifikánsan meg fognak jelenni a vizsgát találatokban. 
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A kutatás eredményeinek bemutatása 

A konkrét, fizikai és az absztraktabb, metaforikus térjelölések eltérései A találatok elemzésének első fázisa arra fókuszált, hogy a vizsgált nyelvi elemek az előfordulásokban konkrét, fizikai vagy absztraktabb, metaforikus térjelölések-ben játszanak-e szerepet.  
A kísérleti 
személyek 

kódjai A térjelölések 
abszolút gya-

koriságai 
(konkrét/ 
absztrakt) 

Khí négyzet 
értékei  

(1 szabadsági 
fokkal) 

P értékei  Szignifikancia 
h01 69/90 5.547 0.0185 Szignifikáns h03 76/178 81.921 <0.0001 Szignifikáns h04 165/315 93.750 <0.0001 Szignifikáns h06 74/155 57.301 <0.0001 Szignifikáns h07 77/92 2.663 0.1027 Nem szignifikáns h08 72/135 38.348 <0.0001 Szignifikáns h09 54/81 10.800 0.0010 Szignifikáns h10 37/82 34.034 <0.0001 Szignifikáns 

Teljes korpusz 624/1128 289.973 <0.0001 Szignifikáns 
2. táblázat: Az „in” nyelvi elem előfordulásainak statisztikai adatai  

a konkrét, fizikai és az absztraktabb, metaforikus térjelölések esetében 

A kísérleti 
személyek 

kódjai A térjelölések 
abszolút gya-

koriságai 
(konkrét/ 
absztrakt) 

Khí négyzet 
értékei  

(1 szabadsági 
fokkal) 

P értékei  Szignifikancia 
h01 87/103 2.695 0.1007 Nem szignifikáns h03 72/207 130.645 <0.0001 Szignifikáns h04 118/238 80.899 <0.0001 Szignifikáns h06 91/138 19.293 <0.0001 Szignifikáns h07 90/121 9.109 0.0025 Szignifikáns h08 71/161 69.828 <0.0001 Szignifikáns h09 24/81 61.886 <0.0001 Szignifikáns h10 58/91 14.617 0.0001 Szignifikáns 

Teljes korpusz 611/1140 319.636 <0.0001 Szignifikáns 
3. táblázat: Az „on” nyelvi elem előfordulásainak statisztikai adatai  

a konkrét, fizikai és az absztraktabb, metaforikus térjelölések esetében 
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A 2. és 3. táblázatok a kódolás első fázisának abszolút gyakorisági eredményeit mutatják. Az adatok alátámasztják a hipotézisünket: a vizsgált naplókban az „in” és az „on” nyelvi elemek szignifikánsan többször töltenek be szerepet absztrak-tabb, metaforikus térjelölésekben, mint konkrét, fizikai terek jelölésében. Az elté-rés az egyes beszélők szintjén szinte minden esetben szignifikáns. Látható, hogy a tér absztrahálódása, metaforizációja még annál a két kísérleti személynél is jel-lemzőbb, akiknél a khí négyzet próba nem mutat szignifikanciát (a h07-es kódú kísérleti személy „in” és a h01-es kódú kísérleti személy „on” használata). A me-taforikus terek jelölése a teljes korpuszban extrém módon mutatkozik meg, ugyanis mindkét vizsgált nyelvi elem esetében az absztraktabb térjelölések száma közel a duplája a konkrét térjelölésekének. A teljes korpuszban az „in” nyelvi elem esetében 64,38%, az „on” esetében pedig 65,10% a metaforikus tér-jelölések aránya. A korpuszban található konkrét, fizikai térjelölések (Adatsor1) és absztrak-tabb, metaforikus térjelölések (Adatsor2) relatív gyakoriságainak alakulásait a 4. és 5. ábrák szemléltetik. A lineáris regressziós egyenesek azt mutatják, hogy az „in” nyelvi elem esetében lényeges növekedés vagy csökkenés nem tapasztalható sem a fizikai, sem a metaforikus terek jelölését tekintve. (A konkrét, fizikai térje-lölések esetében a legmagasabb relatív gyakoriság a 39. alkalomnál, a legalacso-nyabb a 31. alkalomnál figyelhető meg. Az absztraktabb, metaforikus térjelölések esetében a legmagasabb relatív gyakoriságok a 23. és 24. alkalmaknál, a legala-csonyabb pedig a 22. alkalomnál tapasztalható.) Ezzel szemben az „on” nyelvi elem használatában a fizikai terek jelölése csökkenést, a metaforikus terek jelö-lése viszont növekedést mutat. (A konkrét, fizikai térjelölések esetében a legma-gasabb relatív gyakoriság a 32. alkalomnál, a legalacsonyabb a 43. alkalomnál fi-gyelhető meg. Az absztraktabb, metaforikus térjelölések esetében a legmagasabb relatív gyakoriság a 36. alkalomnál, a legalacsonyabb pedig a 19. alkalomnál ta-pasztalható.)   
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4. ábra: Az „in” nyelvi elem konkrét, fizikai és absztraktabb, metaforikus térjelöléseinek re-

latív gyakoriságai a korpuszban 

 
5. ábra: Az „on” nyelvi elem konkrét, fizikai és absztraktabb, metaforikus térjelöléseinek re-

latív gyakoriságai a korpuszban A hipotézisünket alátámasztó eredmények azt mutatják, hogy – valószínűleg az izolált, korlátozott és extrém környezet negatív hatásai miatt – a két vizsgált, prototipikusan térjelölő nyelvi elem használatakor a fizikai környezet kevésbé 
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kerül a kísérleti személyek figyelmének fókuszába. A metaforikus terek jelölését tehát a térbeli korlátozottság és az ingerszegény környezet is motiválhatja. A vizsgálat következő fázisai – amelyek alhipotéziseinket támasztották volna alá – azonban nem minden esetben hoztak ennyire látványos, szignifikáns ered-ményeket. Ezekben a fázisokban a vizsgált nyelvi elemek grammatikai szerepeit kódoltuk, vagyis azt, hogy bővítményi vagy vonzatpozícióban szerepelnek-e az előfordulásokban. Ezenkívül pedig elkülönítettük az időre vonatkozó bővítmé-nyek, illetve az összetettebb prepozíciók, azaz a phrase-ek kategóriáit. A vonzati szerepek esetében pedig azt is lekódoltuk, hogy a vizsgált nyelvi elemek milyen régenshez (Komlósy, 1991) tartoznak. 
A konkrét, fizikai és absztraktabb, metaforikus térjelölések eltérései a bővítményi 
szerepeket tekintve A bővítményi szerepek esetében még hasonló, szignifikáns eredményekkel talál-kozhatunk. Ezeket prezentálják a következő táblázatok, az abszolút gyakoriságok számait és azok statisztikai adatait bemutatva.  

A kísérleti 
személyek 

kódjai A térjelölések ab-
szolút gyakoriságai 

(konkrét/absztrakt) Khí négyzet 
értékei (1 

szabadsági 
fokkal) 

P értékei Szignifikan-
cia 

h01 53/70 4.699 0.0302 Szignifikáns h03 60/150 77.143 <0.0001 Szignifikáns h04 139/281 96.019 <0.0001 Szignifikáns h06 50/145 92.564 <0.0001 Szignifikáns h07 52/83 14.237 0.0002 Szignifikáns h08 56/116 41.860 <0.0001 Szignifikáns h09 36/70 21.811 <0.0001 Szignifikáns h10 27/68 35.389 <0.0001 Szignifikáns 
Teljes korpusz 474/987 360.259 <0.0001 Szignifikáns 

4. táblázat: Az „in” nyelvi elem előfordulásainak statisztikai adatai a konkrét,  
fizikai és az absztraktabb, metaforikus térjelölések bővítményi szerepeinek esetében 
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A kísérleti 
személyek 

kódjai A térjelölések 
abszolút gyako-
riságai (konk-
rét/absztrakt) 

Khí négyzet 
értékei (1 sza-

badsági fok-
kal) 

P értékei Szignifikan-
cia 

h01 54/65 2.034 0.1539 Nem szignifi-káns h03 52/156 104.000 <0.0001 Szignifikáns h04 90/189 70.258 0.0001 Szignifikáns h06 66/98 12.488 0.0004 Szignifikáns h07 63/90 9.529 0.0020 Szignifikáns h08 52/110 43.242 <0.0001 Szignifikáns h09 19/54 33.562 <0.0001 Szignifikáns h10 44/51 1.032 0.3098 Nem szignifi-káns 
Teljes korpusz 443/815 220.006 <0.0001 Szignifikáns 

5. táblázat: Az „on” nyelvi elem előfordulásainak statisztikai adatai a konkrét,  
fizikai és az absztraktabb, metaforikus térjelölések bővítményi szerepeinek esetében A bővítményi szerepeket tekintve a konkrét és metaforikus térjelölések közti eltérés az egyes kísérleti személyeknél szinte minden esetben szignifikáns. A me-taforikus terek jelölése még abban a két esetben is gyakoribb, amelyeknél a khí négyzet próba nem mutat szignifikanciát (a h01-es és a h10-es kódú kísérleti sze-mélyek „on” használatai). A jelenség a teljes korpuszra extrém módon jellemző, ugyanis a bővítményi szerepek esetében az absztraktabb térjelölések száma közel a duplája a konkrét térjelölésekének. A teljes korpuszban az „in” nyelvi elem esetében 67,55%, az „on” esetében pedig 64,78% a metaforikus térjelölések ará-nya. A bővítményi szerepeket tekintve a korpuszban található konkrét, fizikai tér-jelölések (Adatsor1) és absztraktabb, metaforikus térjelölések (Adatsor2) relatív gyakoriságinak alakulásait a 6. és 7. ábrák szemléltetik. A lineáris regressziós egyenesek azt mutatják, hogy bővítményként megjelenő mindkét vizsgált nyelvi elem esetében a konkrét, fizikai terek jelölése csökkenést, az absztraktabb, meta-forikus terek jelölése viszont növekedést mutat. (A bővítményként megjelenő, fi-zikai tereket jelölő „in” nyelvi elemek esetében a 39. alkalomnál tapasztalható a legmagasabb relatív gyakoriság, a 35. alkalomnál pedig a legalacsonyabb. A me-taforikus térjelölések relatív gyakorisága az 1. alkalomnál a legmagasabb, a 22. alkalomnál pedig a legalacsonyabb. A bővítményként megjelenő, fizikai tereket jelölő „on” nyelvi elemek esetében a 32. alkalomnál figyelhető meg a legmagasabb relatív gyakoriság, a 19. alkalomnál pedig a legalacsonyabb. A metaforikus térje-lölések relatív gyakorisága a 39. alkalomnál a legmagasabb, a 22. alkalomnál pe-dig a legalacsonyabb.) A kísérleti személyek tehát egyre gyakrabban beszélnek metaforikus terekben történő eseményekről, mint a fizikai, korlátozott és extrém környezet jelenségei-ről akkor, amikor bővítményi szerepben használják a vizsgált nyelvi elemeket. A 
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bővítményi szerepek vizsgálatának eredményei alátámasztják a grammatikai sze-repekkel kapcsolatos, első alhipotézisünket.  

 
6. ábra: Az „in” nyelvi elem konkrét, fizikai és absztraktabb, metaforikus térjelöléseinek re-

latív gyakoriságai a korpuszban a bővítményi szerepek esetében 

 
7. ábra: Az „on” nyelvi elem konkrét, fizikai és absztraktabb, metaforikus térjelöléseinek re-

latív gyakoriságai a korpuszban a bővítményi szerepek esetében 
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 Az IDŐ TÉR fogalmi metafora metaforikus nyelvi kifejezéseinek vizsgálata A korpuszban a vizsgált bővítményi szerepekben megmutatkozó metaforikus tér-konstrukciókat tekintve markánsan megjelennek az IDŐ TÉR fogalmi metafora metaforikus nyelvi kifejezései. Ezek abszolút gyakoriságait mutatják a következő táblázatok.  
A kísérleti 
személyek 

kódjai A vizsgált metafori-
kus térjelölések ab-
szolút gyakoriságai 
(más fogalmi meta-

fora/IDŐ TÉR fo-
galmi metafora) 

Khí négy-
zet értékei 
(1 szabad-
sági fok-

kal) 
P értékei Szignifikan-

cia 
h01 44/26 9.257 0.0023 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés h03 103/47 41.813 <0.0001 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés h04 172/109 28.249 <0.0001 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés h06 112/33 86.083 <0.0001 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés h07 56/27 20.265 <0.0001 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés h08 78/38 27.586 <0.0001 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés h09 41/29 4.114 0.0425 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés h10 37/31 22.926 <0.0001 Nem szignifi-káns 

Teljes korpusz 644/343 183.589 <0.0001 Szignifikánsan 
kevesebb idője-

lölés 
6. táblázat: Az „in” nyelvi elem előfordulásainak statisztikai adatai  

az IDŐ TÉR fogalmi metafora metaforikus nyelvi kifejezéseinek esetében 
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A kísérleti 
személyek 

kódjai A vizsgált metafori-
kus térjelölések ab-
szolút gyakoriságai 
(más fogalmi meta-

fora/IDŐ TÉR fo-
galmi metafora) 

Khí négy-
zet értékei 
(1 szabad-
sági fok-

kal) 
P értékei Szignifikan-

cia 
h01 41/24 8.892 0.0029 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés h03 91/65 8.667 0.0032 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés h04 95/94 0.011 0.9181 Nem szignifi-káns h06 55/43 2.939 0.0865 Nem szignifi-káns h07 38/52 4.356 0.0369 Szignifikánsan több időjelölés h08 87/23 74.473 <0.0001 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés h09 46/8 53.481 <0.0001 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés h10 37/14 20.745 <0.0001 Szignifikánsan kevesebb idő-jelölés 

Teljes korpusz 490/325 66.810 <0.0001 Szignifikánsan 
kevesebb idője-

lölés 
7. táblázat: Az „on” nyelvi elem előfordulásainak statisztikai adatai  

az IDŐ TÉR fogalmi metafora metaforikus nyelvi kifejezéseinek esetében A 6. és 7. táblázatok azt mutatják, hogy az IDŐ fogalmi kategóriája a nem időre vonatkozó bővítményekhez viszonyítva jelentős számban megjelenik a vizsgált nyelvi elemek használatakor, ez az eltérés azonban nem szignifikáns. Az egyes kí-sérleti személyek szintjén mindössze egy esetben (a h07-es kódú kísérleti sze-mély „on” használata) van szignifikánsan több időt jelölő metaforikus nyelvi kife-jezés, mint más metaforikus teret jelölő bővítmény. Három esetben (a h10-es kódú kísérleti személy „in” használata; a h04-es és a h06-os kísérleti személyek „on” használatai) a két jelenség között nem tapasztalható szignifikáns eltérés. A többi kísérleti személy megnyilatkozásaiban, illetve a teljes korpuszban a más, metaforikus tereket jelölő bővítményekhez viszonyítva szignifikánsan kevesebb időjelölő bővítmény figyelhető meg a vizsgált nyelvi elemek használatakor. Az eredmények képet adnak arról, hogy a tér absztrahálását tekintve az IDŐ TÉR fo-galmi metafora metaforikus nyelvi kifejezései begyakorlottak, szaliensek a vizs-gált nyelvi elemek használatakor. (A szaliencia fogalmáról bővebben lásd Tátrai, 
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2011: 116.) A teljes korpuszban az „in” nyelvi elem esetében 34,75%, az „on” nyelvi elem esetében pedig 39,87% az időjelölő előfordulások aránya a többi bő-vítményhez viszonyítva. Az IDŐ TÉR fogalmi metafora metaforikus nyelvi kifeje-zéseire vonatkozó, második alhipotézisünk ezért nem igazolódott. Az IDŐ TÉR fogalmi metafora metaforikus nyelvi kifejezéseinek relatív gyako-risági alakulásait a 8. és 9. ábrák szemléltetik. A lineáris regressziós egyenesek azt mutatják, hogy mindkét vizsgált nyelvi elem esetében növekedést mutatnak az időjelölő bővítmények. (A bővítményként megjelenő, „in” nyelvi elemet tartal-mazó IDŐ TÉR fogalmi metaforák metaforikus nyelvi kifejezéseinek esetében a 25. és a 42. alkalmaknál figyelhetők meg a legmagasabb relatív gyakoriságok, a 19. és 22. alkalmaknál pedig a legalacsonyabbak. A bővítményként megjelenő, „on” nyelvi elemet tartalmazó IDŐ TÉR fogalmi metaforák metaforikus nyelvi ki-fejezéseinek esetében a 39. és a 40. alkalmaknál tapasztalhatók a legmagasabb relatív gyakoriságok, a 6. alkalomnál pedig a legalacsonyabb.)  

 
8. ábra: Az „in” nyelvi elem relatív gyakoriságai a korpuszban  

az IDŐ TÉR fogalmi metafora metaforikus nyelvi kifejezéseinek esetében 
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9. ábra: Az „on” nyelvi elem relatív gyakoriságai a korpuszban  

az IDŐ TÉR fogalmi metafora metaforikus nyelvi kifejezéseinek esetében 

A konkrét, fizikai és absztraktabb, metaforikus térjelölések eltérései a phrase-ek 
esetében A bővítményi szerepekhez hasonlóan az összetettebb prepozíciók, a phrase-ek esetében is több absztraktabb, metaforikus térkonstrukció figyelhető meg, mint konkrét, fizikai térjelölés.  

A kísérleti 
személyek 

kódjai A térjelölések abszo-
lút gyakoriságai 

(konkrét/absztrakt) Khí négyzet ér-
tékei (1 szabad-

sági fokkal) P érté-
kei  Szignifikan-

cia h01 1/16 26.471 <0.0001 Szignifikáns h03 0/23 46.000 <0.0001 Szignifikáns h04 2/44 76.696 <0.0001 Szignifikáns h06 2/48 84.640 <0.0001 Szignifikáns h07 1/20 34.381 <0.0001 Szignifikáns h08 2/15 19.882 <0.0001 Szignifikáns h09 3/0 6.000 0.0143 Szignifikán-san több konkrét térje-lölés h10 1/7 9.000 0.0027 Szignifikáns 
Teljes kor-

pusz 12/173 280.227 <0.0001 Szignifikáns 
8. táblázat: Az „in” nyelvi elem előfordulásainak statisztikai adatai  

a konkrét, fizikai és az absztraktabb, metaforikus tereket jelölő phrase-ek esetében 
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A kísérleti 
személyek 

kódjai A térjelölések abszolút 
gyakoriságai (konk-

rét/absztrakt) Khí négyzet érté-
kei (1 szabadsági 

fokkal) P érté-
kei  Szig-

nifikan-
cia h01 ¾ 0.286 0.5930 Nem szignifi-káns h03 3/21 27.000 <0.0001 Szignifi-káns h04 4/15 12.737 0.0004 Szignifi-káns h06 4/28 36.000 <0.0001 Szignifi-káns h07 4/3 0.286 0.5930 Nem szignifi-káns h08 4/45 68.612 <0.0001 Szignifi-káns h09 1/22 38.348 <0.0001 Szignifi-káns h10 0/12 24.000 <0.0001 Szignifi-káns 

Teljes kor-
pusz 23/150 186.462 <0.0001 Szignifi-

káns 
9. táblázat: Az „on” nyelvi elem előfordulásainak statisztikai adatai  

a konkrét, fizikai és az absztraktabb, metaforikus tereket jelölő phrase-ek esetében Ahogy a 8. és 9. táblázatokban szereplő abszolút gyakoriságok mutatják, a konkrét vagy metaforikus térjelölő phrase-ek kategóriájában egy esetben (a h09-es kísérleti személy „in” használata) tapasztalható szignifikánsan több konkrét, fizikai térjelölés. Két esetben pedig (a h01-es és a h07-es kísérleti személyek „on” használatai) nem figyelhető meg szignifikáns eltérés a két jelenség között. Ennek oka a kevés számú előfordulással is magyarázható. A többi kísérleti személy ese-tében szignifikánsan több a metaforikus térjelölés. A tér metaforizációja a teljes korpuszban extrém módon mutatkozik meg, ugyanis a phrase-ek kategóriájában az absztraktabb térjelölések száma jóval meghaladja a fizikai térjelölésekét. A tel-jes korpuszban az „in” nyelvi elem esetében 93,51%, az „on” esetében pedig 86,71% a metaforikus térjelölések aránya. A tér absztrakciója tehát a vizsgált je-lenségek közül az összetettebb prepozíciók esetében a legextrémebb. A phrase-ek kategóriáit tekintve a korpuszban található konkrét, fizikai térje-lölések (Adatsor1) és absztraktabb, metaforikus térjelölések (Adatsor2) relatív gyakoriságinak alakulásait a 10. és 11. ábrák szemléltetik. A lineáris regressziós egyenesek azt mutatják, hogy az „in” nyelvi elem esetében lényeges növekedés vagy csökkenés nem tapasztalható sem a fizikai, sem a metaforikus terek jelölését tekintve. (A konkrét, fizikai térjelölések esetében a legmagasabb relatív gyakori-ság az 1. alkalomnál figyelhető meg, 32 alkalomnál pedig a vizsgált nyelvi elem 
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nem jelöl fizikai teret. Az absztraktabb, metaforikus térjelölések esetében a leg-magasabb relatív gyakoriság a 41. alkalomnál, a legalacsonyabb a 34. alkalomnál tapasztalható.) Ezzel szemben az „on” nyelvi elem esetében a konkrét, fizikai te-rek jelölése enyhe csökkenést, a metaforikus terek jelölése viszont jelentős növe-kedést mutat. (A konkrét, fizikai térjelölések esetében a legmagasabb relatív gya-koriság a 32. alkalomnál figyelhető meg, 25 alkalomnál pedig a vizsgált nyelvi elem nem jelöl fizikai teret. Az absztraktabb, metaforikus térjelölések esetében a legmagasabb relatív gyakoriság a 39. alkalomnál, a legalacsonyabbak a 19. és 22. alkalmaknál tapasztalható.) A kísérleti személyek tehát gyakrabban beszélnek metaforikus terekben tör-ténő eseményekről, mint a fizikai, korlátozott és extrém környezet jelenségeiről akkor is, amikor phrase-ek részeként használják a vizsgált nyelvi elemeket. A phrase-ek vizsgálatának eredményei alátámasztják a grammatikai szerepekhez kapcsolódó, első alhipotézisünket.  

 
10. ábra: Az „in” nyelvi elem konkrét, fizikai és absztraktabb, metaforikus térjelöléseinek re-

latív gyakoriságai a korpuszban a phrase-ek kategóriájának esetében 
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11. ábra: Az „on” nyelvi elem konkrét, fizikai és absztraktabb, metaforikus térjelöléseinek 

relatív gyakoriságai a korpuszban a phrase-ek kategóriájának esetében  A 10. és 11. táblázatokban találhatók az ötnél több abszolút gyakorisággal rendel-kező, „in” és „on” nyelvi elemeket tartalmazó phrase-ek. Látható, hogy a metafo-rikus tereket jelölő phrase-ek nemcsak az abszolút gyakoriságokban, hanem a le-xikai egységek számát tekintve is meghaladják a fizikai térkonstrukciókhoz hasz-nált phrase-ekét.  
Az „in” nyelvi elemet tartalmazó phrase-ek Abszolút gyakoriság Térjelölés in front of 9 konkrét in total 6 metaforikus in theory 8 metaforikus in terms of 8 metaforikus in particular 8 metaforikus in order to 12 metaforikus all in all 17 metaforikus pain in the ass 22 metaforikus in general 26 metaforikus in fact 38 metaforikus 

10. táblázat: Az ötnél több abszolút gyakorisággal rendelkező,  
„in” nyelvi elemet tartalmazó phrase-ek jellemzői 
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Az „on” nyelvi elemet tartalmazó phrase-ek Abszolút gyakoriság Térjelölés what’s going on here 6 konkrét on top of 12 konkrét on the other hand 8 metaforikus on top of 19 metaforikus what’s going on 23 metaforikus that’s going on 103 metaforikus 
11. táblázat: Az ötnél több abszolút gyakorisággal rendelkező, „on” nyelvi elemet tartal-

mazó phrase-ek jellemzői 

A konkrét, fizikai és absztraktabb, metaforikus térjelölések eltérései a régens és von-
zat konstrukciók esetében A régens és vonzat konstrukciók vizsgálata az „in” nyelvi elem esetében nem tá-masztja alá a grammatikai szerepekhez kapcsolódó, első alhipotézisünket.  

A kísérleti 
személyek 

kódjai A térjelölések ab-
szolút gyakorisága 

(konkrét/abszt-
rakt) 

Khí négyzet ér-
téke (1 szabad-

sági fokkal) P ér-
téke  Szignifikan-

cia 
h01 16/20 0.889 0.3458 Nem szignifi-káns h03 16/28 6.545 0.0105 Szignifikáns h04 26/34 2.133 0.1441 Nem szignifi-káns h06 24/10 11.529 0.0007 Szignifikán-san több konkrét térje-lölés h07 25/9 15.059 0.0001 Szignifikán-san több konkrét térje-lölés h08 16/19 0.514 0.4733 Nem szignifi-káns h09 18/11 3.379 0.0660 Nem szignifi-káns h10 9/10 0.105 0.7456 Nem szignifi-káns 

Teljes korpusz 150/141 0.557 0.4556 Nem szignifi-
káns 

12. táblázat: Az „in” nyelvi elem előfordulásainak statisztikai adatai a konkrét, fizikai és az 
absztraktabb, metaforikus térjelölések régens és vonzat konstrukcióinak esetében 
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A kísérleti 

személy kódja A térjelölések 
abszolút gyako-

risága (konk-
rét/absztrakt) 

Khí négyzet ér-
téke (1 szabad-

sági fokkal) P értéke  Szignifi-
kancia 

h01 33/38 0.704 0.4014 Nem szigni-fikáns h03 20/51 27.070 <0.0001 Szignifikáns h04 28/49 11.455 0.0007 Szignifikáns h06 25/40 6.923 0.0085 Szignifikáns h07 27/31 0.552 0.4576 Nem szigni-fikáns h08 19/51 29.257 <0.0001 Szignifikáns h09 5/27 30.250 <0.0001 Szignifikáns h10 11/32 20.512 <0.0001 Szignifikáns 
Teljes korpusz 168/325 99.996 <0.0001 Szignifikáns 

13. táblázat: Az „on” nyelvi elem előfordulásainak statisztikai adatai a konkrét, fizikai és az 
absztraktabb, metaforikus térjelölések régens és vonzat konstrukcióinak esetében A 12. táblázatban szereplő abszolút gyakoriságok és azok statisztikai adatai azt mutatják, hogy a vonzat pozícióban megjelenő „in” nyelvi elemek mindössze egy esetben (h03-as kódú kísérleti személy) jelölnek szignifikánsan több metafo-rikus teret. Két esetben (h06-os és h07-es kódú kísérleti személyek) szignifikán-san több a konkrét térjelölés. A többi esetben, illetve a teljes korpuszban a vizsgált nyelvi elem hasonló abszolút gyakoriságokkal jelöl fizikai és metaforikus tereket. Szignifikáns különbség nem tapasztalható. Ezzel ellentétben a vonzat pozícióban megjelenő „on” nyelvi elem esetében csak két esetben (h01-es és h07-es kódú kí-sérleti személyek) nem szignifikáns a konkrét és a metaforikus terek jelölése közti különbség. A teljes korpuszban az „in” nyelvi elem esetében 48,55%, az „on” esetében pedig 65,92% a metaforikus térjelölések aránya. A régens és vonzat konstrukciókat tekintve a korpuszban található konkrét, fizikai (Adatsor1) és absztraktabb, metaforikus (Adatsor2) térjelölések relatív gyakoriságinak alakulását a 12. és 13. ábrák szemléltetik. A lineáris regressziós egyenesek azt mutatják, hogy az „in” nyelvi elem esetében a konkrét, fizikai térje-lölések esetében jelentős növekedés, az absztraktabb, metaforikus térkonstruk-ciók esetében pedig enyhe csökkenés figyelhető meg. (A konkrét, fizikai térjelölé-sek esetében a legmagasabb relatív gyakoriság a 36. alkalomnál tapasztalható, 4 alkalomnál pedig a vizsgált nyelvi elem nem jelöl fizikai teret. Az absztraktabb, metaforikus térjelölések esetében a legmagasabb relatív gyakoriságok az 5., 15. és 21. alkalmaknál figyelhetők meg, 3 alkalomnál a vizsgált nyelvi elem nem jelöl metaforikus teret.) Ezzel szemben az „on” nyelvi elem előfordulásaiban a konkrét, fizikai terek jelölése csökkenést, a metaforikus terek jelölése viszont növekedést mutat. (A konkrét, fizikai térjelölések esetében a legmagasabb relatív gyakoriság 
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a 15. alkalomnál figyelhető meg, 2 alkalomnál a vizsgált nyelvi elem nem jelöl fi-zikai teret. Az absztraktabb, metaforikus térjelölések esetében a legmagasabb re-latív gyakoriság a 36. alkalomnál tapasztalható, a legalacsonyabb pedig a 17. al-kalomnál.) Megállapítható, hogy az „in” nyelvi elem esetében a kísérleti személyek gyak-rabban beszélnek konkrét, fizikai terekben történő eseményekről, mint metafori-kus jelenségekről akkor, amikor régens és vonzat konstrukciók részeként hasz-nálják a vizsgált nyelvi elemet. Az „on” nyelvi elemet tartalmazó régens és vonzat konstrukcióknál azonban a jelenség ellentétje figyelhető meg. A régens és vonzat konstrukciók vizsgálatának eredményei az „in” nyelvi elem esetében nem, az „on” nyelvi elem esetében viszont alátámasztják első alhipotézisünket.  

 
14. táblázat: Az „in” nyelvi elem konkrét, fizikai és absztraktabb, metaforikus térjelöléseinek 

relatív gyakoriságai a korpuszban a régens és vonzat konstrukciók esetében 
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15. táblázat: Az „on” nyelvi elem konkrét, fizikai és absztraktabb, metaforikus térjelölései-

nek relatív gyakoriságai a korpuszban a régens és vonzat konstrukciók esetében A 16. és 17. táblázatok a vonzat pozícióban megjelenő „in” és „on” nyelvi ele-mek ötnél több abszolút gyakorisággal rendelkező régenseinek szótári alakjait, gyakoriságukat és térjelölésben betöltött funkciójukat szemléltetik. Látható, hogy a metaforikus tereket jelölő régens és vonzat konstrukciók csak az „on” nyelvi elem használatakor haladják meg az abszolút gyakoriságok és a lexikai egységek számában a konkrét térjelölésekhez használt régens és vonzat alakulatokét. Megállapítható, hogy a vizsgált nyelvi elemek régens és vonzat konstrukciói az angol nyelv legszaliensebb, legbegyakorlottabb konstrukciói közül kerültek ki (vö. Liu, 2011). Ez jelenség is alátámaszthatja azt, hogy kísérleti személyeink kog-nitív tevékenysége beszűkült. A naplók e beszűkültséget tükrözik vissza mind a terjedelmet, mind a szókincset, mind pedig az összetettebb nyelvi konstrukciókat, grammatikai jelenségeket tekintve.  
kötet Abszolút gyakoriságok Térjelölés live 6 konkrét put 7 konkrét spend 11 konkrét sit 12 konkrét go 12 konkrét get 18 konkrét come 51 konkrét sleep 6 metaforikus 
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take 6 metaforikus come 6 metaforikus involve 6 metaforikus interest 9 metaforikus put 22 metaforikus get 23 metaforikus 
16. táblázat: Az „in” nyelvi elem ötnél több abszolút gyakorisággal rendelkező  

régenseinek jellemzői 

Az „on” nyelvi elem régenseinek 
szótári alakjai Abszolút gyakoriságok Térjelölés sit 11 konkrét put 21 konkrét get 26 konkrét work 31 konkrét go 35 konkrét keep 5 metaforikus hold 6 metaforikus come 6 metaforikus focus 7 metaforikus turn 8 metaforikus start 10 metaforikus carry 10 metaforikus catch up 12 metaforikus depend 13 metaforikus move 15 metaforikus work 23 metaforikus put 24 metaforikus crack 24 metaforikus go 47 metaforikus get 66 metaforikus 

17. táblázat: Az „on” nyelvi elem ötnél több abszolút gyakorisággal rendelkező  
régenseinek jellemzői 

Összegzés Összegzésként megállapítható, hogy ebben a korpuszban a kutatás előtt megfo-galmazott hipotézis igazoltnak tekinthető. A vizsgált, prototipikusan térjelölő nyelvi elemek az izolált, korlátozott és extrém környezetben lévő kísérleti szemé-lyek naplóiban elvesztik konkrét, fizikai teret jelölő funkciójukat. Szignifikánsan több esetben töltenek be szerepet metaforikus térkonstrukciókban. 
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Első alhipotézisünket – miszerint a tér metaforizációja a bővítményi szerepek-ben, phrase-ekben és vonzati pozíciókban megjelenő két vizsgált nyelvi elem ese-tében szignifikánsan gyakoribb lesz – a vonzatként megjelenő „in” nyelvi elem vizsgálata nem támasztotta alá. Második alhipotézisünket – miszerint a bővítmé-nyi szerepek esetében az IDŐ TÉR fogalmi metafora metaforikus nyelvi kifejezé-sei szignifikánsan meg fognak jelenni a vizsgát találatokban – az eredmények nem támasztották alá. Fontos kiemelni, hogy a naplókban a megnyilatkozók rengetegszer említik a korlátozott térélmény negatív hatásait, amely szorosan összefügg az olyan jelen-ségekkel, mint az unalom, a fásultság és a fáradtság (pl. „Particularly how Halley 
has this reputation about being a hellhole in the middle of nowhere, which probably 
isn’t going to help anybody, but there you go.”; „Not a lot’s happened, let’s be honest, 
we’re on an ice shelf in the middle of nowhere, so not a great deal is going to hap-
pen.”; „Has there been anything interesting happening? Nothing. It’s just been day-
to-day really on top of everything at the moment.”; „Shitty atmosphere on station.”). Ezért úgy gondoljuk, hogy a kötelezően készített naplók kísérleti személyeink kognitív folyamatainak beszűkülését tükrözik vissza a tanulmányban vizsgált nyelvi elemek használatában is. 
Felhasznált irodalom Capelle, B. (2009). The TIME IS SPACE metaphor: Some linguistic evidence that its end is near. Faits 

de langues, 34. 53–62. Dirven, R. (1993). Dividing up physical and mental space into conceptual categories by means of Eng-lish prepositions. In: Zelinski-Wibelt, Cornelia (ed.) The Semantics of Prepositions From Mental 
Processing to Natural Language Processing. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 73–97. Ehmann Bea – Balázs László (2015). A sarkvidéktől a világűrig: A pszichológiai tartalomelemzés al-kalmazása izolált kiscsoportok vizsgálatára. Magyar Pszichológiai Szemle, 70. 4/2. 723–742. Garrod, Simon – Ferrier, Gillian – Campbell, Siobhan (2003). In és on: a téri prepozíciók funkcionális geometriájának vizsgálata. In: Lukács Ágnes – Király Ildikó – Racsmány Mihály – Pléh Csaba (szerk.) A téri megismerés és a nyelv. Budapest: Gondolat Kiadó Kör. 45–68. Huang, T. (2016). Prepositions from the Perspective of Cognitive Study. http://dpi-proceedings.com/index.php/dtmse/article/viewFile/7528/7107 (Letöltés ideje: 2018. 04. 15.) Huszár Ágnes (2005). A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében. Tinta Könyv-kiadó, Budapest. Imre, A. (2012). Space in Cognitive Linguistics. In: Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 4, 2. 247–260. Kállai János (2004). A téri tájékozódás és a szorongás. Janus/Gondolat, Budapest. Kállai János – Karádi Kázmér – Tényi Tamás (1998). A térélmény kultúrtörténete és pszichopatológiája. Budapest: Tertia Kiadó. Komlósy András (1991). Régensek és vonzatok. Egyetemi tankönyv. JPTE Pécs, XX+233 old. Kövecses Zoltán (2005). A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Budapest: Typotex. Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago – London: University of Chicago. Landau, Barbara – Jackendoff, Ray (2003). A „mi” és a „hol” a téri nyelvben és a téri megismerésben. In: Lukács Ágnes – Király Ildikó – Racsmány Mihály – Pléh Csaba (szerk.) A téri megismerés és a 
nyelv. Budapest: Gondolat Kiadó Kör. 69–125. Langacker, R. W. (1987). Foundations of cognitive grammar volume I. Theoretical prerequisites. Stan-ford: Stanford University Press. 
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