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Doktori (PhD) értekezés 

KIVONAT  

 

BÁTYI SZILVIA 

A SZOCIALIZÁCIÓS KÖZEG HATÁSA A KÉTNYELV Ű MENTÁLIS 

LEXIKONRA. KÁRPÁTALJAI PÉLDA 

 

A dolgozat tárgya a kétnyelvű mentális lexikon pszicholingvisztikai szempontú vizsgálata a 

kárpátaljai általános iskolások mintáján. 

A munka célja, hogy a pszicholingvisztika módszertani apparátusának felhasználásával 

feltárjuk a kétnyelvű mentális lexikonban lévő kapcsolatokat, fényt derítsünk a fő 

szerveződési elvekre, illetve kísérleti szituációban megvizsgáljuk a nyelvek közötti 

interferenciát. Ennek elérése céljából a kárpátaljai általános iskolások több szempontból 

reprezentatív mintáján (N = 469), valamint kontrollcsoportok bevonásával (egynyelvű 

magyar, egynyelvű ukrán és kétnyelvű szlovákiai tanulók) a folyamatos szóasszociációs teszt 

vizsgálati módszert használtuk intralingvális szinten. A nyelvi háttér, a szocializációs közeg, a 

családban és az iskolában használt nyelv hatással lehet a nyelvek ismeretére, a két nyelv 

szerveződésére a mentális lexikonban, ezért a teszt előtt egy szociolingvisztikai kérdőívet 

töltöttek ki a tanulók. A kétnyelvű mentális lexikon nagyban különbözik az egynyelvűtől. Két 

nyelvről lévén szó a nyelvek közötti interferenciát is vizsgálnunk kell, amelyet 

vizsgálatunkban speciális kísérleti helyzet megteremtésével, a Stroop-teszt kétnyelvű 

adaptációjának használatával értünk el.  

Eredményeinkből kiderül, hogy adatközlőink magyar domináns kétnyelvűek, akik 

koordináltan tárolják a nyelveket, a fogalmakhoz az első nyelvükön keresztül érnek el 

(kivételt képeznek az ún. nyelvspecifikus szavak (lásd lentebb, 40. old)). A kutatás 

eredményei alátámasztják a mentális lexikon hálózatelvű struktúráját. A szavak közötti 

kapcsolatok vizsgálatából kiderült, hogy a fő rendezői elv az asszociatív, továbbá a főnevek 

rendelkeznek a legnagyobb szófajmegtartó erővel. Az interferencia vizsgálata során kiderült, 

hogy a kísérleti személyek nem tudják kizárni az inaktív nyelvből jövő hatásokat, tehát a 

feldolgozás folyamán mindkét nyelv aktív. 

A kutatás eredményei, jól hasznosíthatók az oktatásban azáltal, hogy figyelembe vesszük 

a kétnyelvű mentális lexikon működésének a disszertációban részletezett sajátosságait. 
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Doctoral (PhD) Thesis 

ABSTRACT  

 

SZILVIA BÁTYI 

THE IMPACT OF SOCIAL CONTEXT ON THE BILINGUAL MENTA L 

LEXICON. THE EXAMPLE OF TRANSCARPATHIA 

 

The aim of this study is to reveal the connections that underlie the bilingual mental lexicon. 

For this purpose the continuous word association test was applied on interlingual level and a 

questionnaire was filled in by the subjects (N = 469, age 12-13) that helps to describe their 

linguistic background. Besides this, the bilingual version of the Stroop test was used. This 

method operates simultaneously the coding system of one language and the decoding system 

of the other language. The results show that our subjects are Hungarian dominant bilinguals; 

they reach the conceptual level through the L1. The dominance of associative links within the 

mental lexicon proves the participation of the associative memory in processing. Stroop 

interference takes place on the response level that is caused by the difference in orthography. 

These results can be applied in education in taking into account the specificities of the 

bilinguals. 

 

БАТИ СИЛЬВИЯ 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТЕКСТА НА ДВУЯЗЫЧНЫЙ 

МЕНТАЛЬНЫЙ ЛЕКСИКОН. ПРИМЕР ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Настоящее исследование направлено на изучение отношения в двуязычном ментальном 

лексиконе. Для достижения этой цели, непрерывный метод ассоциации слов был 

использован на интралингвальном уровне. В ходе исследования анкетирование 

респондентов (469 детей 12-13 летнего возраста) было проведено. Кроме этого, 

двуязычная версия теста «СТРУП» была использована как метод научного 

исследования. Этот метод одновременно активирует кодированиe системы одного 

языка и декодированиe системы другого языка. Результаты показывают, что 

экспериментальная группа двуязычная, где венгерский является доминирующим 

языком. Доминирование ассоциативных связей в ментальном лексиконе демонстрирует 

активное участие ассоциативной памяти в обработки языка. Результаты могут быть 

использованы в учебном процессe двуязычных студентов. образовании учеников 

билингвов. 
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1. BEVEZETÉS 

 

 

1.1. KÉTNYELV ŰSÉG: KITERJEDTSÉG, MEGHATÁROZÁSI NEHÉZSÉGEK 

A kétnyelvűség mint jelenség az emberi nyelv létezése óta fennáll. Az egyes nyelveket 

beszélő közösségek tagjai egymással kapcsolatban álltak, a másik nyelvből megtanulták a 

kommunikációhoz szükséges elemeket. A kétnyelvűség kiterjedtségét, illetve a két- és 

többnyelvűek számát viszont mind a mai napig nehéz meghatározni, ami részben magának a 

kétnyelvűségnek a meghatározási nehézségéből adódik. Sok esetben a kétnyelvűségi típusokat 

olyan terminusok mentén választják szét, mint korai – késői kétnyelvűség, domináns – 

balansz kétnyelvűség stb., melyek meghatározása szintén nem egyértelmű. Az egyes országok 

vagy intézmények nem foglalkoznak megfelelő szinten a két-és többnyelvűség kérdésével, 

még ha ez közvetlenül érinti is őket (Göncz 2004; Grosjean 1982). 

Az egynyelvű és egykultúrájú társadalomban felnőtt emberek gyakran gondolják úgy, 

hogy a kétnyelvűség csak néhány ember sajátja. A valóságban viszont a világ lakossága 

körében három emberből átlagban egy mindennap használ két- vagy több nyelvet a munkája 

során, a családjával, a szabadidejében. Még nagyobb azoknak az embereknek a száma, akik 

csak esetenként használnak egy másik nyelvet bizonyos célokra. Ha ezeket az embereket is 

kétnyelvűnek számítjuk, akkor az egynyelvű beszélők a Föld lakosságának csak egy kisszámú 

kisebbségét alkotják (Li Wei 2000). Az egyik legmeggyőzőbb érv minderre Mackey (1967) 

kimutatása, aki összevetette a világ nyelveinek számát a létező országok számával, s ennek 

eredményeként kiderült, hogy a világon beszélt nyelvek száma az országok számának 

harmincszorosa vagy negyvenszerese. 

Ha csak az Európai Unió országait nézzük, akkor is feltűnően nagy az anyanyelvükön 

kívül más nyelvet beszélők aránya (1. ábra). 
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1. ábra. Az anyanyelvükön kívül más nyelven is társalogni tudók megoszlása az 

egyes országokban (http://europa.eu/languages/servlets/Doc?id=1036) 

 

A kétnyelvűség meghatározásának a problematikája széleskörű, sokan sokféleképpen 

próbálták definiálni számos megközelítésből. Az egyik ilyen kritérium az egyén nyelvi 

kompetenciája1. Bloomfield (1933) a maximalista nézetet vallva „két nyelv anyanyelvi 

kontrolljáról” beszél. A maximalista nézetet támogatók szerint kétnyelvű az a személy, aki a 

két nyelvet ugyanolyan szinten beszéli, mint ezen nyelvek egynyelvű beszélői 

(Christopherson 1948; Halliday, McIntosh és Strevens 1970). A másik nézet, a minimalista 

nézet, mely szerint kétnyelvűnek tekinthető az a személy, aki anyanyelve mellett egy másik 

                                                           

1
 „A nyelvi kompetencia  vagy nyelvi felkészültség (linguistic competence) a nyelv szabályrendszerének a 

birtoklása, vagyis a beszélő tudása a használt nyelvről, amelynek segítségével felismerhetők a nyelvi hibák.” 
(Göncz 2004: 20)  
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nyelven értelmes kijelentéseket tud produkálni (Haugen 1953). John Macnamara (1969) 

szerint kétnyelvűnek tekinthető az a személy is, aki a négy nyelvi készség közül (beszéd, írás, 

olvasás, megértés) legalább egyet birtokol egy másik nyelven.  

Nyilvánvaló, hogy a két nézet egyike sem tekinthető kizárólagosnak. A nyelvészek inkább 

kontinuumként képzelik el a kétnyelvűséget, melynek egyik végpontja az, amikor az egyén 

értelmes kijelentést képes tenni egy nyelven, másik végpontja pedig, amikor otthonosan 

mozog a két nyelvben (Bartha 1999). A kétnyelvű általában a kontinuum valamelyik pontján 

helyezkedik el, mert a kétnyelvűség nem stabil állapot. Az egyén helyzetétől, 

életkörülményeitől függően a nyelvi dominancia változik, és szélsőséges esetben nyelvvesztés 

is bekövetkezhet, és a kétnyelvű egynyelvűvé válik. 

A másik tipikus kategorizáció az életkor szerinti. Sokan úgy vélik, hogy csak az lehet, 

kétnyelvű, aki szültésétől fogva mindkét nyelv hatásainak ki van téve. Valójában azonban 

kétnyelvűvé későbbi életkorban is válhat az ember, a két nyelv elsajátítása között lényeges 

időeltolódás is lehet (Navracsics 2007). Nagyon sokáig volt uralkodó az a nézet, hogy a 

gyerekek sikeresebb másodnyelv-tanulók, mint a felnőttek, azaz a korai kétnyelvű 

nyelvelsajátítást támogatták. A kritikus periódus hipotézisen alapszik a „minél korábban, 

annál jobb” alapelv a nyelvtanulásban (Johnson és Newport 1989; Long 1990). A kritikus 

periódus feltehetően a pubertás korig tart, amely után a nyelvtanulás nehezebbé válik az agy 

plaszticitásának csökkenése miatt (Lenneberg 1967). A vizsgálatok megerősítik Lenneberg 

feltételezését, miszerint a korai nyelvtanulás jobb fonológiai képességeket eredményez az 

adott nyelvben. A kritikus periódus vizsgálata számos ellentmondó eredményt hozott, az 

eredmények azonban megdöntötték azt az elképzelést, hogy a második nyelvelsajátítás csak 

akkor lehet sikeres, ha az gyerekkorban kezdődik el. A késői vagy felnőttkori kétnyelvűség 

előnyei között szerepel például a jobb analitikus képesség, amely a kognitív érettséggel van 

összefüggésben (Fathman 1975). Mägiste (1992) kutatásai azt az eredményt hozták, hogy a 

fiatalabb gyerekek nem teljesítenek jobban a második nyelv-tanulás minden tényezőjében. 

Navracsics Judit (2010) vizsgálati eredményeiből kiderül, hogy a késői kétnyelvűeknél 

megjelenő fonológiai és grammatikai tervezésből eredő hibák (amelyeket a procedurális 

memória csökkent aktivitása eredményez) nem múlták felül a korai kétnyelvűkéit. Az újabb 

kutatások már nem kritikus periódusról adnak számot, hanem az egyes nyelvi szinteket 

különbözőképpen érintő szenzitív életszakaszokról (Hurford 1991; Johnson és Newport 1989; 

áttekintésre lásd Karmacsi 2007). 

Disszertációmban szereplő alanyok kétnyelvűségének meghatározásakor a fenti 

kérdéseket figyelembe vettem, és álláspontom szerint kétnyelvűnek tekinthetők azok az 
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emberek, akik mindennapjaik folyamán anyanyelvük mellett aktívan kapcsolatba kerülnek egy 

másik nyelvvel is. Ezen sajátos helyzetükből fakadóan a kétnyelvűség más és más szintjén 

helyezkednek el. 

 

1.2. KÉTNYELV ŰSÉG KIALAKULÁSA 

 

1.2.1. Közösségi szinten 

 

A kétnyelvűség kialakulásának számos oka lehet mind közösségi, mind pedig egyéni szinten. 

Egy csoport kétnyelvűvé válhat politikai, társadalmi vagy gazdasági okokból eredő vándorlás 

miatt, politikai föderalizmus vagy nacionalizmus miatt, esetleg kulturális és oktatási tényezők 

hatására. Nem ritkán a politika játszik szerepet a kétnyelvűség kialakulásában, és bizonyos 

történelmi események hatására, államhatárok megváltoztatásával egyesek belekényszerülnek 

a kétnyelvű állapotba. Így beszélhetünk őshonos kisebbségről Kárpátalján a magyarok 

vonatkozásában. A kárpátaljai magyarok többnyelvűsége úgy alakult ki, hogy a terület a 20. 

század folyamán több államhoz tartozott: 1918-ig az Osztrák-Magyar Monarchiához, 1938-ig 

Csehszlovákiához, a régió nagyobb része 1938. november 3. és 1939. március 15. között 

Kárpát-Ukrajnához, 1938/39-től 1944-ig a Magyar Királysághoz, 1991-ig a Szovjetunióhoz, s 

1991 óta Ukrajnához (Csernicskó 2009). A nyelvi és kulturális sokszínűséget az 

államhatalmak de jure elismerték, azonban nyelvpolitikájukban arra törekedtek, hogy a 

lakosság elsajátítsa az államnyelvet. Csernicskó István ezt a fajta kétnyelvűséget 

aszimmetrikusnak nevezi, amelynek jellemzője, hogy a többségiek nem tanulják meg a velük 

élő kisebbség nyelvét, a kisebbségi közösség számára azonban kötelező az államnyelv 

elsajátítása. Mindez meghatározza a kárpátaljai magyarok többnyelvűségét, nyelvtudását. 

Azokban a közösségekben, ahol különböző nyelvek élnek együtt, fontos szerepet játszanak az 

egyes nyelvekhez fűződő attitűdök. Haugen (1956: 87) szerint a nyelv „egyben szociális 

intézmény, mint a törvénykezés, a vallás vagy a gazdaság, és szociális eszköz is, amely 

lehetővé teszi minden más intézmény működését. Intézményként pedig egy közösségi csoport 

jelképé válhat” (ford. B. Sz). A nyelvet használó és a nyelvet nem használó közösség is 

valamilyen értékkel ruházza fel az adott nyelvet. Két nyelv együttélésekor az esetek nagy 

többségében az egyik nagyobb presztízzsel rendelkezik, amelyet „domináns” vagy „többségi” 

nyelvnek neveznek, mivel beszélői kezében van a politikai, kulturális és gazdasági hatalom 



15 

(Grosjean 1982). Ferguson (1959) írásában a diglosszia2 fogalmát taglalva írja le a 

különbséget az ’emelkedett’ (high) és a regionális (low) nyelvváltozatok között. Számos 

országban úgy tartják, hogy az emelkedett nyelv szebb, kifejezőbb, logikusabb és az elvont 

gondolkodás kifejezőeszköze, míg a regionális változatok agrammatikusak és durvák. Ez a 

hozzáállás jellemző az arab országokban a klasszikus arabhoz a beszélt arabbal szemben 

(Ferguson 1959). Ukrajna függetlenné válása után a magyar magasabb presztízzsel bírt 

Kárpátalján, mint az ukrán (Csernicskó 2011), ami pl. abban is megnyilvánult, hogy számos 

ukrán gyermek járt magyar tanítási nyelvű iskolába. Ebben az időben Magyarország 

gazdaságilag sokkal erősebb volt, mint Ukrajna, ami növelte a magyar nyelv presztízsét a 

lakosság körében. A kormány ukránosító politikája következtében azonban – ami az 

oktatásban is megnyilvánul (ukrán nyelvű felsőoktatási felvételi) – egyre több szülő dönt úgy, 

hogy gyermekét ukrán tanítási nyelvű iskolába íratja.  

 

1.2.2. A kárpátaljai kétnyelvű közösség 

1.2.2.1. Demográfiai adatok 

Kárpátalja Ukrajna nyugati részén található régió, mely határos Magyarországgal, 

Romániával, Szlovákiával. A területen a kilencedik század óta élnek magyarok. A régió 

Magyarországhoz tartozott, majd a 20. századi hatalom és kormányváltások után ma Ukrajna 

25 megyéjének az egyike lett (Csernicskó 2005; Magocsi 1996: 525;). A mai Kárpátalja 

területén élő kisebbségekről, azok számának változásáról nincs megbízható számadat, 

amelynek számos oka van. Először is Kárpátalja mint politikai és földrajzi entitás csak 1918 

óta létezik, ezért statisztikai és demográfiai kimutatások külön a régióra nem születtek azelőtt. 

Másodszor Kárpátalján a 1918-1991-es időszakban a hatalomváltásoknak köszönhetően az 

egyes kormányok más és más módszereket alkalmaztak a népszámlálásra, ezért nem 

összehasonlíthatók (Csernicskó 2005).  

A megyében a 2001-es népszámláláskor több mint száz nemzetiséget számláltak, de ezek 

közül csak 5 nemzetiség aránya haladta meg az 1%-ot. Az itt élő magyarok Kárpátalja 

lakosságának 12,1%-át teszik ki. Az említett népszámlálás adatai alapján a magyarok száma 

151,5 ezer fő, amely az Ukrajna területén élő magyarok 96,8%-át teszi ki (az ország 

nagyvárosaiban is élnek még magyarok szórványban). 

                                                           

2
 A nyelvi állapotnak azt a formáját, amikor a beszélő nyelvének két változatát is használja (azaz a magasabb 

presztizsűt és az alacsonyabb presztizsűt), diglossziának (gör. 'kettős') nevezik (Ferguson 1959). 
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A magyarok 64,6%-a falvakban él, 8,8% ún. városi típusú településeken, 26,6% pedig 

városokban (Molnár – Molnár D. 2010). Többségük olyan helységben él, ahol a magyarok 

többséget alkotnak (a nyelvi térképet lásd 1. sz. melléklet).  

A megyében a magyar nyelvterület főleg magyar többségű településekből áll, amely 

Kárpátalja délnyugati részén húzódik az ukrán–magyar határral párhuzamosan, 15–20 km 

szélesen. Ahogy azt Molnár – Molnár D. (2010: 22) is meghatározzák: „Az ukrán–magyar 

nyelvhatár északnyugaton az ukrán–szlovák államhatárnál kezdődik az Ungvártól délre fekvő 

(települések által alkotott vegyesen lakott sávval. Innen a Kárpátaljai alföldön húzódik 

délkeleti irányban, helyenként természeti akadályok mentén, így Nagydobronytól északra a 

Latorca, Dercentől keletre az egykori Szernye-mocsár, Tiszapéterfalvától északra a Tisza 

vonalán. Végül Szőlősgyula jelenti a kárpátaljai magyar nyelvterület keleti szélét, ahol az 

érintkezik az ukrán–román államhatárral.” 

 

1.2.2.2. A nyelvek jogi státusza 

Ukrajnában a nyelv státuszát a következő dokumentumok határozzák meg: Ukrajna 

Alkotmánya (1996), Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság törvénye az USZSZK 

nyelveiről (1989), Ukraine’s Declaration of Nationality Rights (1991), Ukrajna törvénye a 

nemzeti kisebbségekről (1992), The Law of Ukraine about Local Municipalities (1997) and 

several resolutions (Csernicskó 2005). 

Az említett dokumentumokat Csernicskó István (2005) elemezte, és azt írja, hogy 

elméletben az ukrán mint államnyelv mellett vagy azzal párhuzamosan az orosz vagy 

bármelyik kisebbségi nyelv funkcionálhat hivatalos nyelvként. A gyakorlat, tehát a de facto 

helyzet azt mutatja, hogy az orosz nyelvet, mindenféle adminisztrációs tiltások ellenére, 

hivatalos nyelvként használják a keleti területeken (ahol a lakosság számottevő részét oroszok 

alkotják). A kisebbségi nyelveket mindemellett csak az oktatásban, a kisebbségi médiában, 

közéletben, a hitéletben és a magánszférában használják. A klossi meghatározás3 (1967: 15) 

szerint – amely öt státuszt határoz meg a nyelveknek a társdalomban betöltött szerepük szerint 

– a magyar nyelv Ukrajnában a Harmadik Státuszt tölti be, miszerint a hatóságok a kisebbségi 

                                                           

3 (1) a nyelv az egész országban hivatalos; (2) ez a hivatalos nyelve egy nagyobb területi egységnek (terület, 
járás, stb.); (3) a hatóságok a kisebbségi nyelv használatát a közoktatásra, közhirdetményekre korlátozzák, de 
nem kap hivatalos státuszt; (4) tolerálják a nyelv használatát a magánszférában (a sajtóban, egyházon belül, 
magániskolákban, stb.);  (5) A nyelv használata be van tiltva (Kloss 1967: 15). 
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nyelv használatát a közoktatásra, közhirdetményekre korlátozzák, de nem kap hivatalos 

státuszt.  

A kárpátaljai magyarok az egymás közti kommunikációra a magyar nyelvet használják, 

míg az orosz és ukrán nyelvet a csoportok közötti kommunikációra és hivatalos ügyek 

intézésére használják. 

 

1.2.2.3. Kétnyelvű beszélőközösség 

Kárpátalja esetében két illetve többnyelvűségi helyzetről beszélünk, hisz számos nemzetiség 

él együtt a területen. A kárpátaljai magyarok tehát a Lanstyák István által megfogalmazott 

definíció alapján kétnyelvű közösség: „Kétnyelvű beszélőközösségen olyan közösséget értek, 

amelyben a napi kommunikáció során két önálló nyelv használatos. Az ilyen közösségeknek 

nem minden tagja kétnyelvű, de ezek is tagjai a kétnyelvű beszélőközösségnek. Egyrészt 

azért, mert a két nyelv használatának szabályait ők is ismerik (tudják, milyen 

beszédhelyzetben lehet magyarul megszólalni), másrészt pedig azért, mert ők is a kétnyelvű 

anyanyelvváltozatot beszélik, mivel ezt sajátították el anyanyelvként.” (Lanstyák 1993/1998: 

77). 

Az egyéni kétnyelvűség tekintetében nagy változatosságot mutatnak a közösség tagjai. „A 

határainkon kívül élő magyarok (...) – nem sok, de nem pontosítható kivételt tekintve – immár 

mindenhol a kétnyelvűségnek alacsonyabb vagy magasabb fokú állapotában élnek. Vannak 

tehát, akik értik az államnyelvet, de nem beszélik, vannak, akik az államnyelvet kezdő, haladó 

vagy közepes fokon beszélik, s vannak, akik az anyanyelvüket és az államnyelvet is 

egyformán jól beszélik” (Kiss Jenő 1995: 217; lásd még Csernicskó szerk. 2003: 28–30). 

Bár a bilingvizmus a kárpátaljai magyarság körében általános jelenség, klasszikus 

értelemben vett kétnyelvűségről nem beszélhetünk – olvashatjuk Csernicskónál (Csernicskó, 

1995). Leginkább átmeneti kategóriákat találhatunk egy- és kétnyelvűség között, melyeket ő 

két csoportra oszt: 

Az elsőbe tartoznak azok, akik anyanyelvük mellett legalább még egy nyelvet beszélnek, s 

ezt mindennapi kommunikációjukban használják is környezetükkel. Többek között ide 

sorolhatjuk a városok magyar lakosságát és az ukrán/ruszin falvak magyarságát. 

A második csoport tagjai anyanyelvük mellett ismernek még egy nyelvet, amit csak 

alkalomszerűen használnak. Ide tartoznak a magyar többségű települések magyar lakosai. 

Az egyes nyelveknek egy közösségen belüli fennmaradáshoz szükséges ezen nyelvek 

használata. A kárpátaljai magyar közösségben a nyelvek sajátos funkciómegoszlásban 
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vannak. A magyar nyelv használata jellemző a magánszférára, bár jelentős szerepet kap az 

ukrán és az orosz nyelv is, például az újságolvasásban, tévénézésben, rádióhallgatásban, stb. 

(Csernicskó 2010). A közéleti színtereken a három nyelv (magyar, ukrán és orosz) használata 

csaknem kiegyenlítődik, bár a magyar szerepel a legkisebb arányban. A kárpátaljai kétnyelvű 

közösség kommunikációjának sajátosságai közé tartozik a nyelvválasztási és kódváltási 

stratégiák, amelyről bővebben Márku Anita (2008) Érvényes történetek. Nyelvválasztási és 

kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyarok körében című monográfiájban 

olvashatunk részletesen. 

Egy kisebbségi nyelv szerepét emeli, ha nemcsak a magánszférában, de a közéletben és a 

hivatalos ügyintézésben is megjelenik. Kárpátalján magyar nyelven jelenik meg számos újság 

és szépirodalmi mű, tudományos munkák, van magyar nyelvű média. Mi sem bizonyítja 

jobban a magyar nyelv presztízsét, mint a magyar tannyelvet használó iskolahálózat! A 

2006/2007-es tanév adatai alapján a főiskolák és egyetemek hallgatóinak 10,7%-a (1923 diák) 

volt magyar, amelyből 1021 diák a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára járt. A 

főiskola megnyitása előtt a magyarok részaránya a felsőoktatásban (1996 előtt) 5% körüli volt 

(Molnár – Molnár D. 2010: 28).  

A kárpátaljai magyarok érvényesülését Beregszászi Anikó (2004:17) az oktatáson 

keresztül látja kivitelezhetőnek, melynek célja és feladata: „…jól kommunikáló, az 

anyanyelvet az adott beszédhelyzethez igazodó módon használni képes, a helyi értékek és az 

összmagyar kultúra iránt fogékony, az anyanyelvet a következő generációnak lehetőség 

szerint továbbadó, ugyanakkor kétnyelvű, vagyis az államnyelvet és egy nemzetközi nyelvet a 

boldogulásához megfelelő szinten ismerő egyének képzése”. 

Lanstyák István szlovákiai magyar nyelvész – megfogalmazva a kisebbségi magyar 

iskolák nyelvi céljait – hasonló véleményen van: „A Kárpát-medence peremországaiban 

működő kisebbségi magyar iskolák mindenekelőtt abban különböznek az illető országok 

többségi iskoláitól, hogy bennük az oktatás céljai közt jóval hangsúlyozottabban szerepelnek 

nyelvi célok. A kisebbségben élő magyar nemzetrészek nyelvük hosszú távú megőrzése, ill. a 

többségi társadalomba való szükséges mértékű beilleszkedésük érdekében az oktatás 

legfontosabb nyelvi céljaként az anyanyelv már ismert beszélt nyelvi regisztereinek 

megerősítését, kiteljesítését, s újabbaknak (a standard nyelvváltozatnak, a különféle 

szaknyelveknek stb.) alapos elsajátítását, valamint a második nyelv szükséges mértékű 

megtanítását határozzák meg. Térségünkben tehát e kisebbségi közösségek az anyanyelvű 

oktatás alapvető nyelvi célját a funkcionális kétnyelvűség elérésében látják (1996: 11). 

A következő ábra a Kárpátalján élő nemzetiségek nyelvtudását mutatja (2. ábra). 
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2. ábra. Az ukránul beszélők, ill. csak anyanyelvükön beszélők aránya Kárpátalján 

nemzetiségenként a 2001. évi népszámlálás adatai alapján4 (Csernicskó 2009) 

 

Ahogy az a fenti diagramból is kiderül, a kárpátaljai magyarok nem nagy arányban 

beszélik az államnyelvet összehasonlítva a szlovákiai magyarokkal, akiknek 90%-a beszéli a 

szlovák nyelvet (lásd lentebb (20. oldal), Lanstyák 2005). Az államnyelv mellett az oroszul 

tudók aránya a legmagasabb (1991 előtt a szovjet érában élők még oroszt tanultak). Mind a 

többségi csoportnál, mind pedig a magyar kisebbségi csoportnál megfigyelhető azoknak a 

magas aránya, akik nem beszélnek egyéb más nyelvet az anyanyelvükön kívül.  

 

1.2.2.4. Közoktatás 

Kárpátalján a 2008/2009-es tanévben 67 iskolában és 5 egyházi alapítványi iskolában oktattak 

magyarul, illetve 30 iskolában párhuzamosan működtek magyar és ukrán osztályok is. 

Ezekben összesen 17,366 gyerek tanult. A rendszerváltás után nőtt a magyar iskolák és 

tanulók száma, bár az utóbbi két évben a kedvezőtlen oktatáspolitikai döntések következtében 

a magyarul tanulók aránya csökkent. Ha a magyarok arányát nézzük az egyes járásokban, 

akkor a Nagyszőlősi járásban a magyarok alulreprezentáltak az oktatásban. Ennek főként az 
                                                           

4 az ukránok oszlopban a beszél ukránul részben azoknak az aránya van feltüntetve, akiknek a nemzetisége és 
anyanyelve is az ukrán 
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az oka, hogy a vegyesen lakott településeken a szülők ukrán iskolába íratják a gyereküket. A 

szórványtelepüléseken (Ungvár és Huszt város valamint a Rahói járás) szintén az 

alulreprezentáltság a jellemző, főként a kevés magyar iskola és a házassági asszimiláció miatt 

választják az ukrán iskolákat. Ezzel szemben vannak olyan települések is, ahol a magyar 

tanulók száma meghaladja a magyar népesség megfelelőjét az iskolákban (Ungvári járás, 

Munkács és Csap város). Ennek hátterében az áll, hogy a kárpátaljai cigányok túlnyomó 

többsége magyar anyanyelvű (Braun, Csernicskó és Molnár 2010) és a gyerekek zöme 

magyar iskolába jár (Molnár – Molnár D. 2010: 27).  

 

1.2.3. Szlovákiai magyarság 

A 2001-es népszámlálások szerint a magyarok száma Szlovákiában 520,528, amely az 

összlakosság 9,67%-át teszi ki. Elméletileg a magyar nyelvet az élet minden területén 

használhatják. Valójában azonban a szlovák többségű falvakban és városokban a szlovák 

nyelv használata a domináns (vagy kizárólagos). Szlovák a kommunikáció nyelve a 

hivatalokban, munkahelyeken és az egészségügyben (Lanstyák 2000: 125; Lanstyák 2005: 

56). A magyarul történő írott kommunikáció használata minimális. 

A szlovákiai magyarok 90%-a beszél szlovákul (Csepeli et al. 2000: 55; Zel’ová 1992: 

156;). A magyar beszélőközösséget Lanstyák (2000: 49) magyar domináns kétnyelvűekként 

definiálja. Az endogám magyar házasságban élő szülők gyereküket magyarként szocializálják 

(ami a nyelvet és a nemzeti identitást illeti), míg a szlovák–magyar házasságban élő szülők 

szlovák nemzetiségűként szocializálják a gyereküket (Csepeli et al. 2000: 50). Azok a 

gyerekek, akik az utóbbi csoportba tartoznak és többségi településen élnek, legtöbbször meg 

sem tanulják a kisebbségi nyelvet (Sándor 2004: 134), míg magyar többségű településen 

mindkét nyelvet megtanulják (lásd még Lanstyák 2005: 56). A nyelvcsere főként a magyar 

nyelvhatáron történik valamint a magyar szórványban. (A magyar-szlovák kétnyelvű 

gyermekek pszicholingvisztikai vizsgálatáról lásd Vančóné Kremmer Ildikó 2007). 

A magyarok részvételi aránya a felsőoktatásban rosszabb, mint a szlovákoké. Az említett 

népszámlálási adatok alapján a szlovákok 8,2%-a rendelkezik felső végzettséggel, addig a 

magyaroknak csak 4,5%-a (Lanstyák 2005).  

A magyar nyelvterületen élő magyarok számára van lehetőség arra, hogy gyerekeiket 

magyar alapiskolába illetve gimnáziumba írassák be. Bár ezen iskolák száma és helyzete nem 

felel meg az elvárásoknak. Az összes magyar tanuló kb. 20%-a szlovák tanítási nyelvű 

iskolába jár és kb 50%-a szakközépiskolába. Mivel nincs magyar tannyelvű állami 
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felsőoktatás, így a tanárok képzése csak részben folyik magyarul. Néhány magyarországi 

egyetemnek van kihelyezett tagozata Szlovákiában, ahol lehetőség nyílik magyarul tanulni. 

Az iskolákban a szlovák nyelvet tantárgyként oktatják, míg a szakiskolákban a technikai 

tantárgyak oktatásának nagy része (vagy teljes egésze) szlovákul történik.  

 

1.2.4. Nyelvi attitűdök 

A kisebbségek nyelve gyakran a többségi társadalom támadásainak célpontja. Gyakori 

„módszer”, hogy a kisebbségi nyelvet dialektusnak minősítik és társítják az összes, laikusok 

által használt negatív asszociációval, miszerint a dialektus szegényesebb, mint a standard 

nyelvváltozat. Előfordul ez kétnyelvű államokban is, pl. Kanadában (Grosjean 1982).  

A nyelvi attitűdök nagyban befolyásolják az első nyelv tanulását. Susan Gal (1979) a 

felsőőri német–magyar kétnyelvűek nyelvhasználatáról írt könyvében olvashatjuk, hogy a 

német a nemzeti nyelv, amely a városias és jövő-orientált társadalmat szimbolizálja, és mint 

ilyen a magyarral szemben előnyben részesített nyelv. A magyar a paraszti társadalom nyelve, 

ezért a szülők arra törekednek, hogy gyerekeik ne tanulják ezt a nyelvet, a németet viszont 

hibátlanul beszéljék.  

A fentiekből következik, hogy a kisebbségi és a többségi csoport kétnyelvűséggel és a 

kisebbségi nyelvvel kapcsolatos attitűdjei és céljai szerint megkülönböztetünk additív és 

szubtraktív kétnyelvűséget (Lambert, 1975; idézi Göncz, 1993, 2004). Additív (hozzáadó) 

kétnyelvűségről beszélünk akkor, amikor a kisebbségi nyelvet értékesnek tekintik, és a 

csoportok a nyelv megőrzésére törekednek a többségi nyelv magas fokú elsajátítása mellett 

(lásd pl. Finnország (Ferenc 2010)). Navracsics Judit (2009) tanulmányában olvashatunk az 

ausztrál és a német példáról, ahol az utóbbi években egyre több a kétnyelvűek száma és a 

kétnyelvűség presztízse nő. Ilyen esetekben a kétnyelvűség előnyös típusai alakulnak ki. 

Szubtraktív (felcserélő) kétnyelvűségi helyzetben a kisebbségi nyelv(ek) státusza alacsony és 

a többségi csoport a kisebbségi nyelv többségi nyelvvel való felcserélésére törekszik. Ebben 

az esetben a kétnyelvűség átmeneti állapot, s a negatív attitűdök miatt a kétnyelvűség 

elégtelen formái alakulnak ki. Ez főként akkor jelentkezik, ha a második nyelv tanulását 

erőltetik, miközben az első nyelv fejlődéséhez nincsenek meg a kedvező feltételek (Bartha 

1999; Csernicskó 2010; Lesznyák 1996;). Göncz (2004) szerint a hozzáadó kétnyelvűségi 

helyzet az egyén adottságainak teljesebb kibontakozását teszi lehetővé. Felcserélő 

kétnyelvűségi helyzetben ún. kettős félnyelvűség jöhet létre, amely mindkét nyelv hiányos 
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ismeretét jelenti, valamint nemkívánatos hatások jelentkezhetnek a személyiség egyéb 

területein is.  

A közösségi kétnyelvűségnél megkülönböztetünk elit és népi kétnyelvűséget. Elit 

kétnyelvűség akkor jön létre, amikor a csoportok önszántukból tanulnak nyelveket. A népi 

kétnyelvűség a kisebbségi csoportok jellemzője, akik kénytelenek megtanulni a többségi 

nyelvet a fennmaradás és érvényesülés miatt (Göncz 2004).  

 

1.2.5. Kétnyelvűvé válás egyéni szinten 

1.2.5.1. Családi modellek 

Közösségi szinten tehát a kétnyelvűvé válásnak számos formája lehet, úgy mint a 

népmozgások, területi átrendeződés, migráció. A kétnyelvűvé válásnak mégis a leggyakoribb 

színtere a család és az iskola (Csernicskó 2010; Grosjean 1982). Az egyik legjobban 

dokumentált családi modell az egy személy – egy nyelv elv. Ronjat (akiről a modell később a 

nevét kapta) francia nyelvész alkalmazta ezt a modellt fiára Louisra, akivel ő csak franciául, 

felesége pedig csak németül beszélt. Ronjat (1913) azt írja, hogy egy kezdeti kevert nyelvi 

szakasz után a gyerek úgy használta mindkét nyelvét, mint a vele egykorú egynyelvűek.  

Ugyanezt a stratégiát használta Leopold lányával Hildegarddal. Az apa csak németül, az 

anya csak angolul beszélt a gyerekkel. Hildegard az első két életévében képtelen volt 

megkülönböztetni a két nyelvet, még akkor is, amikor egynyelvűekhez beszélt (Leopold 

1978). Csak a harmadik évéhez közeledve kezdte „jelét mutatni”, hogy tudatában van annak, 

hogy két nyelvet beszél. Leopold az olyan megnyilatkozásokból jött rá erre, mint „Anya ezt 

hogy mondja?”, vagy „Anya, minden apa németül beszél?”. Ötéves korára a gyereknél az 

angol lett a domináns nyelv, a német nyelvtudása olyan szinten gyengült, hogy úgy tűnt 

elveszti. Ezután egy félévet német környezetben töltött, ahol nagyon gyorsan „felgyógyult” a 

német tudása az angol rovására. Később az Államokba visszatérve angol domináns kétnyelvű 

lett belőle. Hildegard esete nem egyedülálló, fejlődésének számos tényezője megjelent más 

kétnyelvű gyerekek fejlődéséről írt tanulmányban (Grosjean 1982; Navracsics 1999).  

A Deuchar-féle módszer a szituációhoz kötött nyelvelsajátítás (Deuchar és Quay 2000). A 

szerzők esettanulmányukban a kétnyelvű nyelvelsajátításnak azt a formáját írják le, amelyben 

a spanyolt, az apa nyelvét otthon használták, elhagyva otthonukat pedig az anya anyanyelvét 

(amely egyben a társadalom nyelve is volt), az angolt. 

Egy másik nyelvelsajátítási modell családon belül a nem domináns otthoni nyelv, ahol a 

szülők anyanyelve különbözik, az egyik szülő nyelve pedig megegyezik a környezet 



23 

nyelvével. A modell alkalmazása azt jelenti, hogy családon belül nem használják a környezet 

nyelvét, amelyet a gyerek úgyis megtanul, a család feladata az otthoni nyelv erősítése. A 

modellt Fantini-féle családi modellnek is nevezik. 

A nem domináns otthoni nyelv közösségi támogatottság nélkül modell (Haugen-féle 

család) esetében a szülők anyanyelve azonos, ami eltér a környezet nyelvétől. A gyerek 

kétnyelvűségét a környezeti és személyes szférákhoz kötődő viszonya határozza meg.  

Két nem domináns otthoni nyelv közösségi támogatottság nélkül (Elwert-féle család) 

modell esetében a szülők anyanyelve különbözik, és egyik sem egyezik meg a közösség 

nyelvével. A gyerek a modell alkalmazásánál gyakran háromnyelvű lesz.  

Nem anyanyelvi szülők (Saunders-féle család) modellt alkalmazzák azok a szülők, akik 

nyelve azonos, megegyezik a környezet nyelvével, de az egyik szülő következetesen egy 

másik nyelvet használ a gyerekkel. Ebben az esetben kedvez, ha valamennyi időt eltöltenek a 

gyerekkel a szülők anyanyelvétől eltérő nyelvi környezetben. 

Kevert nyelvek esetében a szülők és a közösség egy része is kétnyelvű, gyakoriak a 

kódváltások, kölcsönzések. Jellemző ez a modell a kisebbségi családok esetében (Bartha 

1999; Grosjean 1982; Hoffmann 1991; Karmacsi 2007; Navracsics 1999). 

Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű gyerekek 

beszédfejlődése azonos szakaszokon megy keresztül (De Houwer 2002). Az első szavakat 

ugyanabban az időben ejtik ki (Champagne, Doyle és Segalowitz 1978) mindig a könnyebben 

ejthető hangok jelennek meg először; jelen van a túláltalánosítás; a megnyilatkozások hossza 

idővel növekszik stb. 

 

1.2.6. A nyelvelsajátítás ideje 

A kutatók nem értenek egyet abban, hogy szimultán nyelvelsajátításnál a gyereknek egy vagy 

két nyelvi rendszere alakul-e ki.  

Az Egységes Nyelvi Rendszer Hipotézis támogatói szerint a gyereknek egy nyelvi 

rendszere van, amelyben mindkét nyelv elemei megtalálhatók (Swain és Wesche 1975; 

Volterra és Taeschner 1978). Swain (1972) disszertációjának címe is erre utal: „Bilingualism 

as a first language”.  

Sokan támogatják, és még többen támadják Volterra és Taeschner (1978) a kétnyelvű 

gyermek nyelvi fejlődéséről alkotott három szakaszos modelljét. Eszerint az első szakaszban a 

gyereknek egy lexikai rendszere van, amely mindkét nyelvből tartalmaz szavakat; a gyerek az 

ugyanarra a fogalomra utaló ekvivalens szavak közül csak az egyiket használja (például egy 
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grúz–orosz kétnyelvű gyerek az orosz szót használta a virágok megnevezésre (tsiti), és a grúz 

szót a labda megnevezésére (buti), de soha nem használta a másik nyelvű megfelelőt 

(Imedadze és Uznadze 1978). A második szakaszban a gyereknek két lexikonja van, de egy 

közös szintaktikai rendszere. Az első és a második szakasz között van egy átmenet, amíg a két 

nyelv lexikona teljesen elkülönül. A harmadik szakaszban pedig már szeparált a két lexikon 

és a két szintaktikai rendszer.   

Az Elkülönült Nyelvi Rendszer Hipotézis hívei azt állítják, hogy a gyerek csak abban az 

esetben produkál kevert kijelentéseket, ha kevert nyelvi inputot kap (Bergman 1976). Az 

általuk vizsgált gyerekek jól elkülönítették egymástól a két nyelvi rendszert (Bergman 1976; 

De Houwer 1987, 1990; Meisel 1989; Padilla és Liebman 1975; Pavlovitch 1920).  

Navracsics Judit (1999) háromnyelvű gyerekekkel végzett kutatásai azt mutatják, hogy 

vannak olyan nyelvi szintek, amelyek az egységes nyelvi rendszer hipotézist bizonyítják, 

mások viszont már a kezdetektől elkülönülnek. Mikes Melánia (1990) ugyancsak 

háromnyelvű gyerekekkel végzett kutatásokat, és szerinte attól, hogy a gyerek nem produkálja 

az egyes szavak ekvivalensét a másik nyelvben, még nem azt jelenti, hogy az hiányzik a 

gyerek mentális lexikonából.  

Az eddigiekben olyan nyelvelsajátítási modellekről volt szó, ahol a gyerek párhuzamosan 

sajátítja el a nyelveket. Ezt nevezzük szimultán nyelvelsajátításnak. A gyerek kétnyelvűvé 

válhat egy későbbi időszakban is, ekkor a nyelveket egymás után, szukcesszíven sajátítja el. 

MacLaughlin (1978) szerint, ha a gyerek hároméves koráig sajátítja el a két nyelvet, szimultán 

nyelvelsajátításról beszélünk, de ha ezután, akkor már szukcesszív a nyelvelsajátítás. Vannak, 

akik az egy hónapot jelölik meg a szimultán nyelvelsajátítás határaként (Meisel 1989), illetve 

olyan is akad, aki ezt az időt egy hétben jelöli meg (De Houwer 1995) (nagyjából ez az az idő, 

amit az anya a szülés után a kórházban tölt a gyerekkel, egynyelvű környezetben).  

A kritikus periódus hipotézis szerint a nyelvelsajátítás sikerességét meghatározza, hogy mely 

életkorban történik. Lenneberg (1967) a pubertáskorban jelöli meg a periódus határát, mivel 

az agy plasztikusabb eddig az időszakig, illetve ez az időszak egybeesik a nyelvi funkció 

lateralizációjának befejeződésével a domináns bal agyféltekében (Harley, B és Wang, W. 

1997). 

Mások szerint a lateralizáció már 4-5 éves korban végbemegy (Krashen 1973). Egyesek 

szerint a gyerekek ez előtt az életkor előtt számos kognitív képességet még nem sajátítottak el 

teljesen (például absztrahálás, általánosítás, klasszifikáció stb.). Sok tanulmány a 

pszichoszociális faktort nevezi meg fő tényezőként a kétnyelvűség kialakulásában. Számos 

esettanulmány bizonyítja, hogy a gyerek azért válik két- vagy többnyelvűvé, mert a 
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környezetével kommunikálni akar (Burling 1978; Gardner és Lambert 1972). Ha ez a 

motiváció megszűnik, vagy a gyerek számára nem fontos, akkor a gyermek a kétnyelvűből 

egynyelvűvé válhat (Grosjean 1982).  

Az egyén kétnyelvűvé válhat természetes módon, amikor az adott nyelv beszélőivel való 

kontaktus által sajátítja el a nyelvet. Strukturált vagy ellenőrzött kétnyelvűségről beszélünk, 

amikor az egyén iskolában vagy pedagógiai intervenció eredményeként sajátítja el a nyelvet 

(Göncz 2004). 

 

1.2.7. Kétnyelvűvé válás: az iskola szerepe 

Az iskola a kétnyelvűvé válás egyik fontos színtere. A nyelvileg heterogén osztályokban a 

tanulók az oktatás nyelvét használják az egymás közti kommunikációban. Az iskolai oktatás 

nyelve tükrözi a társadalmi célokat, amennyiben ezek a kisebbségi csoportok asszimilációját, 

szegregációját vagy a nyelvi pluralizmust célozzák e meg. A Skutnabb–Kangas (1984) által 

kidolgozott tipológia az oktatási modelleket veszi számba, amely alapján megjósolhatók az 

oktatás (nyelvi) következményei. Az oktatás nyelvéről/nyelveiről ezek alapján határoznak, 

melynek célja lehet az egynyelvűség a többség vagy a kisebbség nyelvén, vagy a 

kétnyelvűség különböző formái. A tannyelv hatása – ahogy azt Göncz Lajosnál (2004) is 

olvashatjuk – csak a társadalmi háttér (hozzáadó vagy felcserélő kétnyelvűségi helyzet) 

ismeretében értelmezhető megfelelőképpen. A hét oktatási forma közül három eredményezhet 

kétnyelvűséget. Az egyik az anyanyelv megőrzésére (megtartására) irányuló program, 

amelyben kisebbségi tanulók anyanyelvükön tanulnak, a többségi nyelv tanulása pedig 

intenzív módon, iskolai tantárgyak és egyéb programok keretében folyik. Az első nyelvhez 

tehát hozzáfejlődik a második nyelv ismerete. A második a nyelvi belemerülési program, 

amely keretében a gyerekek tanulnak kezdetben a nyelvén, majd fokozatosan vezetik be az 

anyanyelvükön való oktatást. Ez a program eredményesen működik Kanadában. 

Végül kétnyelvűséget eredményeznek az ún. utópisztikus kétnyelvűségi programok, ahol 

az oktatás mindkét nyelven folyik, heterogén, mindkét nyelvi csoporthoz tartozó tanulókból 

összeállított csoportokban. Itt fontos szem előtt tartani, hogy melyik nyelvnek van nagyobb 

támogatása az iskola részéről (melyik nyelvnek kisebb a társadalmi támogatottsága). 

Egynyelvűséget eredményez a hagyományos program, ahol az oktatás államnyelven folyik, 

nyelvileg homogén osztályokban, a többségi tanulók számára. Abban az esetben, ha az osztály 

heterogén nyelvi összetételű, tehát kisebbségi gyerekek is tanulnak benne, akkor ez számukra 

nyelvi befullasztási program (pl. az USA-ban egynyelvű iskolákban tanulnak a bevándorlók). 
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A szegregációs programban az oktatás nyelve a kisebbség, a társadalmilag kevésbé 

támogatott csoport nyelve, mely egynyelvűséghez és izolációhoz vezet ezen a nyelven. Az 

átirányítási (tranzitív) oktatási programban az oktatás kezdetben mindkét nyelven folyik 

addig, amíg a kisebbségi tanulók el nem sajátítják a többségi nyelvet olyan szintig, hogy az az 

oktatás kizárólagos nyelve legyen (Bartha 1999; Göncz 2004; Karmacsi 2007).  

A nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló Hágai Ajánlások az alap- és a középfokú 

oktatásban azt tartják legkedvezőbbnek, ha a tantárgyakat kisebbségi nyelven oktatják, az 

állam hivatalos nyelvét közönséges iskolai tantárgyként oktatják és az oktatásban olyan – 

lehetőleg mindkét nyelvet ismerő – tanárok vesznek részt, akik jól ismerik a tanulók nyelvi és 

kulturális hátterét (A nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló hágai ajánlások és értelmező 

megjegyzések 1996). Mindez viszont nincs összhangban a nemzetközi normákkal. 

A kétnyelvűség pszichológiájában az első és másodnyelv közötti kapcsolatot a fejlődési 

kölcsönhatás hipotézise elemzi. A hipotézis szerint, ha az első nyelvben elért nyelvi 

kompetencia alacsony, a második nyelv intenzív tanulásának bevezetése csak károsítja az első 

nyelv fejlődését, ami a második nyelv fejlődésére is negatív hatással lesz. Kisebbségi 

körülmények között tehát a gyerekeknél két nyelv magas szintű ismertét elősegítheti, ha az 

első nyelv megfelelő fejlesztése mellett a második nyelvet intenzíven tanulják (Göncz 2004). 

 

1.2.8. A nyelvi dominancia kialakulása 

Nagyon csekély a kiegyensúlyozott kétnyelvűek száma, amint azt Grosjean (2008) a 

Komplementer Elvében magyarázza. A holisztikus nézet szerint kétnyelvű az az egyén, aki a 

szükségleteinek megfelelően a mindennapi életben használja mindkét nyelvét. Ez nem jelent 

kiegyensúlyozottságot, hiszen a társadalmi színterek, a személyek, a témák stb. 

meghatározhatják az egyén számára, mikor melyik nyelvén tud érvényesülni. Természetes 

állapot, hogy az egyik nyelvben jobb a kétnyelvű kompetenciája, az egyik nyelv erősebb.  

Az egyik nyelv dominánssá válásának két oka lehet. Az egyik, kevésbé jelentős az, hogy 

valamilyen nyelvi konstrukciót az egyik nyelvben könnyebb megtanulni és produkálni. Mikes 

Melánia (1967) magyar–szerb-horvát kétnyelvű gyerekeknél azt találta, hogy a magyarban a 

helyhatározós főnevet hamarabb megtanulják, mint a szerb-horvátban. Ennek a feltételezett 

oka az, hogy a magyarban a főnévhez csak egy rag szükséges, hogy kifejezze a lokációt, míg 

a szerb-horvátban a ragon kívül egy helyhatározói elöljáróra is szükség van. A vizsgált 

gyerekek magyarul már kétéves koruk előtt tudták jelölni a helyet, míg ugyanezt szerb-horvát 

társalgás közben nem. Vihman (1980) hasonló eredményre jutott Raivio észt–angol kétnyelvű 
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gyerek vizsgálatánál, akinek sokkal könnyebb volt elsajátítani a viszonylag könnyű angol 

morfológiát, mint a komplex észtet.  

A nyelv komplexitása tehát egyik oka lehet a kétnyelvűek egyik nyelvének dominánssá 

válásában. A másik, sokkal inkább befolyásoló tényező a nyelvnek való kitettség. Ahogy azt 

Leopoldnál is olvashatjuk, lánya, Hildegard kétnyelvűségének kialakulására nagy hatással 

volt az, hogy milyen nyelvet hall, milyen nyelven kommunikál többet, milyen a környezet 

nyelve, melyik nyelvet használja több nyelvhasználati színtéren. A kétnyelvű közösségekben 

nem ritka jelenség az, hogy az elsőnyelv-domináns beszélő egyes témákról szívesebben és 

könnyebben beszél a második nyelvén, mert erről a témáról anyanyelvén nem szokott beszélni 

(Csernicskó 2010). A dominancia hatása megnyilvánul abban például, hogy az erősebb nyelv 

hatásai érezhetők a gyengébb nyelvben. Fantini (1979) gyerekeinek fonológiai rendszerében 

érezhető volt a spanyol hatás az angol szavakon (bár az angolt csak a második életévük után 

kezdték el tanulni). Hasonló hatásokról számol be a morfológia szintjén Oksaar (1970), 

valamint a szintaxis szintjén Kinzel (1964) és Swain (1974). Ugyanakkor nem biztos, hogy 

minden esetben a domináns nyelv hat a gyengébb nyelvre. Többnyelvűek esetében bármelyik 

nyelv dominánssá válhat, tekintet nélkül a nyelvelsajátítás idejére (Navracsics 2002). 

Navracsics Judit (2002) longitudinális vizsgálatának alanyai háromnyelvű (angol–perzsa–

magyar) gyerekek voltak, akiket természetes környezetükben figyelt meg és készített videó és 

audió felvételeket. A szerző leírja, hogy a gyerekek angol domináns kétnyelvűként érkeztek 

Magyarországra (a családban használt nyelv az angol volt, a perzsát csak az édesanyjuk 

használta velük a bensőséges helyzetekben), majd magyar nyelvű bölcsödébe, óvodába 

kezdtek járni, amelynek következtében fokozatosan a magyar vált a domináns nyelvvé. Az 

elemzésekből kiderül, hogy a nyelvek hatással vannak egymásra, a legkevésbé domináns 

perzsa hatása is kimutatható a fonetikai, fonológiai és szintaktikai szinteken (Navracsics 

2002). 

Grosjean (1982) szerint ezek az interferenciák a kétnyelvű gyerekekkel használt stratégiák 

produktumai. A hallgató visszajelzései, a kommunikáció megtörése segíthet a két nyelvi 

rendszer elkülönítésében és végül különfejlődésében. MacLaughlin (1978) szerint az 

interferencia minimálisra csökkenthető, ha a kétnyelvű mindkét nyelvét kiegyensúlyozottan 

fejleszti, és azok használati színterei világosan meghatározottak.  

Lanstyák István (2005) a domináns/kiegyensúlyozott kétnyelvűséget a nyelvváltozatok 

szempontjából vizsgálja. Ebből kiderül, hogy egy beszélő lehet egyszerre kiegyensúlyozott és 

domináns kétnyelvű is. Egy szlovákiai magyar ember például lehet a mindennapi beszélt 

nyelvben kiegyensúlyozott kétnyelvű (mert baráti körében, családjában egyforma arányban 
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használja a két nyelvet), munkahelyén másodnyelv-domináns (mert főként szlovákul 

kommunikál a kollégáival, és ezen a nyelven is tanulta a szakmáját), magyar domináns a 

hitéletben, mert azt magyarul éli meg. Mindez ellentmond Grosjean Komplementer Elvének. 

A holisztikus nézet a kétnyelvű egyént egységes egészként kezeli, aki szükségleteinek 

megfelelően használja a két nyelvét – bizonyos színtereken A nyelvét más színtereken B 

nyelvét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyén egyszerre lenne domináns és 

kiegyensúlyozott a két nyelvében. 

Pszicholingvisztikai szempontból azt, hogy az egyén domináns vagy kiegyensúlyozott 

kétnyelvű, többféle módszerrel vizsgálhatjuk. Az egyik alapvető módszer a szóasszociációs 

módszer, amikor a kísérleti személy feladata, hogy szavakat hívjon le az egyes nyelveiből az 

adott hívószóra. A két nyelv azonos (ekvivalens jelentésű és egyforma gyakorisággal 

előforduló) hívószavaira adott asszociációk számából következtetni lehet, hogy az egyénnél 

vagy a csoportnál domináns vagy balansz kétnyelvűség fejlődött-e ki (Göncz 2005). Göncz 

Lajos szerint a szabad asszociációs próbák olyan szempontból is elemezhetők, hogy milyen 

szófajú szavak fordulnak elő leginkább, ugyanis a domináns kétnyelvűek első nyelvükben 

több melléknevet használnak, ami arra utal, hogy árnyaltabban ismerik. A kétnyelvűség foka 

kérdőívekkel is vizsgálható, amely fényt derít arra, hogy melyik nyelvnek van többet kitéve az 

egyén, melyik nyelvet használja többet, ezáltal melyik nyelvében domináns.  

 

1.3. A KÉTNYELV Ű MENTÁLIS LEXIKON 

1.3.1. A mentális lexikon felépítése, szerkezete, működése 

 

A mentális lexikon egyfajta „agyi tároló”, melyben a beszéd és a nyelv különféle egységeit, 

szabályait, működési módozatait tároljuk (Gósy 2005). A mentális lexikon állandóan változik, 

nem rögzült, ami annak vizsgálatát nagyban megnehezíti. Sokan, sokféleképpen próbálták 

meghatározni, már az ókor nagy gondolkodói is, mint Platón vagy Cicero. Platón nevéhez 

köthető a madárkalitka-analógia, mely szerint tudatunk tartalmaz egy nagy madárkalitkát, 

melyben az összes madárfaj megtalálható, egyesek nagyobb csoportokban, mások 

kisebbekben. Amikor csecsemők vagyunk ez a kalitka üres, és folyamatosan töltődik fel.  

Aitchison (2003) a mentális lexikont a londoni metróvonalak térképéhez hasonlítja. Ezen 

megtalálhatók a csomópontok és az összeköttetések is. Agyi szótárunk hálózata ettől persze 

több tekintetben különbözik: nincsenek jelölve pontosan a csomópontok, nincs ismeretünk 

arról sem, hogyan érünk el egyik állomásról a másikra. A mentális lexikon nagyságát sokan 
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sokféleképpen próbálták meghatározni (Miller 1965; Oldfield 1963; Seashore – Eckerson 

1940), de mindaddig nem kaphatunk kielégítő választ, amíg magát a szó fogalmát nem 

határozzuk meg, amivel mind a mai napig adós a nyelvtudomány és a pszicholingvisztika is 

(Gósy 2005). Singleton (1999) szerint a szavak számát vizsgálva két megközelítést 

alkalmazhatunk. Az egyik esetben típusokat és jeleket (tokeneket) (lexikális elemeket) 

különböztetünk meg.  A going, going, gone kifejezés tehát 3 szóból áll, ha a jeleket 

(tokeneket) (az elemek előfordulását) számoljuk, és 2 szóból, ha a típusokat nézzük. Másik 

megközelítésben az említett példában egy szónak (go) a két formája szerepel (going, gone). 

Ezt nevezzük lexémának, amit a szótárak is használnak.  

Amint láthatjuk, a fentiek tekintetében nem egyszerű a szó fogalmának a meghatározása. 

Mindemellett a mentális lexikon nagyságának meghatározásakor azt is figyelembe kell 

vennünk, hogy az olyan kifejezéseket, mint pl. a hímes tojás egy szónak, vagy két szónak 

tekintjük. A fentebb említett szószerkezet arra utal, hogy vannak kollokációs szerkezetek, 

amelyek valószínűleg egyetlen szemantikai egységként tárolódnak a mentális szótárunkban  

A gazdag morfológiájú nyelveknél, amilyen a magyar is, felmerül a kérdés, hogy a 

szemantikai és a formai/nyelvi egységek külön tárolódnak vagy szóalakként tároljuk őket a 

mentális lexikonban (Váradi 2009). A holisztikus modell szerint minden egyes toldalékolt 

szónak külön bemenete van (Butterworth 1983). Az analitikus felfogás szerint csak a 

szótöveknek van reprezentációjuk a mentális lexikonban, az egyes alakokat a tövekből 

generáljuk szabályok segítségével. Az egyik hipotézis szerint a gyakori toldalékolt szavaknak 

ugyanúgy van reprezentációjuk, mint a szótöveknek (Juhász és Pléh 2001). Aitchison 

nyelvbotlásokat vizsgálva azt a következtetést vonta le, hogy a szabályos alakokat beszéd 

közben szerkesztjük (Aitchison 2003: 126). 

A mentális lexikon szerveződésével kapcsolatban két nézet terjedt el. Az egyik az 

atomgömb-elmélet, mely szerint az egyes szavak „jelentés-atomokból” vannak felépítve, és az 

atomok egyszerre több szemantikai mezőbe is tartozhatnak. Ez az elmélet számos 

megoldatlan kérdést vet fel (az atomgömbnek, mint egységnek nincs elfogadható magyarázata 

(Gósy 2005)), illetve nincs meggyőző érv arra sem, hogy az egyén a mentális lexikonában a 

szavakat atomgömbökre bontaná szét (Aitchison 2003). 

A mentális lexikon modellek közül a pszicholingvisták által legszélesebb körben 

elfogadott a háló-elmélet. Ennek lényege, hogy egy elem több másikkal áll kapcsolatban, az 

egyes elemek egymással lehetnek közvetlen kapcsolatban, de kapcsolódhatnak más szavakon 

keresztül is (Aitchison 2003; Gósy 2005; Navracsics 2007). Kovács László újszerű 
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megvilágításban (Kovács 2010) kritizálja a pókháló-elméletet, és feltételezi a gráfokkal 

történő kapcsolatábrázolások hitelességét.  

A mentális lexikon szerveződését és működését többféleképpen is vizsgálhatjuk: 

szóasszociációs kísérletekkel, megakadásjelenségek vizsgálatával, és az afáziás betegek 

beszédét vizsgáló neurolingvisztikai kutatásokkal (Cieślicka-Ratajczak 1994). 

A mentális lexikon minden nyelvi feldolgozás modellnek fontos részét alkotja. Központi 

szerepet játszik, mivel hidat képez a forma és a jelentés között. A mentális lexikonban egyesül 

a különböző nyelvi szintekről való információ (Schreuder és Weltens 1993). A fonológia, 

ortográfia, szintaxis, argumentum struktúra, morfológia és lexikai szemantika mind jelen 

vannak a mentális lexikon egységeiben (Aitchison 1987). A beszédmegértési és 

beszédprodukciós modellek fontos aspektusa, hogyan reprezentálódik ez az információ. 

Kétnyelvűség esetén az az elméleti kérdés válik fontossá, hogy a szavak tárolása közös-e egy 

lexikonban, vagy külön tárolódnak két lexikonban.  

Bár a nyelvek közötti tipológiai különbségek alapvető szerepet játszanak, mégis a nyelvek 

reprezentációjában a lexikai szemantikai információé a döntő szerep (Navracsics 2007; 

Schreuder és Weltens 1993: 6). A kérdés tehát az, hogy milyen szinteken közös a nyelvek 

reprezentációja, és mely szinteken kapcsolódnak a reprezentációk az egyes nyelvekhez.  

Grosjean (1989) szerint a kétnyelvű egyén egy specifikus beszélő – hallgató, semmiképp 

nem két egynyelvű egy testben. Analógiájában a kétnyelvűt a gátfutóhoz hasonlítja, aki jól 

kombinálja a képességeit az atlétikában. Ezek a képességek függhetnek az adott nyelvektől. 

Az agglutináló nyelvekben a lexikai reprezentáció különbözhet a nem agglutináló 

nyelvekéitől (Frauenfelder és Schreuder 1992). Tehát egy angol–török kétnyelvű nyelvi 

rendszere különbözik egy francia–spanyol kétnyelvűétől. Ez az állítás megkérdőjelezi a 

kétnyelvű produkció és beszédértési modellek általánosíthatóságát (Green 1993).  

 

1.3.2. Egy lexikon, két lexikon 

 

A kétnyelvű mentális lexikon vizsgálatával egy fontos kérdés jelent meg a szavak tárolásával 

kapcsolatban: a kétnyelvű közösen vagy elkülönülten tárolja-e a két nyelv szavait a mentális 

lexikonában. Azok, akik az egy lexikon (vagy nyelvfüggetlen tárolás; megosztott tárolás) 

hívei, azt állítják, hogy a nyelvi információt a kétnyelvű egy közös szemantikai rendszerben 

tárolja. Más kutatók szerint a kétnyelvű egyénnek két lexikona van (nyelvspecifikus tárolás). 

Számos kutatás foglalkozott ezzel a kérdéssel, és az eredmények nem egyöntetűek. 
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Caramazza és Brones (1980) spanyol–angol kétnyelvűekkel végzett vizsgálatukban arra az 

eredményre jutottak, hogy a kétnyelvűek két nyelvének egy közös szemantikai 

reprezentációja van. A vizsgálatban a feladat az volt, hogy a kísérleti személyek az egyes 

szavakat sorolják be az adott kategóriákba. Az eredmények azt mutatták, hogy a reakcióidő 

nem különbözött a két nyelv esetében. Kolers (1966) is ugyanerre az eredményre jutott egy 

más típusú feladat alkalmazásával. 

Taylor (1971) francia–angol kétnyelvűekkel végzett szóasszociációs kísérletet, amelyben 

a kísérleti alanyok bármelyik nyelvükön írhatták a válaszszavakat. A kísérletben résztvevők 

előnyben részesítették az egy nyelven adott válaszokat, tehát a nyelven belüli asszociációs 

kapcsolat erősebb volt, mint a nyelvek közötti. Taylor ebből arra következtetett, hogy a 

szavak elkülönülten, két külön lexikonban szerveződnek. Tulving és Colotla (1970) 

háromnyelvűekkel végeztek szólistás kísérletet. A feladat az volt, hogy az alanyoknak a 

bemutatott szólistákat (egy-, két- és háromnyelvű) kellett felidézni. Az eredmények azt 

mutatták, hogy az alanyok jobban teljesítettek az egynyelvű listák előhívásában, mint a 

kétnyelvűben vagy a háromnyelvűben, ami az elkülönült rendszerekre enged következtetni.  

Paradis (1980) hármas tárolást feltételez. Az egyik tárban tárolódnak a tapasztalati és 

konceptuális információk, a másik kettőben pedig az egyes nyelvek. A kétnyelvűnek a 

konceptuális tára különbözőképpen szerveződik attól függően, hogy melyik nyelv van 

használatban egy dolog, érzés, élmény kifejezésekor. Ez magyarázatot ad arra, hogy bizonyos 

szavakat nehéz lefordítani a másik nyelvre, mivel ezeknél a szavaknál nagyon kevés a közös 

konceptuális jellemző, míg a fordítási ekvivalensek sok tulajdonságot osztanak meg. Minél 

több közös jellemzője van egy szónak és fordítási ekvivalensének, annál nagyobb az esély, 

hogy ugyanazt a választ váltják ki, ezzel a közös tárolást bizonyítva. Fordítottan igaz ez az 

elkülönült tárolást bizonyító vizsgálatokra: minél kevesebb a közös tulajdonság a szavaknál, 

annál kevesebb a hasonlóság a válaszokban. 

Cieślicka-Ratajczak (1994) a pszicholingvistákat a kétnyelvű tárolásra vonatkozó nézeteik 

szerint két csoportba sorolja. Az egyik csoportba tartoznak azok (Fromkin 1971; Hatch 1983; 

Meara – Ingle 1986), akik azt állítják, a L2 lexikon minőségileg különbözik az L1 lexikontól, 

az előbbi inkább fonológiailag, mint szemantikailag szerveződik. Erre bizonyítékul Meara 

(1983) és Meara és Ingle (1986) által végzett szóasszociációs kutatások eredményei 

szolgálnak. Meara az ún. clang (olyan válasz szavak, amelyek fonológiailag hasonlóak a 

hívószóhoz) szavakat vizsgálta az L2 tanulók válaszaiban. Mivel a clang szavak nem 

jellemezték az L1 válaszokat, Meara arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgálat 

eredményei L2 tanulók mentális lexikonának fonológiai természetét támasztják alá. 
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A másik nézet támogatói szerint (Carroll 1992; Green 1986; Laufer – Dvorkin 1991; 

Singleton – Little 1991) az L1 és L2 fő szerveződési elve a szemantikai. Ők egy integrált 

rendszer meglétét feltételezik. A szavak ebben a rendszerben szemantikai kategóriánként 

szerveződnek, és mindegyik kategória L1 és L2 lexikai egységekre oszlik. A szemantikai 

rendezési elv mellett feltételeznek még egy fonológiai elvet is, miszerint a szavak fonológiai 

hálókba szerveződnek, és erős asszociatív kapcsolat van a hasonló hangzású szavak között. 

Singleton és Little (1991) az ún. C-teszttel (egy rövid írott szövegben minden második szó 

második fele ki van törölve, amelyet a kísérleti alanyoknak ki kell egészíteni) bizonyította, 

hogy a L2 feldolgozás a szemantikai kapcsolatokon alapul. Bizonyítékul szolgál a közös 

tárolásra a kódkeverés. A kétnyelvűekkel és a kétnyelvű afáziásokkal végzett vizsgálatok 

alapján bizonyított, hogy mindkét nyelv aktivizálódik a kétnyelvű beszédprodukciókor 

(Perecman 1989).  

Az említett vizsgálatok eredményei tehát nagyon ellentmondóak. Grosjean (1982) szerint 

ezek az ellentmondások abból gyökereznek, hogy a különféle kísérleti módszerek a nyelvi 

rendszer más és más tényezőjét és szintjét érintik. Bizonyos feladatokban a kísérleti 

személyek a szavak formájára és nyelvére koncentrálnak (szólisták rövid távú előhívása), más 

feladatokban a szavak szemantikai jellegzetességeire (kategória-példa besorolás (hosszú-távú 

memória) feladat)). Kroll és De Groot (1997) szerint a lexikai szintű működésre irányuló 

kísérletekben használt feladatok eredményei a független tárolást bizonyítják (pl. Gerard és 

Scarborough 1989), míg azok a vizsgálatok, amelyek a szemantikai szintű működést vizsgáló 

feladatokat tartalmaznak, az integrált tárolást bizonyítják (Durgunoglu és Roediger 1987). 

Paradis (1978) rámutat, hogy a kétnyelvű lexikai tárolásra irányuló feladatok nem tesznek 

különbséget a konceptuális memória tárolás (ami nyelvtől független) és a szemantikai tárolás 

(nyelvileg korlátozott) között. A konceptuális memória tárolására a későbbiekben visszatérek. 

 

1.3.3. Agykérgi szerveződés 

 

A kétnyelvűségi kutatások egyik tudományága, a neurolingvisztika szintén ellentmondó 

eredményeket mutat a tárolást illetően. Ezek a kutatások általában a hemiszferikus 

szerveződést vizsgálják a két nyelvben. 

A legtöbb figyelmet a két nyelv szerveződése kapta, amely azzal a kérdéssel foglalkozik, 

hogy ugyanaz a kérgi terület felel-e meg mindkét nyelvnek vagy különböző területek az egyes 

nyelveknek. Egyrészt sok tanulmány támasztja alá azt az álláspontot, hogy a két nyelv 
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különböző kortikális struktúrával kapcsolódik össze. Erre bizonyíték például a kortikális 

stimulációs vizsgálatok (pl. Ojemann és Whitaker 1978). A szelektív nyelvvesztés és/vagy a 

különböző nyelvfelépülés többnyelvű afáziás betegeknél szintén bizonyíték az elkülönült 

agykérgi reprezentációra az egyes nyelveknél (pl. Ausman, Charbel, Gaviria, Gomez-Tortosa 

és Martin 1995; Ashayeri és Nilipour 1989; Paradis 1995; Goldblum és Paradis 1989). 

Másrészt viszont számos más tanulmány illetve vizsgálat talált bizonyítékot átfedő kortikális 

reprezentációra a kétnyelvűeknél. Átfedő aktivációs területet a baloldali halántéklebenyben 

fedeztek fel francia–angol kétnyelvűeknél a PET alkalmazásával (Evans, Klein, Meyer, 

Milner és Zatorre 1995). Chee, Tan és Thiel (1999) késői kétnyelvűek vizsgálatánál 

ugyanazon területek aktivációját találták a frontális, fali és temporális lebenyben. Ez azt 

jelenti, hogy a kétnyelvű két nyelve esetében a kortikális terület lehet közös vagy elkülönült, 

attól függően, hogy milyen az adott feladat illetve milyen feldolgozási folyamatok működnek, 

és hogy a nyelv aktivációs hálózatai az agyban egyes helyeken átfedettek, másokon 

elkülönültek (Marian 2008).  

Ezek után nyilvánvaló, hogy a neurolingvisztikai szakirodalom különböző eredményei a 

kétnyelvűek vizsgálatában a különböző módszereknek és/vagy résztvevő populációnak 

köszönhető. Például a korai kétnyelvűekkel végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy főleg 

ugyanazok a kérgi területek aktiválódnak az első és második nyelv esetében is (Chee et al. 

1999; Illes et al. 1999; Kim et al. 1997; Perani et al. 1998). A késői kétnyelvűekkel végzett 

kutatások különböző eredményeket hoztak: bizonyították azt is, hogy a két nyelv hasonlóan 

aktiválódik (Chee et al. 1999; Illes et al. 1999; Perani et al. 1998), és azt is, hogy elkülönülten 

(Dehaene et al. 1997; Kim et al. 1997). Ezek a változó eredmények egyrészt annak 

köszönhetőek, hogy a kísérleti személyek különböztek a nyelvben elért jártasság szintjében és 

a nyelvelsajátítás ideje tényezőben. Másrészt, az eredmények különbözősége annak is 

köszönhető, hogy nem vették figyelembe, hogy a különböző típusú feladatok más és más 

szintet aktiválnak, például az ortografikus, fonológiai, lexikai és szemantikai szinteket. Az 

egynyelvűekkel végzett kutatások régtől fogva arra összpontosítanak, hogy 

megkülönböztessék a különböző adatfeldolgozási típusokat (Binder et al. 1994; Fujimaki et 

al. 1999; Allison, McCarthy és Nobre 1994; Fox, Peterson, Rachle és Snyder 1990; Giraud és 

Price 2001; Shaywitz et al. 1995), hasonló megkülönböztetéseket kellene alkalmazni a 

kétnyelvűek tanulmányozásánál is.  

Összegezve: egy globális első nyelv kontra globális második nyelv megközelítés a 

kétnyelvűségi neurolingvisztikában félrevezető lehet. A kétnyelvű feldolgozásra és a neurális 

kapcsolatokra hatással van az, hogy milyen típusú feldolgozással van dolgunk, hogy milyen 
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feladatokat és ingereket használunk a vizsgálat során, illetve, hogy milyen a résztvevő nyelvi 

háttere. Mi több, mivel az agyban nemcsak egyetlen terület felel a nyelvi feldolgozásért, 

hanem inkább területek hálózata, amelyek együttműködnek, a közös vagy elkülönült 

kortikális aktiváció kérdése a kétnyelvűeknél még inkább félrevezető. Szükség van tehát a 

kérdés átfogalmazására sokkal pontosabb és megfelelőbb terminusokat használva, amely már 

tükrözi a hálózatszerű feldolgozás megközelítését (Marian 2008). 

 

1.3.4. Koordinált, összetett, alárendelt rendszerek 

 

A kétnyelvű mentális lexikon vizsgálata során – két nyelvről lévén szó – a nyelvek közötti 

kapcsolatokat is vizsgáljuk, illetve azt, hogy az egyes szintek (konceptuális, szemantikai) 

közösek-e vagy elkülönültek a két nyelvben. Az első ismert modell Weinreich (1953) 

modellje, amely háromféle kétnyelvűséget különböztet meg, s ez alapján határozza meg a 

nyelvek agyi reprezentációját.  

Az összetett kétnyelvű esetében a fogalmi szint közös, és minden jelölthöz legalább két 

jelölő van. A koordinált kétnyelvű esetében minden konceptuális reprezentációhoz társul egy 

verbális kifejezésmód, tehát egymástól elkülönült rendszerekben tárolja az egyes nyelveket. A 

harmadik típus az alárendelt kétnyelvű, aki a második nyelvét az elsőn keresztül tanulja. A 

fogalmi szinthez tehát a második nyelvi jelölő az első nyelven keresztül kapcsolódik.  

Ervin és Osgood (1954) a Weinreich szerinti összetett és koordinált típusokat egybevonta, 

és összetettként terminologizálta. Munkájukban arra a kérdésre fektetnek hangsúlyt, hogy az 

egyén milyen körülmények között lesz koordinált vagy összetett kétnyelvű. Szerintük 

koordinált kétnyelvű lesz az, aki a két nyelvét eltérő kontextusban sajátította el (pl. egyik 

nyelvet otthon, a másikat az iskolában), összetett kétnyelvűvé válik viszont az, aki kevert 

nyelvi kontextusban találkozik a két nyelvvel, ahol gyakori a kódváltás. Egyes empirikus 

vizsgálatok megerősítették a fenti módosított modellt (Crosby, Havelka és Lambert 1958; 

Jakobovits és Lambert 1961) mások viszont negatív bizonyítékkal szolgáltak (Kolers 1963; 

Lambert és Moore 1966; Olton 1960). Az empirikus adatok ambivalens volta mellett a 

vizsgálatok módszere is kritika tárgya lett. Az összetett és koordinált kétnyelvű reprezentációs 

rendszereket alkalmazhatjuk egyes kétnyelvűségi típusok bemutatására. Viszont az összetett 

és koordinált struktúrák egyidejűleg is létezhetnek az egyén lexikonában (de Groot 1993). 

Erre bizonyítékul szolgálnak a Navracsics Judit (2007) kutatásaiból nyert eredmények, aki a 

kétnyelvűségi típusokat több kutatási módszer együttes alkalmazásával vizsgálta. 
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Az összetett versus koordinált kétnyelvű rendszerekre gyakran utalnak úgy, mint közös 

versus elkülönült tárolási rendszerekre (pl. Kolers 1963; Kolers és Gonzalez 1980). De Groot 

hívja fel a figyelmünket arra, hogy az összetett és az alárendelt rendszerek nagyban 

emlékeztetnek a konceptuálisan vezérelt modell versus szóasszociációs modellre, amelyet 

Potter, So, Von Eckardt és Feldman (1984) vetettek egybe.  

Durgunoglu és Roediger (1987) az epizodikus memóriát vizsgáló kutatásaikból azt a 

következtetést vonták le, hogy a kísérletben használt feladat vagy módszer gyökeresen 

befolyásolhatja a vizsgálatok eredményeit. A szerzők kimutatták, hogy azokban a tesztekben, 

amelyek konceptuálisan vezéreltek (pl. szabad előhívás) az összetett reprezentációt figyelhető 

meg. Ezzel szemben azok a tesztek, amelyek főként adatvezéreltek (lexikai döntés feladat), a 

koordinált nézetet támasztották alá.  

Potter és munkatársai (1984) két reprezentációs szintet különböztet meg a kétnyelvű 

memóriában, egy lexikait (a szavak tárolására) és egy konceptuálist (a szavak jelentésének 

tárolására), és feltételezi két lexikon meglétét a kétnyelvű egyes nyelveinek tárolására. Az 

összetett – alárendelt megkülönböztetésnek megfelelően megkülönbözteti a fentebb említett 

konceptuálisan vezérelt és szóasszociációs modelleket. A konceptuálisan vezérelt modell 

szerint a kétnyelvű két lexikona közötti egyetlen kapcsolat a konceptuális rendszeren 

keresztül valósul meg. A szóasszociációs modell feltételezi a közvetlen asszociációkat az 

ekvivalens szavak lexikai reprezentációi között. Az empirikus vizsgálatok alátámasztják mind 

az alárendelt, mind pedig az összetett kétnyelvű lexikai szerveződést (Potter et al. 1984; 

Curley és Kroll 1988), viszont a kétnyelvű jártasság különböző szintjeit vizsgálják. 

A kétnyelvű reprezentációs rendszerekről megjelent tanulmányok többsége az 

összetett/koordinált/alárendelt struktúrák egyikének a meglétét bizonyítják, csak néhány 

tanulmány foglalkozik a kevert struktúrákkal (pl. Navracsics 2007). Már Weinreich (1953) is 

megjegyzi, hogy egy személy vagy csoport kétnyelvűsége nem biztos, hogy teljesen 

koordinált vagy összetett. A szabad szóasszociációs tesztet mint kísérleti technikát mutatja be 

annak meghatározására, hogy a kétnyelvű milyen mértékben tárolja a két nyelvének lexikális 

tudását összetett vagy koordinált módon. A feladatban mindkét nyelvből érkező válaszok 

megengedettek az adott HSZ-akra. Weinreich a válasz szavak egy speciális csoportját, a 

„fordítási válaszokat” tárgyalja. Ez a csoport azokat a válaszokat foglalja magába, amelyek a 

hívószó fordítási ekvivalensét tartalmazzák, ami az összetett kétnyelvű reprezentációra utal. 

Az említett válasz típusnak az aránya a két nyelvi rendszer összetettségi fokát mutatja.  

Navracsics Judit (2007) 30 magyar párú kétnyelvűvel végzett szóasszociációs tesztet. A 

kísérleti személyeket koordinált és összetett csoportokba sorolta a nyelvelsajátítás kontextusa 
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szerint. Feltevése az volt, hogy a koordinált kétnyelvűek többnyire a lexikai ekvivalenseket 

hívják majd le a másik nyelvből. Az eredmények alapján arra a következtetésre jutott, hogy az 

összetett és a koordinált struktúrák jól megférnek egymás mellett egy kétnyelvű személyen 

belül (Navracsics 2007). 

 

1.3.5. Konkrét és absztrakt szavak kétnyelvű reprezentációja 

Számos kutató (de Groot 1992; Taylor 1990) támogatja a feltevést, miszerint egy kétnyelvű 

egyén mentális lexikonán belül a szavak különbözhetnek aszerint, hogy milyen mértékben 

közösek a reprezentációs elemeik a fordításukkal (de Groot 1993). Ebben a kontextusban az 

egyik fontos tényező azoknak a szócsoportoknak a megléte, amelyek az egyes nyelvekben 

számos reprezentációs elemet megosztanak. De Groot (1993) hívja fel a figyelmünket a 

konkrét és absztrakt szavak reprezentációjára a kétnyelvű memóriában (de Groot 1993: 36).  

 

 

 

3. ábra. A de Groot-féle kétnyelvű lexikális memória modellje. 

 

A modell szerint a konkrét szavaknál, mint jelen esetben a vader-father fordítási párok a 

hollandban és az angolban, az összes konceptuális reprezentációs jegy közös, míg az absztrakt 

szavaknál, mint az idee-idea, csak néhány.  

Kolers (1963) szóasszociációs válaszokat elemzett, amelyeket német–angol, spanyol–

angol és thai–angol kétnyelvűekkel végzett kísérletben gyűjtött be nyelven belüli és nyelvek 

közötti asszociációs teszt révén. A hívószavak konkrét és absztrakt főnevek, valamint 

érzelmekkel kapcsolatos főnevek voltak. Kolers szerint az eredmények az elkülönült tárolást 

bizonyítják, mivel a nyelvek közötti válasz szavak több mint a fele különbözött a két 
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nyelvben. Később ő maga is bevallja, hogy ez a következtetés erős túlzás, tekintve azt, hogy a 

válaszok egyharmada ugyanaz volt a két nyelvben (Kolers és Gonzalez 1980).  

Ugyanennek a vizsgálatnak egy másik eredménye az, hogy a konkrét szavak ugyanazokat 

a válasz szavakat hívták elő a nyelven belüli és a nyelvek közötti helyzetben is, az absztrakt és 

az érzelemre utaló szavakra ez kevésbé jellemző. Ez azt támasztja alá, hogy a konkrét szavak 

több közös reprezentációs elemet osztanak meg a nyelvek között, mint az absztrakt vagy az 

érzelemre utaló szavak (de Groot 1993). Ugyanerre az eredményre jutott Taylor (1976) is 

francia-angol kétnyelvűekkel végzett vizsgálatában, illetve az előfeszítéses tesztek (Jin 1990) 

valamint fordítási feladatok (de Groot 1992) is hasonló eredményeket mutatnak.  

De Groot mindebből azt a következtetést vonja le, hogy nem a konkrétság vagy a cognate 

státusz5 az, ami a reprezentációt végső soron meghatározza, hanem inkább a jelentés 

hasonlóságának a foka az egyes fordítási párokon belül. Minél hasonlóbb a fordítási pár 

jelentése, annál nagyobb a lehetősége az összetett tárolásnak a kétnyelvű mentális lexikonban. 

Ez azt jelenti tehát, hogy ha ilyen fordítási párokról van szó, akkor a kétnyelvű nem tárolja 

kétszer ugyanazt a jelentést (de Groot 1993: 46).  

 

1.3.6. Kétnyelvű lexikai és konceptuális reprezentáció 

A nyelvészek és pszicholingvisták gyakran megkülönböztetik a jelentés két szintjét. Az egyik 

szint a lexikai specifikációkból áll, amely a lexikai reprezentáció részét alkotja (Kroll és de 

Groot 1997: 170). Ez a reprezentációs szint teszi lehetővé az egyes szavak jelentésének 

elérését annak érdekében, hogy szintaktikailag jól megformált kijelentéseket értsünk meg, 

illetve hozzunk létre. A másik szint a konceptuális információt tartalmazza, ide tartozik a való 

világról szerzett tudásunk, valamint a tárgyaknak és eseményeknek a jelentései, amelyekre a 

szavak utalnak. A kétnyelvűekkel végzett kutatások a fent említett dichotómiától elszakadva 

azt feltételezik, hogy a lexikai reprezentáció nem tartalmazza a jelentést, csak a szóalak 

néhány aspektusát. A jelentés a konceptuális reprezentációhoz tartozik (Potter, So, Von 

Eckardt and Feldman 1984) vagy egy harmadik, feltételezett reprezentációs szinthez, amely 

bizonyos lexikai-szemantikai funkciókat kezel (pl. Levelt (1989) modelljében a lemma szint). 

A feltételezés, hogy a szóalak és a jelentés külön szinteken reprezentálódik, nemcsak a 

                                                           

5
 cognate-ok – olyan szavak, amelyek hangzásukban (vagy írásképükben) valamint jelentéstartalmukban 

megegyeznek a két nyelvben (Navracsics 2007: 47). 
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kétnyelvűségi kutatásokban jelenik meg, hasonló kijelentések megjelennek egynyelvű 

tanulmányokban is (Besner, Smith és MacLeod 1990; Levelt és mtsai 1991; Smith 1997). 

Potter és munkatársai (1984) tettek elsőként nyílt kísérletet arra, hogy megvizsgálják az 

első és második nyelv szavainak fogalmakká való leképeződését. Két modellt hasonlítottak 

össze: a szóasszociációs modellt, amelyben az L2 szavak csak az L1 szavain keresztül érik el 

a fogalmi szintet, illetve a konceptuálisan vezérelt modellt, ami az előbbivel szemben 

megengedi mindkét nyelv szavai számára a fogalmi szinthez való közvetlen hozzáférést. Az 

említett két modellt Potter és munkatársai fluens kétnyelvűekkel valamint kevésbé fluens 

kétnyelvűekkel végzett kísérletben tesztelték fordításos és képmegnevezéses feladatok 

alapján. Az eredmények azt mutatták, hogy a két feladatot nagyjából ugyanannyi idő alatt 

hajtották végre, ami a konceptuálisan vezérelt modellt támasztja alá, továbbá a kísérletben 

részt vevő kétnyelvűek mindkét csoportja (fluens és kevésbé fluens) az L2 fogalmi tárhoz 

hozzáfért.  

A kísérletek azt mutatják, hogy a nonfluens kétnyelvűek performanciáját a lexikai 

vezérlés az L1-en keresztül jellemzi, míg a fluensebb kétnyelvűekét a konceptuális vezérlés. 

A Stroop vizsgálatok eredményei (amelyek a nyelven belüli és nyelvek közötti interferenciát 

vizsgálják) is a fejlődési folyamatot bizonyítják, azaz, hogy a második nyelvben növekvő 

jártasságnak köszönhetően a lexikai feldolgozást a konceptuális váltja fel (Chen és Ho 1986; 

Mägiste 1984; Tzelgov, Henik és Leiser 1990). A fejlődési hipotézist számos kísérleti 

eredmény bizonyítja. A cognate szavakkal végzett kísérletek (Dufour, Kroll és Sholl 1996) azt 

mutatják, hogy a kevésbé fluens kétnyelvűek számára ezek a szavak nagyobb előnyt 

jelentettek a feladatok elvégzésében, mint a fluensebb kétnyelvűek számára, ezzel is 

megerősítve azt, hogy az előbbiek jobban támaszkodnak a lexikai fordítási stratégiára. A 

szemantikai kategorizációs vizsgálatok (amelyekben el kell dönteni, hogy pl. az alma 

gyümölcs-e) azt az eredményt hozták, hogy a kevésbé fluens kétnyelvűek az észlelés és a 

megértés szintjén képesek használni a konceptuális információt L2 szavak esetén, viszont 

ugyanezt az információt produkció esetén nem tudják használni (McLeod és McLaughlin 

1986; Dufour és Kroll 1995). A fejlődési hipotézisből következik, hogy az L2 az L1-en 

keresztül éri el a jelentést, a lexikai szintű kapcsolat erősebb az L2-L1 irányban, mint L1-L2 

irányban. Mivel az L1-nek privilegizált helyzete van a jelentéshez való hozzáférésben a 

konceptuális kapcsolat erősebb az L1-hez, mint az L2-hez (Kroll és De Groot 1997: 178). A 

lexikai és konceptuális reprezentáció ezen különbségeit alapul véve Kroll és Stewart (1994) 

megalkotta a kétnyelvű memóriareprezentáció hierarchikus modelljét. 
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4. ábra. Kroll és Stewart kétnyelvű memóriareprezentációs modellje 

 

A modellt a fordításos feladatokból nyert eredmények jól alátámasztják (Kroll és 

Tokowicz 2001), miszerint az L1-ről L2-re való fordítás sokkal lassabb, kevésbé pontos, 

illetve nagyobb hatással vannak rá a szemantikai tényezők, mint az L2-ről L1-re való 

fordításra (de Groot, Dannenburg és Van Hell 1994; Kroll és Stewart 1994; Sánchez-Casas, 

Davis és Garcia-Albea 1992; Sholl, Sankaranarayanan és Kroll 1995).  

De Groot és Poot (1997) egy tanulmányukban három kétnyelvű csoport eredményeit 

hasonlítják össze egy fordításos feladatban. A csoportok különböztek a nyelvben elért 

jártasság fokában (alacsony, átlagos és magas). Független változóként a szavak 

konkrétságát/absztraktságát és a fordítási irányt (L1-L2 vagy L2-L1) iktatták be. Az 

eredmények azt mutatták, hogy a szavak elvontsági foka hasonlóan befolyásolta mind a 

három csoport produkcióját a feladatban. A szerzők ebből arra a következtetésre jutottak, 

hogy a konceptuális vezérlés a másodnyelv elsajátítás már korai szakaszában jelen 

van/jelentkezik.  

Pavlenko (2009) a kétnyelvű memóriareprezentáció hierarchikus modelljét 

továbbfejlesztve, abból számos elemet megtartva és új kérdéseket vetve fel egy új modellt 

alkotott meg, a Módosított hierarchikus modellt. Az előző modellből megőrzi a fejlődési 

folyamatot (a L2 tanulásában a lexikálistól a konceptuális vezérlés felé való fejlődést), illetve 

a közös és a részben közös reprezentációt, amely de Groot Szemantikai dekompozíciós 

modelljében központi helyet foglal el. A Módosított hierarchikus modell három fontos 

aspektusban különbözik az eddigi modellektől. Az első megkülönböztető tényező a 

konceptuális tár szerveződése. Míg a Kroll és Stewart alkotta Módosított hierarchikus modell 
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egy egyesült konceptuális tárat feltételez, addig a Pavlenko-féle modellben a konceptuális 

reprezentáció lehet közös, részben átfedő és teljesen nyelvspecifikus. A modell tehát 

figyelembe veszi azokat a nyelvspecifikus fogalmakat is, amelyek csak az adott nyelvre 

jellemzőek (pl. az angol privacy szó, amelynek nincs megfelelője az oroszban). 

 

 

 

5. ábra. Pavlenko módosított hierarchikus modellje (Navracsics 2011). 

 

A második megkülönböztető jellemző az a konceptuális transzfer jelenségének a 

figyelembevétele, amely a konceptuális és a szemantikai reprezentáció különbözőségén 

alapul. Jól magyarázza a jelenséget a Pavlenko által is felhozott példa, amikor egy angol 

anyanyelvi beszélő, akinek a L2-je az orosz, chashka-t kér (ami nagyjából a csészének felel 

meg), miközben papírpohárra mutat. Ebben az esetben a transzfer nem csupán szemantikai, 

hanem konceptuális is.  

A harmadik, és egyben legmarkánsabb megkülönböztető jellemzője a modellnek, hogy 

magába foglalja a L2 tanulást is. Míg Kroll és Stewart modellje szerint az L2 tanulás célja a 

közvetlen kapcsolat kiépülése a L2 szavak és a fogalmak között, addig az Módosított 
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hierarchikus modell szerint az L2 tanulás a célnyelvihez hasonló nyelvi kategóriák 

konceptuális átszerveződése és fejlődése. Ezt a tanulást úgy tekinti, mint egy fokozatosan 

végbemenő folyamatot, amely az implicit memóriában történik. Az implicit ebben az esetben 

arra a tudásra utal, amelynek az egyén nincs tudatában, de amelyet a kutató kikövetkeztethet a 

szisztematikus verbális és nem verbális megnyilvánulásokból. Ez a tudás vezérli a spontán 

produkciót. Pavlenko (2009) felhívja figyelmünket arra is, hogy a szóasszociációs feladatok 

nem férnek hozzá az implicit konceptuális reprezentációkhoz, ezek inkább a szemantikai 

kapcsolatok feltérképezésére használhatók.  

 

1.3.7. A szemantikai reprezentációt vizsgáló módszerek 

A mentális lexikon felépítésének, működésének vizsgálatakor fontos, hogy a konceptuális 

reprezentáció és szemantikai reprezentáció fogalmakat szétválasszuk. Pavlenko rámutat, hogy 

egyes szavak szemantikai jelentése azonos lehet a nyelvekben (az angol chair és a spanyol 

silla szó), más esetekben viszont azok a szavak, amelyek látszólag hasonló szemantikai 

jelentéssel rendelkeznek a két nyelvben, más fogalmakra utalnak (például az angol privacy 

szónak nincs orosz megfelelője (lásd Pavlenko 1999). De Groot szemantikai dekompozíciós 

modelljében is megtalálható ez a felosztás, amelyre ő mint konkrét és absztrakt szavakra utal. 

Pavlenko megjegyzi, hogy a szavak három alapvető összetevőt hordoznak: lexikai (szóalak), 

szemantikai (az az információ, amely alapján egyik szó a másikhoz viszonyul) és konceptuális 

(a világról való tudásunkon alapuló nem nyelvi információ). Ez a három összetevő egymással 

összefügg, de nem felcserélhetők.  

 

1.3.7.1. Szemantikai előfeszítés 

A szemantikai és lexikai információ reprezentációjának vizsgálatára irányuló egyik módszer 

az előfeszítés előidézése, provokálása. A kísérleti személyek feladata ebben a vizsgálatban, 

hogy a képernyőn előtűnő szóról megállapítsák, hogy az egy valóságos szó, vagy álszó (az 

utóbbi az adott nyelvben fonológiailag lehetséges betűsor). A válaszhoz szükséges időt mérik 

a vizsgálat folyamán. A legtöbb szemantikai előfeszítéses feladatot úgy tervezik meg, hogy 

elsőként az előfeszítő szó jelenik meg a képernyőn, majd utána a célszó, amely 

szemantikailag vagy kapcsolódik az előfeszítő szóhoz (pl. vaj–kenyér), vagy nem (pl. szék–

kenyér). A kísérleti személyek gyorsabban válaszolnak akkor, ha a szavak szemantikailag 

kapcsolódnak egymáshoz – ez az előfeszítő hatás. Ezen paradigma hátterében álló elmélet 

szerint szófelismeréskor nem csak az adott szó jelentése aktiválódik automatikusan, hanem az 
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aktiváció kiterjed azokra a szavakra is, amelyek az adott szóhoz szemantikailag kapcsolódnak 

vagy asszociációs kapcsolatban vannak a stimulussal (Altarriba és Basnight-Brown 2009). Ez 

a fajta vizsgálat lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan szerveződnek és tárolódnak 

a szavak a memóriában, illetve felderítse, melyek azok a folyamatok, amelyek automatikusak, 

és melyek azok, amelyek tudatos irányítás alatt működnek. A kétnyelvű feldolgozást illetően 

a vizsgálat kétnyelvű változatát alkalmazhatjuk, amikor a két nyelv szópárjait használjuk a 

feladatban (pl. magyar–angol kétnyelvűeket tesztelve a ceruza–pencil szópárt). 

Altarriba és Basnight-Brown áttekintette az előfeszítéses vizsgálatok eredményeit, melyet 

angol párú kétnyelvűekkel végeztek, és az eredmények azt mutatják, hogy a szemantikai és 

fordítási előfeszítő hatás figyelhető meg ezzel rámutatva, hogy a kétnyelvűek mindkét 

nyelvükben hozzáférnek a szemantikai reprezentációhoz, még eltérő ortográfiájú nyelvek 

esetén is (Altarriba és Basnight-Brown 2007). A vizsgálatokból két tendencia tűnik ki. 

Elsőként az, hogy az előfeszítő hatás a fordítási párok esetében nagyobb, mint a 

szemantikailag kapcsolódó szavak esetében (de Groot fentebb említett modellje mindezt 

számításba veszi). Másodszor az előfeszítő szó – célszó pároknál az előfeszítő hatás az L2-L1 

irányban kisebb (vagy nem is létezik), mint az L1-L2 irányban. A szemantikai jelentés tehát 

mindkét nyelvben aktiválható, és az aktiváció foka a L2-ben való jártasság növekedésével 

egyenes arányban növekszik (Altarriba és Canary, 2004; Altarriba és Basnight-Brown 2007; 

Finkbeiner és mtsai. 2004). Finkbeiner és munkatársai (2004) kidolgozták a Jelentés Modellt 

(Sense Model), amely azon a feltételezésen alapul, hogy sok szóhoz nyelvspecifikus 

jelentések társulnak, amit nem vesznek figyelembe a kétnyelvűségi kutatások 

megtervezésekor és kivitelezésekor (pl. az angol ball szót több helyzetben használják, mint 

spanyol fordítási ekvivalensét a balónt). Mivel a kétnyelvűek többsége az L1-ben jártasabb, 

mint a L2-ben, ezáltal az L1 szavakhoz járuló jelentésekkel inkább tisztában van, míg az L2 

szavakéval. Ezáltal jelentős L1-L2 irányú előfeszítő hatás tapasztalható, mivel az L1 

előfeszítő szavak számos jelentést aktiválnak az L2-ben, fordított irányban viszont ez az arány 

alacsonyabb, mivel az L2-ben elért jártasság alacsonyabb, így sok L1 jelentés nem is 

aktiválódik, mivel nincs asszociációs kapcsolata a második nyelvi fordítással (Finkbeiner és 

mtsai. 2004). 

 

1.3.7.2. Szemantikai kategorizáció 

A szemantikai kategorizációs feladat lényege, hogy a megadott szavakat kategóriákba kell 

sorolni (pl. alma – gyümölcs). A feladat kétnyelvű változata, amikor a besorolandó szavak a 
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kétnyelvű egyén mindkét nyelvéből valók. Az előfeszítéses vizsgálatoknál tapasztalt 

aszimmetria a szemantikai kategorizációs feladat eredményeinél nem mutatható ki. Ez az 

eredmény ugyancsak a Jelentés modellel magyarázható, miszerint ezeket a szavakat a 

kétnyelvűek gyorsabban feldolgozzák azáltal, hogy „kiszűrik” a nem oda vonatkozó 

jelentéseket (Finkbeiner és mtsai. 2004; Grainger és Frenck-Mestre 1998). Ugyanezen 

vizsgálat másik eredménye az, hogy az L1-ben (vagy domináns nyelvben) a kategóriák 

példáinak szemantikai jelentései szorosabban kapcsolódnak, mint az L2-ben (vagy gyengébb 

nyelvben) (Segalowitz és de Almeida 2002), de a két nyelv közötti interferencia a 

nyelvprodukciós folyamatban megtörténhet (Gollan és mtsai. 2002). 

A szemantikai feldolgozás egyik vizsgálati módszere a képmegnevezéses feladat. Ez a 

fajta feladat azért is hasznos, mert a kép közvetlenül aktiválja a megfelelő szemantikai 

információt. Az ez irányú kísérletek azt mutatják, hogy (Hernandez és Reyes 2002; 

Hernandez és Meschyan 2006) az L2-n történő képmegnevezés nagyobb koncentrációt 

igényel, ezzel azt feltételezve, hogy a szemantikai információ mélyebben be van ágyazva az 

L1-ben.  

 

1.3.7.3. Stroop-teszt 

A szemantikai memória vizsgálatának egyik elterjedt módszere a Stroop-teszt (Stroop 1935). 

Ezt a részt részletesebben kifejtem a következőkben, mivel kutatásomban ezt a módszert is 

használtam. 

Az egyik nézet szerint a kétnyelvű mindkét lexikai rendszere szimultán aktiválódik, és 

mindkét lexikonban keresés indul a megfelelő egységért. Beauvillain és Grainger (1987) 

valamint Grainger és Dijkstra (1992) szerint a lexikai hozzáférés kezdetén a szófelismerés 

folyamata nyelvfüggetlen a kétnyelvűeknél. Ezek a kutatások azt állítják, hogy a szó 

megjelenésével kezdetben mindkét lexikon aktiválódik, a nyelvválasztás csak egy későbbi 

szinten történik.  

Ez a Stroop-féle színmegnevezési teszttel bizonyítást is nyert. Olyan eljárás ez, amely 

egyszerre működésbe hoz két nyelvet: az egyik nyelv kódolási rendszerét és a másik nyelv 

dekódolási rendszerét (Göncz 2001). A vizsgálati alany feladata, hogy megnevezze egyik 

nyelvében a nyomtatás színét, mellőzve a másik nyelvén leírt színelnevezést. Göncz (2001) 

szerint a Stroop teszt eredményeit a kétkapcsolós modell magyarázza, amely szerint 

működésbe lép a másik nyelv dekódolási rendszere is, miközben az első nyelven reagálunk, 

tehát erős interferencia várható.
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Jól dokumentált jelenség, hogy az egynyelvűek interferenciát mutatnak, ha színneveknél a 

tinta színét kell megnevezniük, amikor is a tinta színe és a színnév inkongruens (eltérő) (pl. a 

piros szín kékkel nyomtatva; lásd MacLeod 1991, a Stroop effektusról). Kétnyelvűek esetében 

felvetődik a kérdés, hogy vajon az ő esetükben tapasztalhatunk-e interferenciát, mikor a 

színnév egyik nyelven, a színmegnevezés a másik nyelven van (Smith 2009). 

Az ez irányú vizsgálatok azt mutatják, hogy a nyelven belüli interferencia nagyobb, mint a 

nyelvek közötti interferencia (Altarriba és Mathis 1997; Chen és Ho 1986; Mägiste 1984; 

1985; Preston és Lambert 1969; Tzelgov et al., 1990). Ez az eredmény abból a tényből ered, 

hogy a színnevek szemantikai jelentése az L1-ben erősebben kódolt, mint az L2-ben.  

Preston és Lambert (1969) valamint Chen és Ho (1986) angol–francia kétnyelvűekkel 

végeztek kísérleteket. Azzal érveltek, hogy ha a színmegnevezés A nyelvben a lexikai 

aktivációt A lexikonra korlátozza, nem lesz lexikai aktiváció a B nyelv nyomtatott szavaitól, 

azaz nem lesz interferencia a színmegnevezésben. Az eredmények azt mutatták, hogy mindkét 

esetben tapasztaltak Stroop interferenciát. Abban az esetben is, ha a színnév az egyik nyelven 

volt, a kísérleti személyeknek pedig a másik nyelven kellett megnevezniük a tinta színét 

(nyelvek közötti interferencia), és akkor is, ha a színnév és a színmegnevezés ugyanazon a 

nyelven történt (nyelven belüli interferencia).  

Lee és társai végeztek kísérleteket gyerekek három csoportjával, akiknek első nyelve 

kínai, maláj illetve tamil volt, L2-je pedig angol. A feltevés az volt, hogy az interferencia 

eltűnik a kínai-angol kétnyelvűség esetében a két nyelv ortográfiájának különbözősége miatt. 

Az eredmények ugyanolyan fokú interferenciát mutattak mindhárom nyelvkombináció 

esetében. Ez azt mutatja, hogy az ortográfia nincs olyan nagy hatással a Stroop effektre, mint 

a szavak jelentése, azaz a szemantikai tényező. 

Altarriba és Mathis (1997) egynyelvűeket tanítottak meg spanyol színnevekre, majd 

Stroop-hatás kísérletet végeztek velük. Az eredmények még ezeknél az „újdonsült” 

kétnyelvűeknél is mutatnak interferenciát. Mivel a szimultán illetve gyerekkori kétnyelvű 

kontrollcsoport esetében az interferencia erősebb volt, mint a kísérleti csoportnál, Altarriba és 

Mathis azt a következtetést vonták le, hogy minél nagyobb a kétnyelvű jártassága a két 

nyelvben, annál nagyobb interferencia tapasztalható a Stroop tesztben.  

A Stroop teszt egy kép-szó verziójában a vázlatrajzokat kellett megnevezni, ahol egy, a 

képhez nem kapcsolódó szó is szerepelt. A kísérletet Smith és Kirsner (1982) végezte kínai–

angol kétnyelvűekkel. Egynyelvűek esetében a képmegnevezés több időt vesz igénybe, ha a 

képen szerepelt egy beépített szó is. Az említett kísérletben interferencia volt megfigyelhető 
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abban az esetben is, ha a képmegnevezés és a beépített szó ugyanazon a nyelven volt, és 

akkor is, ha más nyelven.  

Annak ismeretében, hogy az angol és a kínai más ortográfiát használnak, az itt bemutatott 

vizsgálat rámutat, hogy az egyik nyelv aktiválása nem zárja ki az inger ortográfiai vizsgálatát 

a másik nyelven, még akkor sem, ha a nyelvek nem mutatnak vizuális hasonlóságot.  Hasonló 

eredményre jutott Tzelgov, Henik, Sneg és Baruch (1996). Héber–angol kétnyelvű 

résztvevőknek kellett megnevezniük a színnevek színét héberül. Az egyik változatban a 

szavak a héber színnevek angol átiratai voltak (pl. kahol, ami úgy hangzik, mint a kék héber 

megfelelője). Ezeket a szerzők nyelvek közötti homofonoknak nevezik. Az eredmények azt 

mutatták, hogy ezek a homofonok ugyanolyan interferenciát mutattak a színmegnevezésben, 

mint a héberül írt színnevek. Ez bizonyíték arra, hogy a fonológiai lexikai reprezentáció 

aktiválódik a másik nyelvben.  

A kísérletek tehát azt bizonyítják, hogy még abban az esetben is, ha a megnevezés egy 

nyelven történik, interferencia lép fel a másik nyelvből. Az interferencia fokára hatással van 

az egyes nyelvekben elért jártasság. Mägiste (1984) német–svéd kétnyelvűekkel végzett 

kísérletéből kitűnik, hogy a német domináns kétnyelvűek nagyobb interferenciát mutattak a 

német szavaktól akár németül, akár svédül válaszoltak, aminek a fordítottja igaz volt a svéd 

válaszolókra. A balansz kétnyelvűek nagyjából ugyanolyan mértékű interferenciát mutattak a 

két nyelvben. Minél mélyebb a szemantikai reprezentáció az egyik nyelvben, annál erősebb 

Stroop-hatás tapasztalható abban a nyelvben (Altarriba és Basnight-Brown 2009). Továbbá, 

Zied és munkatársai (2004) kimutatták, hogy azok a kétnyelvűek, akik egyik nyelvükben 

dominánsak, nagyobb interferenciát mutatnak abban a nyelvben, míg a balansz kétnyelvűek 

hasonló mértékű interferenciát produkálnak mindkét nyelvükben. 

A kétnyelvűekkel végzett kísérletekből tisztán látszik, hogy a másik nyelv automatikusan 

aktiválódik abban az esetben is, ha a szín/képmegnevezés egyik nyelven történik, a figyelmen 

kívül hagyandó inger pedig a másik nyelven van. Tzelgov és munkatársai (1996) eredményei 

bizonyítékul szolgálnak a szavak automatikus fonológiai kódolására a másik nyelven. Az 

automatikus szemantikai elemzésre Smith és Kirsner (1982) fentebb tárgyalt vizsgálata 

szolgáltatnak bizonyítékot. Vizsgálatukban változóként a beépített szó szintaktikai 

kategóriáját is vizsgálták. Függetlenül attól, hogy a beépített szó és a képmegnevezés nyelve 

ugyanaz volt vagy különböző, a főnevek mindkét esetben több interferenciát okoztak, mint a 

melléknevek. A főnév-melléknév különbség erős bizonyítéka annak, hogy a kísérleti 

személyek a figyelmen kívül hagyandó szavakat szemantikailag értelmezték, azaz, az 

automatikus aktiváció kiterjed a szemantikai reprezentáció szintjére is.  
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A Stroop tesztet alkalmazták az emocionális töltetű szavak reprezentációjának 

vizsgálatára (Sutton és társai 2007). Spanyol–angol kétnyelvű kísérleti személyeknek érzelmi 

telítettségű szavakat (pl. düh) és semleges szavakat (pl. padló) vetítettek ki, a feladat pedig az 

volt, hogy nyomjanak meg egy gombot a nyomtatás színétől függően. A szavak vagy kékek, 

vagy zöldek voltak. A szerzők kimutatták, hogy a színmegnevezés lassabb volt, mikor a 

szavaknak érzelmi jelentése volt. A szavak érzelmi tartalma interferenciát okozott a Stroop 

színmegnevezéses tesztben mindkét nyelvben. Ez egy viszonylag új terület, az eredmények 

további megerősítésre várnak. 

 

1.3.7.4. Szóasszociációs tesztek 

A mentális lexikont vizsgáló kutatók egyetértenek abban, hogy valamiféle háló létezik benne, 

de vita folyik a körül, hogy milyen a háló szerveződése, és hogy ezt milyen módszerekkel 

fedhetjük fel. A korai vizsgálatok arra fordították a figyelmüket, hogy milyen a kapcsolat 

ereje az egyes szavak között. Ezen vizsgálatok eredményei megteremtették a talajt további 

vizsgálatok számára, amelyek már egy átfogó szerkezetet próbálnak meghatározni az egyes 

kapcsolatok mögött. A lexikai egységek hálózatelvű felépítése az anyanyelv-elsajátítás 

stratégiája (amit egyébként a neuronok igazolt fiziológiai működése is alátámaszt) (Gósy – 

Kovács 2001). Az asszociációs kísérletek eredményei megerősítették a szókincs „hálószerű” 

elrendezettségét már viszonylag korai életkorban is (Aitchinson 1987). Ez az elrendeződés 

főként szemantikai. 

A szemantikai háló vizsgálatára irányuló kísérleti módszer a szóasszociációs teszt. A 

szóasszociációs tesztet először a 19. század végén Francis Galton végezte saját magán. Leírt 

75 szót, majd félretette néhány napra, és mikor újra elővette, egy papírra leírta az első két 

szót, ami eszébe jutott az adott hívószóról, miközben mérte a reakcióidőt. Később a 

szóasszociációs tesztek számos formája terjedt el, és használatos még ma is, mivel az 

eredmények hasznos információt szolgáltathatnak arról, hogyan kapcsolódnak a szavak 

egymáshoz a mentális lexikonban. A módszernek három fajtája ismeretes. a) Az ún. szabad 

szóasszociáció, amikor egy (előre) meghatározott hívószóra kell a kísérleti személynek 

kimondania az első szót, ami eszébe jut. b) A szűkített szóasszociációs tesztekben a hívószóra 

meghatározott kategóriájú választ várnak (például ellentétet, hasonló hangzást). c) A nyitott 

tesztekben az adatközlőnek egy meghatározott jelentéskategórián belül (pl. állatok vagy 

bútor) kell annyi szót mondania, ahány eszébe jut (Lengyel 2008).  
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A szemantikai háló-vizsgálatok három fő eredményt hoztak. 1. Az alanyok majdnem 

mindig az adott hívószó szemantikai mezőjéből választanak szót. Tehát pl. a tű hívószóra 

senki nem írja azt, hogy szög, pedig ugyanolyan vékony tárgyak. Inkább a varrással 

kapcsolatos szavak érkeznek válaszszavakként (Aitchison 2003). 2. A kísérleti személyek a 

szó párját hívják elő, pl. a férj szóra érkezik a feleség, vagy fordítva, esetleg az ellentétpárok: 

kicsi – nagy. 3. A válaszokban főként a hívószóval azonos szófajú szavak fordulnak elő, tehát 

főnévre főleg főnév, igére ige stb. érkezik.  

A szóasszociációs tesztek, amellett, hogy mind a mai napig fontos kutatási módszernek 

számítanak a szemantikai hálóvizsgálatokban, több hátránnyal is rendelkeznek. Elsőként, 

hogy egy nem természetes állapotot teremtünk azzal, amikor a hívószavakra kérünk 

válaszszavakat. Az emberi nyelv nem így működik. Másodszor sokat számít, hogy a 

hívószavak milyen más szavakkal együtt fordulnak elő a kísérletben. A hold hívószóra főleg a 

nap, éjszaka, csillagok válasszavakat kapnánk normális esetben. De ha előtte szerepeltek 

olyan szavak, mint elefánt, bálna, stadion, akkor a válaszok többsége a hold szóra minden 

bizonnyal a nagy szó lesz. Valójában tehát a szóasszociációs tesztek eredményei nem adnak 

valós képet az ember szemantikai hálójáról, viszont a hálóban lévő kapcsolatok milyenségéről 

sokat elárulnak.  

A szóasszociációs eredmények azt bizonyítják, hogy a válaszszavak nagy változatossága 

ellenére – amelyek a stimulus szavakra érkeznek – a kísérletekben résztvevők bizonyos mintát 

követnek válaszaikban (McCarthy, 1990: 39). Ez a következetesség jellemző mind az L1-ben 

mind pedig az L2-ben. A szóasszociációs tesztek alkalmasak annak feltárására, hogy a szavak 

szemantikai mezőkbe szerveződnek a mentális lexikonban, viszont nem tükrözik az elérési 

folyamatot (McCarthy, 1990: 39). Az L2 mentális lexikon vizsgálatára irányuló kutatások 

nem szolgálnak meggyőző bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy milyen szerveződési minta a 

domináns. Meara (1984) azt állítja, hogy az L2 lexikon asszociációk hálózatát foglalja 

magába, ezek a másodnyelvi asszociatív kapcsolatok azonban az L1 lexikonban lévő 

kapcsolatokhoz képest gyengébbek. Más tanulmányok (Wolter 2001) arra a következtetésre 

jutottak, hogy az L1 és L2 mentális lexikon szerkezetileg hasonló. 

A strukturális szemantikai megközelítés azt az elvet vallja, hogy a szavak nem 

elkülönülten léteznek, hanem jelentés alapján kapcsolatban állnak más szavakkal (Carter, 

1998: 19). 

Aitchison (2003) szerint a szavak közötti kapcsolatoknak négy fő típusa van: 

Mellérendelés (koordináció). A leggyakoribb kapcsolat a szóasszociációs tesztekben. 

Olyan szavak, amelyek ugyanazon a szinten vannak, mint pl. só, bors. Ide tartoznak az 
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ellentétpárok is, amelyek így kéttagú csoportokat alkotnak, mint pl. a bal – jobb, vagy hideg – 

meleg. Ezekre a szavakra gyakran utalnak úgy, mint hiponimákra. 

Kollokáció. Olyan szavak, amelyek a hívószavakkal egy környezetben, vagy együtt 

fordulnak elő. pl. sós - víz, fehér - kenyér. 

Fölérendeltség (hiperonimia). Ritkábban fordul elő, mint válaszszó. Ezek a szavak egy 

osztályt fognak össze (pl. a rovar - pillangó). 

Szinonima. Teljes szinonimák ritkák, egyesek szerint nem is léteznek. Inkább hasonló 

jelentésű szavakról beszélünk. Így pl. beszél – csacsog. 

A paradigmatikus–szintagmatikus szétválasztás alapján a szavak között a következő 

kapcsolat típusokat nevezhetjük meg. Paradigmatikus: hiponimák, szinonimák, lexikai 

ekvivalensek, rész-egész viszony, antonímák. Szintagmatikus kapcsolatok pedig szerkezeteket 

alkotnak, pl. a jelzői szerkezet, határozói szerkezet stb. (Navracsics 2007). A harmadik 

típusba tartoznak az asszociatív kapcsolatok. Ide tartoznak azok a szavak, amelyek között 

nem áll fenn paradigmatikus vagy szintagmatikus viszony, kapcsolódásuk véletlenszerű 

(Navracsics 2001).  

A szóasszociációs tesztek mellett a beszédprodukciós hibajelenségek vizsgálata is számos 

bizonyítékot szolgáltat a szófaj megőrződésére (pl. Belenéztem a kalendáriumba 

(katalógusba) vagy A könyv, amit most írtam (olvastam) szörnyű). Ez a felfedezés azt 

bizonyítja, hogy a szó szófaja egy nélkülözhetetlen része a szónak és szorosan kapcsolódik 

hozzá (Aitchison 1987). Szóasszociációs vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a 

főnevek 80 %-ban őrzik meg a szófajukat, az igék és melléknevek pedig körülbelül 50 %-ban 

(Aitchison 2003).  

Magyar párú kétnyelvűekkel Navracsics Judit (2007) végzett szóasszociációs kísérletet. 

Az eredmények azt mutatják, hogy az L1 válaszok szófaji megoszlása színesebb, mint az L2 

válaszokéi. A főnevekre érkezett válaszoknál 67%-ban őrződik meg a szófaj, az igéknél 50%-

ban, a mellékneveknél 51%-ban. A kétnyelvű mentális lexikonban tehát az egynyelvűhöz 

hasonlóan a szó szófaja meghatározó a tárolásban. 

 

1.3.8. Lexikai-szemantikai szerveződés 

A kétnyelvű gyerekek lexikai-szemantikai tudásának vizsgálata fontos információkat 

szolgáltathat a két nyelv rendszerének szimultán működéséről. Az ilyen vizsgálatok 

rávilágíthatnak a lexikai-szemantikai fejlődés hajtóerejére, legyenek azok általános fejlődési 

tényezők (pl. kor/kognitív érettség, beiskolázottság, az olvasás elsajátítása), vagy speciális 
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nyelvi tényezők (nyelvben elért jártasság vagy az adott nyelvnek való kitettség) (Sheng, Li – 

McGregor, Karla K. – Marian, Viorica 2006).  

A mentális lexikon fejlődéséhez a gyereknek nemcsak újabb „bejegyzéseket” kell 

hozzáadnia a már létező tároló helyhez, de szükség van arra is, hogy ezt a tároló helyet úgy 

szervezze, hogy az jól működő rendszerként funkcionáljon. Egy fontos változás/eltolódás 

figyelhető meg a szemantikai lexikon szerveződésében a közép gyerekkor környékén, amely 

egynyelvű gyerekek esetében jól dokumentált esemény (Nelson 1977). Ez az időszak az 5-8 

éves korra esik. Ez a jelenség a szintagmatikus-paradigmatikus váltás, amelyet 

szóasszociációs tesztekkel vizsgáltak. Öt éves korban a legtöbb gyerek a hívószóra a 

szintaktikai sorrendben azt követő szót válaszolja (Lengyel 2008), pl: hideg–kint. Kilencéves 

korukra azonban már a válaszok többnyire ugyanabból a szófajból érkeznek pl: hideg–meleg. 

Az előbbi kapcsolatot, tehát mikor a szavak különböző szófajhoz tartoznak, szintagmatikus 

kapcsolatnak, míg az utóbbit, amikor a szavak ugyanazon szófajhoz tartoznak, paradigmatikus 

kapcsolatnak nevezzük. A felnőtt nyelvhasználókra is jellemző a minta, miszerint a 

paradigmatikus válaszok szignifikánsabbak, mint a szintagmatikusak (Lippman 1971). A 

szintagmatikus és paradigmatikus válaszok gyakorisága függ a szófajtól, szógyakoriságtól és 

az adott hívószó vonásaitól (pl. ha a hívószavaknak van ellentétpárja, mint nagy-kicsi, vagy 

nincs, mint a sárga, Entwisle 1966) (Sheng, Li – McGregor, Karla K. – Marian, Viorica 

2006).  

A kétnyelvűek lexikai-szemantikai szerveződését vizsgálva Marian és társai tesztelték a 

kétnyelvű előny hipotézist. A hipotézis szerint azzal, hogy a kétnyelvű gyerekek tudatában 

vannak annak, hogy különböző szavak vonatkozhatnak ugyanarra a fogalomra, korábbi 

fejlődést érnek el a lexikonban lévő szemantikai kapcsolatok terén (Cummins 2001; Vygotsky 

1962). Ezen okból kifolyólag a kétnyelvű gyerekeknek fejlettebb a szemantikai hálója, mint 

egynyelvű társaiknak. Egyik bizonyíték erre, a piaget-i nominális realizmus feladat 

eredményei. Ebben a feladatban a gyerektől azt kérdezik, hogy két dolog cserélhet-e nevet (pl. 

Hívjuk a napot holdnak), és ha igen, akkor mik a következményei a névcserének (Mi lesz az 

égen éjszaka?). Ezekben a feladatokban a kétnyelvűek kimagaslóan teljesítettek, nagyobb 

nyelvi flexibilitást tanúsítva ezzel, és rámutatva, hogy korábban elválasztják az elnevezést a 

dologtól. Ezt nevezik metanyelvi tudatosságnak. Navracsics Judit (1999; 2002) háromnyelvű 

(angol – magyar – perzsa) gyerekekkel végzett vizsgálatában rávilágít a metanyelvi képesség 

működésének bizonyítékaira, úgy mint a grammatikai szabályok és lexikai elemek 

internalizálása, azok hibás használata a nem megfelelő nyelvben, a túláltalánosítások és ezek 

alkalmazása a nyelveken keresztül.  
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Marian és társai kutatási eredményei nem mutatnak eltérést a kétnyelvűek és egynyelvű 

társaik lexikai-szemantikai szerveződésükben. Ahogyan az a hároméves longitudinális 

vizsgálat is kevert eredményeket mutat, amelyet francia-angol kétnyelvűekkel végeztek 

(Lambert and Tucker 1972).  

 

1.4. CÉLKIT ŰZÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK 

Kutatásom egyik alapvető célja, hogy a különböző metodológiák ötvözésével fényt derítsek a 

kétnyelvű mentális lexikonban lévő kapcsolatok milyenségére, feltárva a főbb rendezői 

elveket. A kétnyelvű egyén nyelveinek ismeretére ezáltal a nyelveken átívelő kapcsolatokra 

hatással lehet a nyelvi környezet, a szocializációs közeg, a nyelvekhez való hozzáállás az 

egyén és a társadalom részéről. A vizsgálat kiterjed tehát ezen faktorok vizsgálatára is. A 

kétnyelvű mentális lexikonra irányuló eddigi vizsgálatok ellentmondó eredményeket hoztak. 

Az eredmények pontosítása céljából a vizsgálatban többféle módszert használtam, mindegyik 

vizsgálatban nagy hangsúlyt fektetve a célcsoport nyelvi hátterének feltárására. Kiindulási 

hipotéziseim a következők voltak: 

• a kárpátaljai magyar általános iskolások mentális lexikonának szerveződése eltér az 

egynyelvű kortársaik mentális lexikonától, viszont hasonló a kétnyelvű magyar-

szlovák kortársaikéhoz; 

• a nyelvi dominancia meghatározó tényező a tárolásban; 

• a vizsgált faktorok hatással vannak az érkezett asszociációk számára; 

• akik számára az L2 környezetnyelv több asszociációt írnak az L2 stimulus szavakra; 

• a célcsoport különböző rétegeinek mentális lexikona között eltérések mutathatók ki, 

mégpedig: 

a) befolyásoló lehet például, hogy milyen tannyelvű iskolába jár a gyerek 

(magyar vagy ukrán), 

b) milyen típusú oktatási intézményt látogat (városi vagy falusi iskola, ill. 

hagyományos általános iskola vagy 8 osztályos gimnázium); 

c) a szülők anyanyelve, iskolázottsága stb. 

• a szemantikai kapcsolatoknál a paradigmatikus kapcsolatok dominálnak; 

• az L1 és L2 lexikon szerveződése különböző; 

• a nyelven belüli interferencia erősebb, mint a nyelvek közötti interferencia; 

• a nyelvdominancia hatással van az interferencia mértékére. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 

 

2.1. KÍSÉRLETI SZEMÉLYEK 

 

A vizsgálatot a kárpátaljai magyar általános iskolák hetedik osztályában tanulók (12-13 

évesek) több szempontból reprezentatív mintáján végeztem. A választás azért esett erre a 

korosztályra, mert ők már biztosan túl vannak a második biológiai sorompón6 (Gósy – Kovács 

2001; Lengyel 1995). A minta kiválasztásának a szempontjai a következők voltak: 

• az iskola típusa (középiskola vagy általános iskola (a középiskolákhoz soroltam a 

nyolcosztályos gimnáziumokat is, melyből a térségben kettő található)), 

• az iskola tannyelve (egy- vagy két tannyelvű (a két tannyelvű esetünkben azt jelenti, 

hogy az adott iskolában párhuzamosan vannak magyar és ukrán osztályok is)), 

• a település típusa, ahol az iskola található (falusi, ill. nagyközségi iskola és városi 

iskola), 

• magyarok aránya (magyarok többségben vannak-e a településen vagy kisebbségben), 

• járásonkénti megoszlás (Kárpátalja hat járásában7 található magyar iskola). 

Az alapsokaság 1901 tanuló, akik Kárpátalja 81 iskolájában tanultak (az adatok a Megyei 

Oktatási Hivatalból származnak) a kísérlet lefolytatásának évében (a 2007/2008-as tanév 

tavaszi szemeszter és 2008/2009-es tanév őszi szemeszterében). A fenti szempontoknak 

megfelelően a reprezentatív minta kiválasztásra került, amely a számítások alapján 25 iskola 

500 tanulóját jelentette. Időközben a kiválasztott iskolák számát növelni kellett, mivel a 

terepmunkálatok során kiderült, hogy valójában sokkal kevesebb tanuló jár iskolába, mint ami 

az Oktatási Hivatal összesítésében szerepel. Ez a már fentebb is említett tényre vezethető 

vissza, miszerint a cigányság zöme magyar iskolába íratja be a gyerekét, de azok csak ritkán 

vagy egyáltalán nem járnak iskolába. A végleges minta 31 iskola 469 tanulójából áll össze, 

amelyet a 1. számú táblázat mutat. 

                                                           

6 A második biológiai sorompó lezárulásának időpontja a 10–11. életév. Ha ekkorra az agyat nem éri idegen 
nyelvi behatás, az illető csak nagy fáradság árán és akcentussal sajátít el idegen nyelveket. A biológiai sorompó 
ugyanis a beszédszervek hajlékonyságával is összefügg (Gósy 2005). 

7 közigazgatási egység 
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Iskola neve tannyelve típusa Tanulók száma 
Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola egynyelvű középiskola 10 

Barkaszói Középiskola kéttannyelvű középiskola 9 
Beregszászi 3. számú Zrínyi Ilona 

Középiskola 
kéttannyelvű középiskola 22 

Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos 
Középiskola 

egynyelvű középiskola 27 

Beregszászi 6. számú Általános iskola egynyelvű általános 26 
Beregújfalui Általános iskola kéttannyelvű általános 12 

Bótrágyi Általános iskola kéttannyelvű általános 10 
Csepei Középiskola kéttannyelvű középiskola 11 
Csomai Középiskola kéttannyelvű középiskola 7 

Csongori Általános iskola egynyelvű általános 24 
Feketeardói Általános iskola kéttannyelvű általános 6 

Gáti Középiskola kéttannyelvű középiskola 18 
Haranglábi Általános iskola kéttannyelvű általános 13 
Izsnyétei Általános iskola egynyelvű általános 10 

Kisdobronyi Általános Iskola egynyelvű általános 23 
Munkácsi Középiskola egynyelvű középiskola 22 

Nagybégányi Általános iskola kéttannyelvű általános 10 
Nagyberegi Középiskola kéttannyelvű középiskola 20 

Nagydobronyi Középiskola egynyelvű középiskola 35 
Nagygejőci Általános iskola egynyelvű általános 6 

Nagypaládi Móricz Zsigmond 
Középiskola 

egynyelvű középiskola 14 

Nagyszőlősi 3. számú Perényi Zsigmond 
Középiskola 

egynyelvű középiskola 23 

Péterfalvai Általános iskola egynyelvű általános 22 
Ráti Általános iskola kéttannyelvű általános 5 

Salamoni Általános iskola kéttannyelvű általános 2 
Salánki Középiskola kéttannyelvű középiskola 14 

Szernyei Általános iskola egynyelvű általános 12 
Tiszabökényi Általános iskola egynyelvű általános 11 
Ungvári Drugeth Gimnázium egynyelvű gimnázium 21 

Viski Kölcsey Ferenc Középiskola egynyelvű középiskola 10 
Zápszonyi Általános iskola egynyelvű általános 14 

 

1. sz. táblázat. A reprezentatív mintában szereplő iskolák. 
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A mintában az egyes szempontok szerint hasonló (némi eltéréssel a fent említett okok miatt) a 

százalékos megoszlás az alapsokasággal.  

 

 Alapsokaság Százalékban Minta Százalékban 

Középiskola 

(+gimnázium) 

1086 57,12 292 62,26 

Általános iskola 815 42,87 177 37,73 

Egy tannyelvű 1365 71,80 310 66,09 

Kéttannyelvű 536 28,19 159 33,90 

falu 

(+nagyközség) 

1415 74,43 351 74,84 

város 486 25,56 118 25,15 

beregszászi járás 687 36,13 179 38,16 

huszti járás 43 2,26 10 2,13 

munkácsi járás 305 16,04 77 16,41 

ungvári járás 398 20,93 92 19,61 

técsői járás 45 2,36 10 2,13 

nagyszőlősi járás 423 22,25 101 21,53 

Magyarok 

többségben 

1280 67,33 302 64,39 

magyarok 

kisebbségben 

646 33,98 167 35,60 

 

2. sz. táblázat. Az alapsokaság és a minta arányai 

 

Kontrollcsoportként a kísérleti csoporttal egykorú magyarországi magyar egynyelvű, 

ukrajnai ukrán egynyelvű és szlovákiai magyar–szlovák kétnyelvű csoportot választottam. A 

választott kontrollcsoportok nem reprezentatívak. A választott magyarországi iskolák közel 

esnek a magyar-ukrán határhoz (kivéve Veszprém), ezáltal is csökken a különbség a kísérleti 

és a kontrollcsoport között. Az ukrán egynyelvű csoportok kárpátaljai települések ukrán 

iskoláinak tanulói. A szlovákiai kontrollcsoport kiválasztásánál pedig az volt a szempont, 

hogy szerepeljen mind városi, mind falusi iskola, valamint alapiskola és gimnázium is. 
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Iskola neve tanulók száma 

Kállósemjéni Kállay Miklós Általános Iskola 19 

Nagykállói Korányi Frigyes Középiskola 18 

Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola 23 

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola 30 

 

3. sz. táblázat. A magyar kontrollcsoport iskolái 

 

Iskola neve tanulók száma 

Beregszászi 5. számú Középiskola 40 

Técsői 17 

Ungvári 9. számú Középiskola 45 

 

4. sz. táblázat. Az ukrán kontrollcsoport iskolái 

 

Iskola neve adatközlők száma 

Párkányi Ady Endre Magyar Tannyelvű 

Alapiskola 

59 

Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és 

Gimnázium 

10 

Szabó Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola 

(Dunaszerdahely) 

40 

Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskola (Tardoskedd) 

11 

Szenci Molnár Albert Magyar Tannyelvű 

Gimnázium (Szenc) 

18 

 

5. sz. táblázat. A szlovákiai kontrollcsoport iskolái 

 

Az asszociációs teszt mellett sor került a Stroop teszt elvégzésére is, amely a szemantikai 

reprezentációt vizsgálja (1.3.7.3. fejezet (43. oldal)). A tesztet városi iskolában végeztük, ahol 

a magyarok kisebbségben vannak, tehát a kétnyelvűség kialakulására nagyobb az esély, mint 
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az olyan iskolákban, amely többségében magyarlakta településen van, és a gyerek csak az 

ukrán nyelvórákon találkozik az ukrán nyelvvel. A választott iskola az Ungvári Dayka Gábor 

10. számú Középiskola. A kísérletben a hetedik osztály (12-13 évesek) 16 tanulója vett részt 

(Tzelgov, Henik és Leiser (1990) vizsgálatukban ugyancsak 16 személyt vizsgáltak). A 

tanulók nyelvi háttere kevert olyan szempontból, hogy az iskolában magyarul tanulnak, 

szünetekben többnyire ukránul beszélnek (személyes megfigyelés), a városban szinte 

kizárólag a többségi nyelvet használják (használhatják). 

 

2.2. ANYAG 

 

2.2.1. Szociológiai/szociolingvisztikai kérdőív 

A tényleges tesztelés előtt egy szociológiai/szociolingvisztikai kérdőív kitöltésére is sor 

került. A kérdőívben szereplő kérdések fényt deríthetnek a nyelvismeretet befolyásoló 

tényezőkre. (lásd 2. sz. melléklet).  

Göncz Lajos (2005) szerint azt, hogy az egyén domináns vagy kiegyensúlyozott 

kétnyelvű-e, vizsgálhatjuk kérdőíves módszerrel. A kérdőívből kiderül, hogy milyen nyelvet 

használnak a környezetükkel, milyen színtéren melyik nyelvet használják, milyen a 

nyelvekhez fűződő attitűdjük és melyik nyelven történnek a kognitív műveletek, mint a 

számolás, álmodás stb. 

Befolyásoló lehet a kísérleti személy neme, a családnyelve, a szülők anyanyelve, 

végzettsége, a gyerek nyelvi attitűdje (magyar vagy ukrán áll közelebb hozzá), illetve milyen 

nyelvű óvodába járt. Ezek a kérdések a gyerek nyelvi életrajzára vonatkoznak. A szlovák-

magyar kontrollcsoportnál is alkalmaztuk a kérdőíves módszert. A kárpátaljai kérdőívtől 

abban tért el, hogy a szülők végzettségénél mások voltak a válaszlehetőségek, mivel 

Szlovákiában másképp épül fel az iskolarendszer. Kárpátalján az általános iskola (1–9 

osztály) után következik a középiskola, amely érettségivel végződik. Az általános iskola 

elvégzése után lehet választani gimnáziumot vagy szakközépiskolát, ezek is érettségivel 

végződnek azzal a különbséggel, hogy az utóbbiban szakmát is lehet szerezni (pl. asztalos, 

vendéglátó, nővér stb.). Az érettségi megszerzése után következik az egyetem vagy főiskola, 

amely diplomával végződik. Szlovákiában az alapiskola elvégzése után (1–9 osztály) a 

következő szint a szakmunkásképző, amely nem feltétlenül végződik érettségivel. Az 

alapiskola elvégzése után tovább lehet tanulni szakközépiskolában (ahol valamilyen szakmát 

lehet tanulni) vagy gimnáziumban, mindkettő érettségivel végződik, de a gimnáziumokban 
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azok a gyerekek tanulnak, akik tovább szeretnének tanulni valamilyen felsőoktatási 

intézményben. A felépítményi iskolák szakképzést nyújtanak, de nem diplomát. Az egyetem 

és a főiskola pedig a felsőoktatást jelenti, amely diplomával végződik 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Slovakia). 

 

2.2.2. Szóasszociációs teszt 

A kutatás módszere folyamatos szóasszociációs próba intralingvális szinten. Ez a típusú 

szóasszociációs teszt amellett, hogy választ ad azokra a kérdésekre, amelyekre a 

hagyományos egyválaszos tesztek (1.3.7.4. fejezet (46. oldal)), fényt derít az adott hívószóval 

(továbbiakban HSZ) gyengébb kapcsolatban álló asszociációkra is. A szavakat a Magyar 

Nemzeti Szövegtár gyakorisági szótárából választottam ki. A konkrét fogalmakra utaló szavak 

általában több asszociációt váltanak ki, mint az absztrakt fogalmakra utalók (de Groot 1993; 

Jin 1990; Taylor 1976), és ugyanez a szabályosság érvényes, ami a szavak előfordulási 

gyakoriságát illeti bármely nyelven belül: a gyakrabban használt szavak előhívási potenciálja 

nagyobb, mint a ritkábban használt szavaké. Ezért e két tényezőben egyenértékűsíteni kell a 

két nyelv hívószavait. Ezt úgy oldottam meg, hogy ugyanazokat a szavakat használtam a két 

nyelvben, kiegyenlítve ezáltal a hívószavakat az elvontság fokában.  

A szavak megoszlanak szófajilag is, találhatók köztük konkrét (3) és absztrakt főnevek 

(2), melléknevek (2), igék (2), és számnév (1) is. 

A szavak a következők voltak, a felmutatás sorrendjében (zárójelben a gyakorisági mutató 

található):  

boldogság (984,167), kérdez (7349,667), nagy (219407,976), álom (5529,333), ad 

(106395,833), kenyér (2980,833), víz (15760,00), érdekes (8809,667), anya (6447,000), száz 

(20875,35). 

És ezen szavak ukrán ekvivalensei (ukrán nyelvű gyakorisági szótár hiánya miatt itt nem 

szerepel gyakorisági mutató): щастя, питати, великий, сон, дати, хліб, вода, цікавий, 

мати, сто  

Az ukrán részben igék helyett főnévi igenevet használtam, mert az iskolában így tanulják. 

A főnévi igenév a szláv nyelvekben egyúttal az ige szótári alakja (illetve annak első tagja), 

vagyis az ige azonosítására szolgál. 

A szlovák hívószavak: št’astie, pýtat’sa, vel’ký, sen, dat’, chlieb, voda, zaujímavý, matka, 

sto. Itt is a főnévi igeneveket használtam. 
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2.2.3. Stroop-teszt 

A kétnyelvűség pszicholingvisztikájában a Stroop tesztet alkalmazzák a kétnyelvű nyelvi 

feldolgozásban jelen lévő kontroll és szabályozó képesség felkutatására (Gerhand, 

DerCgowski, McAllister, 1995; Goldfarb, Tzelgov, 2007; Lee, Chan, 2000; Roselli, Ardila et 

al., 2002; Tzelgov, Henik, Leiser, 1990; Zied et al., 2004). A kétnyelvű egyén egynél több 

lexikai reprezentációval rendelkezik ugyanazon jelentés kifejezésére (Desmet és Duyck, 

2007). A kutatók egyetértenek abban, hogy egyik nyelven való szóprodukció során a 

kétnyelvű egyén egyidejűleg aktiválja a szavak lexikai reprezentációját mindkét nyelvben 

(Costa, Ivanova és Santesteban 2006). A Stroop tesztet annak felderítésére használják, hogy 

ez az egyidejű aktiváció a szemantikai reprezentációnál (színmegnevezés) vált-e ki versengést 

a lexikai reprezentációk között, vagy az egyik aktivált reprezentáció további gátló 

mechanizmuson megy keresztül, ami végül a helyes színnév produkálásához vezet a kért 

nyelven (Okuniewska 2007). A kétnyelvű egyénnél mindez kísérletileg tovább bonyolítható 

illetve előidézhető a nyelvválasztással, a kódváltással. 

A Stroop hatás vizsgálatában számolnunk kell a két nyelv hasonlóságával, illetve a 

nyelvdominancia kérdésével. A magyar és az ukrán nyelv ortográfiailag is különbözik, más 

ábécét használ a két nyelv. Minél nagyobb az ortográfiai hasonlóság a két nyelvben annál 

erősebb a versengés ugyanazon feldolgozási mechanizmusokért, ezzel a Stroop interferencia 

csökkenése kisebb lesz a nyelven belüli helyzet a nyelvek közötti helyzet között (Alva, Fang 

és Tzeng 1981). 

A Stroop teszt elvégzésénél független változóként vizsgáltuk azt, hogy milyen 

eredmények születnek domináns, illetve balansz kétnyelvűség esetén (6. sz. melléklet).  

A Stroop teszt hagyományos instrukciója az, hogy meg kell nevezni a tinta színét, amivel 

az adott színnév nyomtatva van. Kongruens állapotban a színnév és a tinta színe megegyezik, 

inkongruens állapotban eltérnek. Az interferenciát a reakcióidő mérésével állapítják meg, 

minél nagyobb a reakcióidő, annál nagyobb az interferencia. A kétnyelvű Stroop teszt 

esetében nyelven belüli és nyelvek közötti interferenciát mérünk. Nyelven belüli Stroop 

hatásról beszélünk, ha megegyezik a nyomtatás nyelve és a nyelv, amelyen a reakciót kérjük. 

Ha a színnevek nyelve nem egyezik meg azzal a nyelvvel, amelyiken a kísérleti személynek 

reagálni kell, akkor nyelvek közötti Stroop hatásról beszélünk. 

Vizsgálatunk elvégzéséhez egy html-programot készítettünk beépülő javascript 

alkalmazásával, amely méri a reakcióidőt. A vizsgálat hat részből állt. Az első feladatban, 

amelyik a kontroll szituáció volt, 25 alakzat jelent meg a képernyőn, mindegyik oszlopban 5 
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alakzat (3. sz. melléklet). A színeket és elnevezésüket a számítógép színskálájából 

választottuk. A második feladat is ugyanezt az elrendezést követte, majd a maradék négy 

feladatban az alakzatok helyett színnevek szerepeltek, ugyancsak a fentebb említett 

elrendezésben és számban (4. és 5. sz. melléklet).  

 

2.3. A VIZSGÁLATOK MENETE 

 

A szóasszociációs teszt elvégzése előtt a tanulók kitöltötték a szociológiai/szociolingvisztikai 

kérdőívet, amely során, ha kérdés merült fel, akkor a kísérletvezető a tanulók segítségére volt. 

Miután megbizonyosodtunk, hogy mindenki végzett a teszt kitöltésével sor került a 

szóasszociációs teszt elvégzésére. 

 

2.3.1. Szóasszociációs teszt 

A szóasszociációs teszt menete a következő volt: egyik iskolában elsőként a magyar hívó 

szavakkal, a másikban az ukrán hívó szavakkal végeztem a tesztelést, majd két hét múlva 

(esetenként 2,5–3 hét múlva, de 2 hétnél rövidebb időintervallumban nem) ezt megismételtem 

a másik nyelven is. A kísérleti alanyok azt az instrukciót kapták, hogy a felmutatott szóra egy 

fél perc alatt annyi szót írjanak, amennyi az adott szóról eszükbe jut, mindegy, hogy milyen 

nyelven. A felmutatott szót nem kell leírni. A Stop! felszólításra a szavak írását abba kell 

hagyniuk. Ezen kívül semmi más megkötés nem volt (pl. szófaji vagy egyéb). A módszer a 

Jarovinszkij Alekszandr által használt eljáráson alapul, amelyet magyar-szlovák gimnazisták 

bilingvális kompetenciájának mérésére használt a lexikon szintjén (Jarovinszkij 2000). A 

próbatesztelés folyamán – amelyet a Sislóci Dobó István Középiskolába (kéttannyelvű) 

végeztem – kiderült, hogy ezen korosztály számára a Jarovinszkij által használt egy perc túl 

hosszú, ezalatt lankad az érdeklődés, megbomlik a rend stb. Ezért az egyes szavakra adott 

asszociációk lejegyzésére a gyerekeknek, ahogy azt fentebb is említettem, fél percük volt 

(Meara (2009) folyamatos szóasszociációs vizsgálatában ugyancsak 30 másodpercet 

használt). A tesztelés előtt szóban egy próbatesztet próbáltunk ki, hogy valóban értik-e a 

tanulók a feladatot.  

 

2.3.2. Stroop teszt 

A tesztet egy külön teremben, egyesével hajtották végre a tanulók. A teszt előtt a tanulóknak 

elmagyaráztuk, mi a teendő. Mindegyik feladat előtt közöltük az instrukciót, továbbá azt, 
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hogy hiba észlelésekor korrigálja önmagát, illetve, hogy mérjük a reakcióidőt. Azt is 

elmondtuk, hogy a képernyőn 25 alakzat jelenik majd meg, amelyeket oszloponként kell 

megnevezni. A kísérlet hat feladatból állt. Az első feladatban arra kértük őket, hogy mondják 

meg az alakzat színét magyarul (a kísérletvezető feladata volt, hogy a programot elindítsa, és 

miután a kísérleti személy végzett a válaszokkal, rákattintson a KÉSZ gombra, majd a 

következő teszt elkezdése előtt elmondja az instrukciót). A második feladatban az alakzatok 

színét ukránul kellett megnevezni. A harmadik feladatban magyar nyelven kellett megnevezni 

a magyarul írt színnév betűszínét (PIROS szín kékkel írva). A negyedik feladatban a magyar 

színnév betűszínét ukránul kellett megnevezni (PIROS szín kékkel nyomtatva, helyes válasz 

синій). Az ötödik feladatban az ukrán színnév betűszínét kellett megnevezni ukránul 

(ЧЕРВОНИЙ (piros) kékkel írva, helyes válasz синій). És végül a hatodik feladatban az 

ukrán színnév betűszínét magyarul kellett megnevezni (ЧЕРВОНИЙ (piros) kékkel írva, 

helyes válasz kék). 

 

2.4. FELDOLGOZÁS ESZKÖZEI 

 

Az adatokat többféleképpen, több szempontból elemeztük. A szóaaszociációs tesztben kapott 

szavakat Excel fájlokba rendeztük, összegeztük. A szociolingvisztikai kérdőív adatait 

kódokkal láttuk el és ezeket is Excel fájlokba rendeztük az érkezett asszociációk számával 

együtt, így elemezni tudtuk az egyes tényezők hatását az érkezett asszociációk számára. A 

független változók mentén (pl. nem, iskola típusa stb.) szétválasztott csoportokba nem 

egyenlő arányban kerültek kísérleti személyek, ezért kiszámítottuk az átlagosan egy főre jutó 

asszociációk számát, ami alapján végeztük az elemzéseket. A magyar és az ukrán HSZ-akra 

érkezett asszociációk számát az SPSS 17.0 software segítségével analizáltuk.  

A válaszszavak (továbbiakban VSZ) tartalmi elemzéséhez az Excel fájlba bevitt szavakat 

két csoportra osztottuk. Az első csoportba kerültek azok az asszociációk, amelyek a HSZ-ra 

elsőként érkeztek, a második csoportba pedig a többi szó, amelyek gyengébb kapcsolatban 

állnak a HSZ-val. Aszerint is csoportosítottuk az asszociációkat, hogy milyen kapcsolatban 

vannak a HSZ-al (paradigmatikus, szintagmatikus, asszociatív). A statisztikai elemzéshez itt 

is az SPSS 17.0 software-t használtuk. Ezen kívül annotáltuk is a szavakat a Magyar 

Asszociációk Enciklopédiája I. (Lengyel 2009) alapján annak felderítésére, hogy az egyes 

HSZ-ak milyen szófajú szavakat hívnak elő.  
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A nyelvi dominanciát vizsgáló kérdőívet pontrendszer szerint elemeztük. Mivel minden 

kérdésre 4 válaszlehetőség állt rendelkezésre (magyar, ukrán, orosz és egyéb), ezért egy 

általunk előre meghatározott pontrendszer szerint az a válasz kapta a pontot, amelyet a gyerek 

bejelölt. Értelemszerűen, ha két válaszlehetőséget is bejelölt (pl. a szüleivel magyarul és 

ukránul is kommunikál), akkor mindkét válasz ugyanazt a pontszámot kapta. A Stroop-teszt 

eredményeit az SPSS 17.0 különböző programjaival dolgoztuk fel, főképp az ANOVA 

varianciaanalízist használtuk ismételt méréses mintavétel miatt.  

 



61 

3. EREDMÉNYEK 

 

 

 

3.1. NYELVI HÁTTÉR HATÁSA AZ ASSZOCIÁCIÓKRA 

 

3.1.1. A szociológiai/szociolingvisztikai kérdőív eredményei 

 

A nyelvi háttérrel kapcsolatban a következőkre kérdeztünk rá: a családban használt nyelv, a 

szülők anyanyelve, a közelebb álló nyelv és az óvoda nyelve. A kérdőív adatainak 

összesítéséből a következő eredményeket kaptam: 

 

Családban használt nyelv Kárpátalja Szlovákia 
magyar 68% 52% 
többnyire magyar 15% 27% 
fele-fele részben magyar és 
ukrán/szlovák 

15% 19% 

többnyire ukrán/szlovák 2% __ 
csak ukrán/szlovák 1% __ 
 

6. sz. táblázat. A tanulók megoszlása a családban használt nyelv szerint 

 

 Kárpátalja Szlovákia 
Anya anyanyelve magyar 84%; ukrán 13%; 

orosz 2% 
magyar 89%; szlovák 7% 

Apa anyanyelve magyar 80%; ukrán 12%; 
orosz 2% 

magyar 81%; szlovák 12% 

Közelebb álló nyelv magyar 94%; ukrán 5% magyar 90%; szlovák 7% 
Óvoda nyelve magyar 44%; ukrán 11% magyar 76%; szlovák 7% 
 

7. sz. táblázat. A tanulók válaszainak százalékos megoszlása 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a kísérleti csoport és a kontrollcsoport eredményei 

megegyeznek abban, hogy a kérdőív adatai szerint mindkét csoportnál a magyar nyelv a 

domináns.  
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3.1.2. A vizsgált faktorok hatása a mentális lexikonra 

 

3.1.2.1. Iskola típusa 

Feltételezésünk szerint több asszociációt írnak a HSZ-akra azok, akik középiskolába vagy 

gimnáziumba járnak, mint azok, akik általános iskolába. A kísérleti személyek közül 276-an 

középiskolába, 193-an általános iskolába járnak. Az általános iskolások átlagosan 57,02 

asszociációt írtak, a középiskolások pedig 64,11 asszociációt. Feltételezésünk beigazolódott.  

A kontrollcsoportok esetében számos más tényezővel egyetemben nem vizsgáltuk az 

eredményeket, mivel az iskolák száma azokban az esetekben alacsony. 

 

3.1.2.2. Település típusa 

Befolyásoló tényezőként vizsgáltuk a település típusát, ahol az iskola található. A városokban 

a tanulók gyakrabban találkoznak az ukrán nyelvvel. A vizsgálatban szereplő városi iskolák 

egyben járási központok is, ahol a magyar többségű falvakkal ellentétben, a hivatalokban, 

bankokban, üzletekben az ukrán a kommunikáció nyelve. A lakosság többsége is ukrán, 

amely a 8. sz. táblázatból is kiderül. 

 

Közigazgatási 
egység 

A 
népesség 
száma 

 Az adott nemzetiség aránya % 
ukrán magyar román orosz cigány szlovák német belorusz 

Beregszász 
város 

26 554 38,9 48,1 0,1 5,4 6,4 0,2 0,1 0,1 

Munkács 
város 

81 637 77,1 8,5 0,0 9,0 1,4 0,4 1,9 0,4 

Ungvár város 115 568 77,8 6,9 0,1 9,6 1,5 2,2 0,2 0,4 
Beregszászi 
járás 

54 062 18,8 76,1 0,0 0,7 4,1 0,0 0,0 0,0 

Munkácsi 
járás 

101 443 84,0 12,7 0,0 0,7 1,3 0,2 0,8 0,1 

Nagyszőlősi 
járás 

117 957 71,4 26,2 0,0 1,2 0,8 0,1 0,0 0,1 

Ungvári járás 74 399 58,4 33,4 0,0 2,0 4,0 1,6 0,0 0,1 
Huszti járás 96 960 95,0 3,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Técsői járás 171 850 83,2 2,9 12,4 1,0 0,0 0,0 0,2 0,1 
 

8. sz. táblázat. A nemzetiségek százalékaránya Kárpátalja közigazgatási egységeiben a 

2001-es népszámlálás eredményei alapján (Molnár-Molnár D.) 
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3.1.3. A szocializációs közeg hatása a mentális lexikonra 

 

A következő faktorok hatását a szlovákiai kontrollcsoportban is vizsgáltuk, ami lehetőséget ad 

az összehasonlításra. 

 

3.1.3.1. Családban használt nyelv 

Amint már azt említettük Kárpátalján magyar közösségben mindkét nyelvet (orosz és ukrán) 

használják a formális színtereken. Ennek nyelvpolitikai okai vannak: a Szovjetunióban az 

orosz, a Szovjetunió felbomlása és a független Ukrajna kikiáltása óta az ukrán az 

államhatalom nyelve. A két nyelv közül a fiatalabb generációk az ukránt, az idősebbek az 

oroszt részesítik előnyben. Elvileg tehát mindkét nyelv, az orosz és az ukrán is megjelenhet 

azokban a helyzetekben, amelyekben a kárpátaljai magyarok a többségi nyelvet használják 

(Csernicskó 1998; 2005). A családokban is hasonló a helyzet a nyelvhasználattal 

kapcsolatban.  

 

Magyar–ukrán csoport 

A család az első szocializációs közeg. A családban beszélt nyelv a gyerek nyelvismeretére, a 

mentális lexikonban tárolt egységekre nagyban kihathat. A kérdőívben megkérdeztük a 

kísérleti személyeket, hogy milyen nyelvet használnak a családban. A válaszlehetőségek 

között szerepeltek a következők: csak magyarul (1); többnyire magyarul (2); többnyire 

ukránul/oroszul (3); nagyjából fele-fele részben magyarul és ukránul/oroszul (4); csak 

ukránul/oroszul (5). A feltételezésünk az volt, hogy minél inkább használatos az ukrán/orosz 

nyelv a családban, annál több asszociáció érkezik az ukrán HSZ-akra.  
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6. ábra. A HSZ-akra érkezett VSZ-ak aránya a családban használt nyelv szerint 

 

A válaszadók többsége az (1) csoporthoz tartozik (321 fő), akik átlagosan a magyar HSZ-akra 

32,28 VSZ-t írtak, az ukrán HSZ-ra pedig 25,86 VSZ-t. A két nyelvben érkezett asszociációk 

száma között a különbség jelentős, átlagosan 6,42 VSZ. A (2) csoport tagjai (68 fő) a magyar 

HSZ-akra átlagosan 36,60 VSZ-t írtak, az ukrán HSZ-akra pedig 29,45 VSZ-t. A (3) 

csoporthoz tartozók (7 fő) a magyar HSZ-akra átlagosan 33,28 VSZ-t írtak, az ukrán HSZ-

akra 32,57 VSZ-t. A (3) csoportba tartozóknál a családban használt nyelv többnyire 

ukrán/orosz és azt láthatjuk, hogy több asszociációt váltottak ki átlagosan az ukrán HSZ-ak, 

mint az előző csoportokban (bár az adatközlők száma igen alacsony). A (4) csoport tagjai (69 

fő) a magyar HSZ-ra átlagosan 36,42 asszociációt írtak, az ukrán HSZ-ra pedig 32,56 

asszociációt. Az első két csoporttal szemben, ahol főként a magyar nyelv a használatos a 

családban, a (4) csoport tagjai szignifikánsan több asszociációt írtak. Az (5) csoportba az 

adatközlők közül csak 4 fő tartozik, így az általuk írt asszociációk száma nem lehet az 

összehasonlítás tárgya. Az ebbe a csoportba tartozók a magyar HSZ-ra átlagosan 41 VSZ-t, az 

ukrán HSZ-ra 39,5 VSZ-t írtak. A fenti adatokból kitűnik, hogy minél nagyobb arányban 

használatos az ukrán/orosz nyelv a családban, annál több az ukrán HSZ-ra érkezett 

asszociációk száma. 

 

Szlovák–magyar csoport 

A szlovákiai kontrollcsoport esetében a fent említett válaszlehetőségek közül a tanulók 

többsége hármat jelölt be, így ezek kerülnek elemzésre a továbbiakban. Az a csoport (72 fő), 
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akik a csak magyarul válaszlehetőséget választották a magyar HSZ-akra átlagosan 31,11 

VSZ-t írtak, a szlovák HSZ-ra 28,83 VSZ-t. Azok, akik a többnyire magyarul választ jelölték 

be (37 fő) a magyar HSZ-ra 29,19 VSZ-t írtak, a szlovák HSZ-ra 28,56 VSZ-t. A többnyire 

szlovákul válaszlehetőséget csak 3-an választották. Azok, akiknél a családban nagyjából fele-

fele részben magyarul és szlovákul beszélnek (27 fő), a magyar HSZ-ra 33,37 VSZ-t írtak, a 

szlovák HSZ-ra 30,40 VSZ-t. Az eredmények a kontrollcsoport esetében is igazolja a 

feltevésünket, miszerint minél nagyobb arányban használatos a szlovák nyelv a családban, 

annál több asszociáció érkezik a szlovák HSZ-ra.  

 

3.1.3.2. Szülők anyanyelve 

Magyar–ukrán csoport 

Feltételezés volt, hogy több asszociáció érkezik az ukrán szavakra, ha a szülők anyanyelve 

ukrán/orosz (az anya és az apa esetében is az elemzés a teljes mintán folyt). A következő 

táblázatok mutatják az eredményeket. 

anya anyanyelve magyar HSZ-ra 
érkezett asszociációk 
száma (átlagosan) 

ukrán HSZ-ra 
érkezett asszociációk 
száma (átlagosan) 

adatközlők 
száma 

magyar 33,90 27,44 393 
ukrán 31,67 28,77 59 
orosz 40,9 31,1 10 

 

9. sz. táblázat. Az anya anyanyelvének hatása az érkezett asszociációk számára8 

 

apa anyanyelve magyar HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

ukrán HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan 

adatközlők száma 

magyar 34,37 27,52 375 
ukrán 31,48 29,72 54 
orosz 40 36,18 11 

 

10. sz. táblázat. Az apa anyanyelvének hatása az érkezett asszociációk számára9 

                                                           

8 2 fő nem jelölt be semmit, 4 fő esetében az anya anyanyelve magyar és ukrán, 1 fő esetében magyar és orosz – 
a kevés elemszám miatt ezeket az adatokat nem vontuk be az elemzésbe. 

9 18 fő nem jelölt be semmit, 1 fő esetében az apa anyanyelve ukrán és orosz, 4 fő esetében magyar és ukrán, 3 
fő esetében magyar és orosz, 1 fő esetében magyar, ukrán és orosz, 2 fő esetében pedig egyéb - a kevés 
elemszám miatt ezeket az adatokat nem vontuk be az elemzésbe. 
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Hipotézisünk, miszerint a szülők ukrán illetve orosz anyanyelve mellett az ukrán HSZ-ra több 

asszociációt ír a kísérleti személy, beigazolódott. Az adatok azt mutatják, hogy az 

asszociációk száma a legmagasabb, ha a szülők valamelyike orosz anyanyelvű.  

 

Szlovák–magyar csoport 

A szlovákiai kontrollcsoportnál a kérdőívben a szülők anyanyelvének bejelölésekor választási 

lehetőségként a roma nyelvet is megadtuk, amelyet az előzetes konzultációk alapján tartottunk 

fontosnak. Kárpátalján nem tartottuk fontosnak, hogy ez az opció is szerepeljen a kérdőívben, 

mivel a helyi cigányok nem beszélik a roma nyelvet (Braun, Csernicskó és Molnár 2010). A 

következő táblázatok az anya és az apa anyanyelvének hatását mutatják be az érkezett 

asszociációk számára. Feltételeztük, hogy az anya/apa szlovák anyanyelve esetén a gyerek 

több asszociációt ír a szlovák szavakra. 

 

anya anyanyelve magyar HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

szlovák HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

adatközlők száma 

magyar 31,43 29,48 124 
szlovák 26,7 21,7 10 

 

11. sz. táblázat. Az anya anyanyelvének hatása az érkezett asszociációk számára10 

 

apa anyanyelve magyar HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

szlovák HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

adatközlők száma 

magyar 30,78 28,41 113 
szlovák 33,23 33 17 

 

12. sz. táblázat. Az anya anyanyelvének hatása az érkezett asszociációk számára11 

 

                                                           

10 4 fő több anyanyelvet jelölt be, 1 fő roma anyanyelvet jelölt be 

11 5 fő nem jelölt be semmit, 1 fő több anyanyelvet jelölt be, 1 fő roma anyanyelvet jelölt be, 1 fő pedig az egyéb 
kategóriát jelölte 
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A 11. sz táblázat alapján elmondhatjuk, hogy hipotézisünket az adatok nem erősítik meg, 

viszont figyelembe kell vennünk azt is, hogy kevés azon adatközlők száma, akik esetében az 

anya szlovák anyanyelvű. Az apa anyanyelve hatásának vizsgálata azt mutatja, hogy szlovák 

anyanyelv esetén több asszociáció érkezett ezeknél a kísérleti személyeknél a szlovák HSZ-

akra átlagosan.  

 

3.1.3.3. Szülők végzettsége 

Magyar–ukrán csoport 

Hipotézisünk az volt, hogy több asszociáció érkezik mind a magyar, mind pedig az ukrán 

HSZ-akra, ha a szülők magasabb végzettséggel rendelkeznek.  

Az eredményeket a 13. és a 14. sz. táblázatban foglaltuk össze 

 

anya végzettsége magyar HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

ukrán HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

adatközlők száma 

általános iskola 26,07 23,26 42 
középiskola 33,53 26,18 237 
szakközépiskola 36,20 30,10 112 
egyetem/főiskola 38,25 35,06 62 

 

13. sz. táblázat. Az anya végzettségének hatása az érkezett asszociációk számára12 

 

apa végzettsége magyar HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

ukrán HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

adatközlők száma 

általános iskola 27,43 23,87 39 
középiskola 34,20 27,70 208 
szakközépiskola 34,28 27,93 146 
egyetem/főiskola 41,34 37,32 46 

 

14. sz. táblázat. Az apa végzettségének hatása az érkezett asszociációk számára13 

                                                           

12
 16 fő nem jelölt be semmit 

13 30 fő nem jelölt be semmit 
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A táblázatokból kiderül, hogy mind a magyar, mind az ukrán HSZ-ra érkezett asszociációk 

száma egyenes arányban növekszik a szülők végzettségével – minél magasabb a szülő 

végzettsége, annál több asszociáció érkezett a HSZ-ra. Azon szülők gyerekei tehát, akik részt 

vettek szakközép vagy felsőoktatásban, több szót írtak nemcsak a magyar, de az ukrán hívó 

szavakra is. Ez abból is fakadhat, hogy ezek a szülők tanulmányaikat nagy valószínűséggel 

orosz vagy ukrán nyelven végezték, ami persze hatással lehet a gyerek nyelvismeretére is. 

 

Szlovák–magyar csoport 

A következő táblázatok azt mutatják, hogyan alakul az asszociációk száma a szülők 

végzettségének függvényében. 

 

anya végzettsége magyar HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

szlovák HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

adatközlők száma 

alapiskola 19,75 19,75 8 
szakmunkásképző 28,66 24,04 24 
szakközépiskola 33,9 30,28 52 
gimnázium 29,26 28,73 19 
egyetem/főiskola 31,75 34,53 28 

  

15. sz. táblázat. Az anya végzettségének hatása az érkezett asszociációk számára14 

 

apa végzettsége magyar HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

szlovák HSZ-ra 
érkezett 
asszociációk száma 
(átlagosan) 

adatközlők száma 

alapiskola 18,87 17,25 8 
szakmunkásképző 28,56 25,32 37 
szakközépiskola 31,60 30,60 41 
gimnázium 37,12 35,87 8 
egyetem/főiskola 34,64 34,09 31 

 

16. sz. táblázat. Az apa végzettségének hatása az érkezett asszociációk számára. 

 

A táblázatok azt mutatják, hogy az alapiskolát és szakmunkásképzőt végzett szülők gyerekei a 

magyar és a szlovák HSZ-k esetében is kevesebb VSZ-t írtak, mint a magasabb végzettséggel 

                                                           

14 7 fő nem jelölt be semmit, 1 fő a felépítményi iskolát jelölte be 
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rendelkező szülők gyerekei. A felsőbb végzettség (szakközépiskola, gimnázium és 

egyetem/főiskola) esetében az asszociációk száma nem mutat egyenes arányú növekedést a 

végzettség növekedésével. 

 

3.1.3.4. Közelebbi nyelv 

Az egyik legfontosabb pszichológiai tényező a kétnyelvű nyelveivel kapcsolatban, hogy 

milyen az egyén attitűdje az egyes nyelvekhez. A kérdőívben szerepelt a kérdés, hogy ’Melyik 

nyelvet érzed hozzád közelebb állónak?’. Feltételezésünk, hogy azok, akik az ukrán nyelvet 

érzik magukhoz közelebb, több asszociációt írnak az ukrán HSZ-ra, beigazolódott. A magyar 

HSZ-ra azok, akik a magyart érzik közelebb álló nyelvnek (440 fő) átlagosan 33,6 VSZ-t 

írtak, az ukrán HSZ-ra 27, 46 VSZ-t. Akik az ukrán nyelvet érzik közelebb állónak (24 fő) a 

magyar HSZ-ra 33,95 asszociációt írtak, az ukrán HSZ-ra pedig 30,75 asszociációt15.   

A szlovák kontrollcsoportnál a feltételezésünk ismét nem teljesült be, azok, akik a szlovák 

nyelvet jelölték be közelebb állónak (10 fő) a szlovák HSZ-ra átlagosan 25,1 VSZ-t írtak, akik 

a magyart érzik közelebb álló nyelvnek (125 fő) 29, 17 VSZ-t16 

 

3.1.3.5. Óvoda nyelve 

Magyar–ukrán csoport 

Az egyén nyelvtörténetébe beletartozik az is, hogy milyen nyelvű óvodába járt. A kárpátaljai 

mintából 198 fő nem járt óvodába, így ezeket az adatokat nem elemezzük itt. Azok, akik 

magyar óvodába jártak (207 fő) a magyar HSZ-akra 33,6 VSZ-t írtak, az ukrán HSZ-akra 

27,46 VSZ-t. Azok, akik ukrán nyelvű óvodába jártak (51 fő) a magyar HSZ-akra 35,41 VSZ-

t írtak, az ukrán HSZ-ra átlagosan 31, 82 VSZ-t. Az eredmény tehát azt mutatja, hogy az 

óvoda nyelve hatással van az előhívott asszociációk számára. 13 fő mindkét nyelvet bejelölte, 

ők átlagosan a magyar HSZ-ra 49 asszociációt, az ukrán HSZ-ra 45,69 asszociációt írtak. Az 

asszociációk száma az utóbbi esetben az előzőekhez viszonyítva szembetűnően magas.  

Szlovák–magyar csoport 

A szlovák kontrollcsoport esetében is hasonlóak az eredmények, csak kisebb különbséggel az 

átlagosan előhívott asszociációk számában. A magyar nyelvű óvodát végzettek (105 fő) a 

                                                           

15 3 fő nem jelölt be semmit, 2 fő a magyart és ukránt is bejelölte 

16 1 fő nem jelölt be semmit, 3 fő mindkét nyelvet bejelölte 
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magyar HSZ-ra 31,01 VSZ-t írtak, az szlovák HSZ-ra 29,04 VSZ-t. A szlovák óvodát 

végzettek (22 fő) pedig a magyar HSZ-ra 32,18 VSZ-t írtak átlagosan, a szlovák HSZ-ra 

pedig 30,5 VSZ-t. 10 fő mindkét nyelvet bejelölte, bizonyára esetükben az óvónők mindkét 

nyelvet használták. A 10 fő átlagosan a magyar HSZ-ra 29,6 VSZ-t írt, a szlovák HSZ-ra 25,7 

VSZ-t17. 

3.1.3.6. Nem 

A kárpátaljai mintában összesen 243 lány és 226 fiú szerepel. A lányok átlagosan 67,43 VSZ-

t írtak, míg a fiúk 54,61 VSZ-t, amely megfelel a fentebb említett eddigi eredményeknek. 

Nyelvekre lebontva a magyar HSZ-ra a lányok 36,26 asszociációt írtak, a fiúk 30,75 

asszociációt. Az ukrán HSZ-ra a lányok 31,05 VSZ-t írtak, a fiúk 23,85 VSZ-t.  

A szlovákiai mintában 65 lány és 74 fiú szerepel. A lányok a 20 HSZ-ra átlagosan 64,89 

VSZ-t írtak, míg a fiúk 55,17 szót asszociáltak átlagosan. Ez az eredmény is megerősíti a 

szakirodalmi adatokat. A magyar egynyelvű kontrollcsoporton belül 55 lány és 35 fiú van. A 

lányok a 10 HSZ-ra átlagosan 36,16 VSZ-t írtak, míg a fiúk 22,34 VSZ-t. A kárpátaljai 

mintához viszonyítva a különbség szignifikánsan nagy, átlagosan 13,82 szóval kevesebbet 

írtak az egynyelvű kontrollcsoportban a fiúk, mint a lányok. 

Az ukrán kontrollcsoportban 48 lány és 51 fiú szerepel. A lányok átlagosan a 10 HSZ-ra 

28,7 VSZ-t írtak, míg a fiúk 24,94 VSZ-t.  

 

 

7. ábra. Az asszociációk száma nemek szerint az egyes csoportokban 

                                                           

17 2 fő nem járt óvodába 
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3.2. A SZÓASSZOCIÁCIÓS TESZT EREDMÉNYEI 

 

Mindenekelőtt a ’szó ’fogalmát kell tisztáznunk a korpusz nagyságának meghatározásához. A 

klasszikus grammatikai szómeghatározással a mentális lexikonban tárolt szóegységek csak 

részben jellemezhetők. A szó lehet tőszó és toldalékolt forma, lehet összetétel és szókapcsolat. 

Egy-egy aktiválás a mi esetünkben sokszor több szóból áll, és ezt ugyanolyan egységnek kell 

tekintenünk, mint a tőszót. Így az egyes aktiválásokat ’mentális szónak’ nevezzük, ahogy azt 

Gósy Mária és Kovács Magdolna tették egy tanulmányukban (Gósy−Kovács 2001). A 20 

hívószóra (HSZ) a 469 kísérleti személy összesen 29702 mentális szót írt. Ez azt jelenti, hogy 

egy gyerek a 20 HSZ-ra átlagosan 63,33 VSZ-t írt. A szlovákiai kontrollcsoportban a 20 HSZ-

ra a 139 gyerek összesen 8298 mentális szót írt, tehát egy gyerek átlagosan 59,69 VSZ-t. A 

szlovákiai kontrollcsoportban a kísérleti személyek átlagosan kevesebb szót írtak, mint a 

kárpátaljai mintában, aminek egyik oka az lehet, hogy az ukrán illetve a szlovák HSZ-ak a 

gyakorisági mutatóban nem egyeznek meg (mivel nincs ukrán illetve szlovák gyakorisági 

szótár, így ebben a mutatóban nem tudtunk egyenértékűsíteni, így mindkét esetben (magyar–

ukrán és magyar–szlovák) a magyar HSZ-ak ukrán, illetve szlovák ekvivalenseit használtam).  

A magyar–ukrán csoport asszociációinak száma nagy szórást mutat. A 20 HSZ-ra érkezett 

legtöbb asszociáció 142, a legkevesebb 4. A magyar HSZ-akra érkezett legtöbb asszociáció 

91, a legkevesebb 0. Az ukrán HSZ-akra érkezett asszociációk száma 76 és 0 között van.  

A magyar–szlovák kétnyelvűek esetében az összes HSZ-ra érkezett asszociációk száma 

133 és13 között van, a magyar HSZ-akra érkezett asszociációk száma 64 és 0, a szlovák HSZ-

akra érkezett asszociációk száma 72 és 4 között van. 

 

Magyar–ukrán csoport 

A kárpátaljai mintában a magyar HSZ-akra összesen 15763 VSZ érkezett, ami átlagosan 33,6 

VSZ-t jelent. Az ukrán HSZ-ra összesen 12939 VSZ érkezett, tehát egy gyerek a 10 ukrán 

HSZ-ra átlagosan 27,58 szót írt.  

Azt, hogy az egyes nyelvekben (magyar és ukrán) a HSZ-akra érkezett asszociációk 

számában van-e szignifikáns eltérés statisztikai szoftver segítségével vizsgáltuk meg.  

Mivel számos kvantitatív változókkal kapcsolatos statisztikai eljárás érvényességét csak a 

változók átlagos eloszlása esetén lehet garantálni, lefolytattuk a tesztet.  
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8. ábra. A magyar HSZ-akra érkezett asszociációk eloszlása 

 

 

9. ábra. Az ukrán HSZ-akra érkezett asszociációk eloszlása 
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Az átlagos eloszlás folytonos, egycsúcsú, szimmetrikus eloszlástípus, melyre egy olyan 

haranggörbe (vagy Gauss-görbe) jellemző, aminek szárai mindkét irányban a végtelenbe 

nyúlnak. A 9. ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgált minta nem átlagos eloszlású. 

Az eloszlás szimmetrikus voltát fejezi ki a ferdeségi együttható (Skewness) is, melynek 0 

értéke esetén állíthatjuk azt, hogy az eloszlás nem nyúlik el sem balra (negatív érték), sem 

jobbra (pozitív érték). A mi esetünkben ez az érték 0.113, ami kissé balra nyúlást jelöl.  

Mintánk nem átlagos eloszlású, így a páros mintás t-próba nem parametrikus 

alternatíváját, a Wilcoxon próbát alkalmazzuk annak megállapítására, hogy van-e szignifikáns 

különbség a két minta között.  

Nullhipotézis (H0): a két mintában a két átlag statisztikai szempontból megegyezik. 

Alternatív hipotézis (H1): a két mintában a két átlag statisztikai szempontból nem egyezik 

meg. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Magyar ASSZ 469 33,61 13,663 0 91 

Ukrán Assz 469 27,59 14,311 0 76 

 
A magyar HSZ-akra érkezett asszociációk átlaga magasabb (33, 61), mint az ukrán HSZ-akra 

érkezett asszociációk átlaga (27, 59).  

 

Test Statisticsb 

 Ukrán Assz - 

Magyar ASSZ 

Z -10,316a 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Az eltérés a két átlag között erősen szignifikáns, p <0.001 (teljes érték: 

5.975628248597867E-25). A nullhipotézist tehát elvetjük, és az alternatív hipotézist tartjuk 

meg, miszerint a magyar és az ukrán HSZ-akra érkezett asszociációk száma statisztikai 

szempontból szignifikáns különbséget mutat.  
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Magyar–szlovák csoport 

A szlovákiai kontrollcsoport a magyar HSZ-akra összesen 4288 VSZ-t írt, amely átlagosan 

30,84 VSZ-t jelent. A szlovák HSZ-akra 4010 VSZ érkezett, átlagosan 28,84 VSZ. A magyar 

és a szlovák HSZ-akra érkezett asszociációk számában nem olyan nagy a különbség 

(átlagosan 2 szó), mint a magyar és az ukrán HSZ-akra érkezett asszociációk számában. Ez a 

különbség arra utal, amit már fentebb is említettünk, hogy a Szlovákiában élő magyarok 90%-

a beszéli a többségi nyelvet, míg Kárpátalján a magyarok több mint a fele nem beszéli az 

államnyelvet (lásd 2. ábra). 

 

Magyar egynyelvű csoport 

A magyarországi egynyelvű magyar kontrollcsoport a 10 magyar HSZ-ra összesen 2771 VSZ-

t írt, ami átlagosan 30,71 VSZ-t jelent. Megfigyelhető, hogy ez a szám kevesebb, mint a 

kárpátaljai mintában a magyar HSZ-akra érkezett asszociációk száma átlagosan.  

 

Ukrán egynyelvű csoport 

Az ukrajnai ukrán egynyelvű csoport (102 kísérleti személy) összesen a 10 ukrán HSZ-ra 

2731 VSZ-t írt. Átlagosan tehát egy gyerek 26,77 asszociációt írt. Az ukrán egynyelvű 

csoport tagjai tehát átlagosan kevesebb asszociációt írtak az ukrán HSZ-akra, mint a magyar 

domináns kétnyelvű csoport tagjai.  

 

3.2.1. A VSZ-ak aránya 

Magyar–ukrán csoport 

A következőkben azt nézzük meg, hogy az egyes csoportok esetében a HSZ-akra érkezett 

asszociációk száma milyen sorrendet mutat18.  

 

                                                           

18 Az ukrán Дати és Мати HSZ-k homonim szavak, de nem teljes, hanem nyelvtani homonímák. Ez azt jelenti, 
hogy a ’дати’ (ad) lexéma a ’дата’ (dátum) lexéma egyik ragozott szóalakjával esik egybe (’дати’ – 
’dátumok’), a ’мати’ (anya, ill. birtokol) pedig két lexéma egybeesése. Mivel csak alapformák jelennek meg 
HSZ-ként ez csökkenti a homonímia „veszélyét”. 
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10. ábra. A magyar HSZ-akra érkezett asszociációk száma (Kárpátalja kísérleti 

csoport) 

 

 

 

11. ábra. Az ukrán szavakra érkezett asszociációk száma (Kárpátalja, kísérleti 

csoport) 

 

A HSZ-ak az egyes nyelvekben nem egyenlő arányban váltottak ki asszociációkat. Míg a 

magyar HSZ-k esetében a három konkrét főnévre érkezett a legtöbb asszociáció, addig az 

ukrán HSZ-nál a хліб és вода konkrét főnevekre érkezett a legtöbb asszociáció és a мати 

konkrét főnév csak az ötödik helyen áll. A nagy melléknév a konkrét főnevek után 
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következik, és ugyancsak negyedik helyen áll ukrán ekvivalense a великий. A száz számnév a 

magyar hívószavaknál a nagy melléknevet követi, az ukrán HSZ-nál (сто) megelőzi azt. A 

boldogság (6. hely) és az álom (8. hely) absztrakt főnevek kevesebb asszociációt hívtak elő, 

mint a konkrét főnevek, ami megegyezik az eddigi kutatások eredményeivel. Az ad, érdekes 

és kérdez HSZ-k a kiváltott asszociációk arányában megegyeznek az ukrán ekvivalens szavak 

(дати, цікавий, питати) által előhívott asszociációk arányával.  

Ha összevetjük a HSZ-k gyakorisági mutatójának és az asszociációk számának 

sorrendiségét, akkor azt látjuk, hogy nincs összefüggés, tehát ez a tényező nem befolyásolta 

az érkezett asszociációk számát: nagy (219407,976), ad (106395,833), száz (20875,35), víz 

(15760,00), érdekes (8809,667), kérdez (7349,667), anya (6447,000), álom (5529,333), 

kenyér (2980,833), boldogság (984,167).  

 

Magyar–szlovák csoport 

A szlovák kontrollcsoport asszociációinak számát a 10. és a 11. sz. diagram mutatja. 

 

 

12. ábra. A magyar szavakra érkezett asszociációk száma (szlovák-magyar 

kontrollcsoport) 
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13. ábra. A szlovák HSZ-akra érkezett asszociációk száma (magyar–szlovák 

kontrollcsoport) 

 

A két diagram jól mutatja, hogy a magyar és szlovák ekvivalens szavakra majdnem 

teljesen egyenlő arányban érkeztek az asszociációk. A legtöbb asszociáció itt is a konkrét 

főnevekre érkezett a kenyér (chlieb), víz (voda) és anya (matka) HSZ-ra. A kárpátaljai 

mintához hasonlóan a konkrét főneveket itt is a nagy (vel’kỳ) melléknév és a száz (sto) 

számnév követi. A magyar HSZ-nál ezután két absztrakt főnév következik (boldogság, álom) 

valamint egy ige (ad), míg a szlovák HSZ-nál egy ige (dat’) és csak ezután következik a két 

absztrakt főnév (št’astie, sen). Az utolsó két szó a sorrendben megegyezik mindkét nyelvben: 

érdekes (zaujimavỳ) és a legkevesebb asszociáció érkezett a kérdez (pỳtat’sa) igére.  

 

Magyar egynyelvű csoport 

A magyarországi magyar egynyelvű kontrollcsoport asszociációnak számát vizsgálva (12. sz. 

diagram) azt láthatjuk, hogy a legtöbb asszociáció a főnevekre érkezett. Az anya konkrét 

főnevet ez esetben megelőzi a boldogság absztrakt főnév. A kétnyelvű adatokkal ellentétben a 

nagy melléknévre itt a 8. legtöbb asszociáció érkezett, amelyet megelőz a száz és az ad HSZ-

ra érkezett asszociációk száma. A kérdez igére és az érdekes melléknévre 1 szó különbséggel 

a legkevesebb asszociáció érkezett.  
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14. ábra. A magyar HSZ-ra érkezett asszociációk száma (magyar egynyelvű) 

 

Ukrán egynyelvű csoport 

 

 

 

15. ábra. Az ukrán HSZ-ra érkezett asszociációk száma (ukrán egynyelvű) 

 

Az ukrajnai ukrán egynyelvű csoport a legtöbb asszociációt a мати (anya) HSZ-ra írta, 

amely a kétnyelvű csoport esetében az 5. helyen szerepel (lásd 9. sz. diagram). A két diagram 

megegyezik abban, hogy mindkét esetben a konkrét főnevekre érkezett a legtöbb VSZ, 
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valamint a legkevesebb asszociáció a щастя (boldogság) és питати (kérdez) HSZ-ra 

érkezett.  

 

3.2.2. SZÓFAJOK 

 

A lexikai kapcsolatok feltárása mellett a HSZ-ak és VSZ-ak közötti kapcsolatok annotációjára 

is sor került. A mentális lexikonban lévő kapcsolatoknak így egy több szempontú elemzését 

adhatjuk meg. Az általam használt folyamatos szóasszociációs módszer segítségével az adott 

HSZ-akra érkezett VSZ-ak elemzésével vizsgálhatjuk, hogy: 

• milyen százalékban őrződik meg a szófaj az egyes HSZ-ak esetében; 

• milyen szófajú szavakat hívnak elő a HSZ-ak; 

• milyen százalékban jellemző az egyes HSZ-akra a „nincs válasz” kategória; 

• az egyes nyelvekben az ekvivalens szavak esetében milyen mértékben azonosak vagy 

különbözők a leggyakoribb VSZ-ak; 

• a kísérleti és a kontrollcsoport leggyakoribb VSZ-ai között milyen mértékű a hasonlóság; 

Az annotálási elveket a Magyar Asszociációs Normák Enciklopédiája I. (Lengyel Zsolt 2009) 

szerint alkalmaztam. Az adatbázis rendezésénél a gyerek által használt formát használtam, és 

ezeket a szavakat össze is vontam: öröm/őrőm, iskola/iskora, alvás/alvas/álvás/avás, átad/át 

ad, jószivű/jószivu/jószivő, великий/Велéкй/велики stb.  

Vannak olyan adatok, amelyek értelmezése nem egyszerű, így a szófaji jelölés mellett 

kérdőjel áll: köny N?; boda N?;  

Vannak olyan adatok, amelyek értelmezhetetlenek, így a szófaji jelölés helyett kérdőjel 

áll: eber?; pész?; szon?; tűgni?;  

A „nincs válasz kategóriát” X-szel jelöltük. Ebbe a kategóriába tartoznak azok az esetek, 

amikor a kísérleti személy a HSZ-ra valamilyen okból nem írt választ. 

A kiolvashatatlan szavakat Z-vel jelöltük. Ezeket a válaszokat azért nem zártuk ki a 

vizsgálatból, mert kizárásuk torzította volna a 3.1. fejezetben (62. oldal) tárgyalt 

eredményeket. 

Az annotáció során használt szimbólumokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.  

Az eredményeket úgy elemeztük, hogy minden HSZ-nál kiírtuk az első asszociációt (8. sz. 

melléklet). Ezeket külön csoportként kezeltük, mivel ezek a szavak kötődnek szorosabban a 

HSZ-hoz, míg a további asszociációkat, amelyek kapcsolatban állnak ugyan a HSZ-val, bár a 

kapcsolat lazább, szintén külön csoportba soroltuk. 
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3.2.3. A magyar HSZ-akra érkezett első asszociációk 

 

3.2.3.1. Szófajmegtartás 

A következő diagram azt mutatja be, hogy a HSZ-ra érkezett első VSZ milyen százalékban 

tartja meg a szófajt, tehát a főnévre főleg főnév, melléknévre melléknév stb. érkezik-e.  

 

 

 

 

16. ábra. A HSZ-val azonos szófajú VSZ-ak százalékos aránya az első 

asszociációknál 

 

A diagram azt mutatja, hogy az általunk használt HSZ-ak közül a főneveknek van a 

legnagyobb szófajmegtartó erejük a szóasszociációkban. Az álom HSZ kivételével az összes 

főnév 50 % felett főnevet hívott be válaszként. A másik nyelvből nem nagy arányban hívták 

le azonos szófajú VSZ-t és azok is a lexikai ekvivalensek (lásd lejjebb) (boldogság (5 szó), 

álom (7 szó), kenyér (14 szó), víz (9 szó), anya (6 szó)). A melléknevek esetében kevesebb 

százalékban őrződik meg a szófaj. A nagy HSZ-ra 50,95%-ban, az érdekes HSZ-ra 39 %-ban. 

A másik nyelvből mindkét szó esetében 8-8 VSZ érkezett, megint csak a lexikai ekvivalensek. 

Az ad (35,39%) és a kérdez (25,58%) igék szófajmegtartója ereje nem erős, a másik nyelvből 

lehívott azonos szófajú VSZ-ak száma is elenyésző (kérdez (1), ad (4)). A száz számnév 

ugyancsak a diagram alján kevés százalékban tartja meg a szófajt az általa kiváltott 
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asszociációkban (25,58%). A másik nyelvből lehívott azonos szófajú VSZ-ak a HSZ lexikai 

ekvivalense a сто (15 szó). 

 

3.2.3.2. Más szófajú szavak 

Az asszociációs kísérletek többek között arra is fényt derítenek, hogy az egyes szavak milyen 

szófajú szavakat aktiválnak, milyen típusú szavak állnak a legközelebb az adott szófajú HSZ-

hoz. A következőkben megvizsgáljuk, hogy az általunk használt 10 magyar HSZ milyen 

szófajú VSZ-akat hívott elő. Az elemzésben csak azokat az adatokat vizsgáljuk, amelyeknél 

tíznél több VSZ található.  

 

 

17. ábra. A VSZ-ak szófaji megoszlása (magyar HSZ-ak) 

 

A plusz kategória azt jelenti, hogy a VSZ egy kéttagú grammatikai szerkezet, melynek 

egyik tagja a HSZ (pl.: ÉRDEKES – érdekes játék; érdekes ember; VÍZ – finom víz;). Az 

Egyéb kategóriába a többtagú válaszok kerültek, ebben az esetben a kísérleti személy 

félreértelmezte a feladatot és szómagyarázatokat vagy emocionális töltetű válaszokat írt (pl.: 

ANYA – a szülő női tagja; semi nem lakom vele; ÉRDEKES - a církuszban érdekes 

mutatványokat mutatnak; KÉRDEZ - érdeklődés valami iránt). A 17. sz. táblázat azt mutatja, 

hogy hány VSZ érkezett a HSZ-akra ezekben a kategóriákban. 
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  plusz Egyéb 
boldogság 0 57 
kérdez 17 71 
nagy 31 44 
álom 13 76 
ad 21 64 
kenyér 12 37 
víz 6 44 
érdekes 20 44 
anya 9 66 
száz 14 68 

 

17. sz. táblázat. A plusz és az Egyéb kategóriákban érkezett asszociációk száma 

 

A szófajmegtartást vizsgálva kiderült, hogy a főnevek hívják be a legtöbb azonos szófajú 

VSZ-t. A 28. sz. diagram azt is megmutatja, hogy milyen szófajú szavak a leggyakoribbak az 

asszociációkban. A főnevek esetében a második legtöbb VSZ melléknév (Adj). A főnevek 

melléknévi környezete tehát a következő (a zárójelben lévő szám azt jelzi, hogy hányan írták 

VSZ-ként): 

BOLDOGSÁG (43)- jó/jo (13); vidám (11); boldog/bolgo (10); boldogságos (2); szép (2); 

családi (1); emberi (1); kedves (1); nagy (1); pirosos (1); 

ÁLOM (76) – szép/sép (28); álmos (14); jó (13); édes (6); rém (3); rosz (3); nagy (2); 

álmatlan (1); aranyos (1); boldog (1); bunkó (1); érdekes (1); erős (1); északai (1); 

KENYÉR (85)– finom (52); puha (7); barna (4); friss (4); nagy (3); jó (2); kerek (2); ropogós 

(2); egéséges (1); fehér (1); fontos (1); gömbölyű (1); kajas (1); kör (1); meleg (1); zsíros (1); 

добрий (1);  

VÍZ (72) - folyékony/fojékony/fojékon/folyékon (14); tiszta (13); kék (12); hideg (8); édes (3); 

meleg (3); szintelen (3); szomjas (3); vizes (3); ivó (2); iztelen (2); jó (1); nedves (1); szent (1); 

szép (1); прозора (1); синій (1); 

ANYA (56) – kedves (16); jó (11); szép (9); jószívű (4); aranyos (2); édes (2); barna (1); 

egyetlen (1); érdekes (1); gyönge (1); ideges (1); jókedvű (1); jóságos (1); leg közelebbi (1); 

segítőkész (1); szeretetreméltó (1); vidám (1); любляча (1);  

A többi szófaj tekintetében megoszlanak a HSZ-ak: 

ÁLOM – V (39); Inf (14); Vpers (12) 

KENYÉR – Inf (14); 

VÍZ – Inf (30); Part (26); V (16); 
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ANYA – Part (22); V (15); Vpers (13), 

A melléknevek tekintetében is a szófajmegtartás az elsődleges jellemző a VSZ-ak 

megoszlásánál. A második leggyakoribb szófaj a VSZ-aknál a főnév. A nagy HSZ esetében 

117 VSZ főnév, az érdekes HSZ-nál 137 VSZ főnév. 

NAGY - ember/eber/eme (20); fa (13); ház (11); alma (5); Nagy Krisztián (4); troszka (4); 

Feri (3); nagymama (3); növés (3); kutya (2); magasság (2); mama (2); méret (2); öröm (2); 

pénz (2); Robi (2) stb; 

ÉRDEKES – játék (21); film (16); könyv (7); vicc/vic (7); nevetés (6); bohóc (5); cirkusz (3); 

ember (3); mese (3); tudnivaló (3); álom (2); dolog (2); érdek (2); érdekeség (2); érdeklődés 

(2); kiváncsiság (2); öröm (2); sport (2) stb; 

Az igék közül a kérdez szófajmegtartó ereje nem erős, amit az is mutat, hogy több főnevet 

(143) hívott elő, mint igét (120). Az ad HSZ 166 igét és 78 főnevet hívott be. A két ige 

tranzitivitását mutatja, hogy a kérdez HSZ-ra tárgyragos névmások (Pront = 19), az ad HSZra 

pedig tárgyragos főnevek érkeztek (Nt = 24). Ezen kívül előfordul még a melléknévi (kérdez 

– 13, ad – 29), főnévi igenévi (ad – 14) és igei (Vpers) (kérdez – 20, ad – 27) környezet.  

KÉRDEZ  

N (143) kérdés/kerdes (30); válasz (24); tanár (15); felelet (7); iskola (6); ember (5); 

felelés (5); kérdőjel (5); anya (4); kiváncsiság (4); barát (2); beszéd (2) stb; 

Pront (20) valamit/valamait (10); mit/mit? (7); bármit (1); őt (1); 

Vpers (20) felelek/felekek (9); kérdezek (3); válaszolok (2); felelsz (1); kédezik (1); 

kérdezetek (1); kérdeztem (1); kérem (1); kérjük (1); 

Adj (13) kiváncsi (8); tudatlan (2); buta (1); fura (1); tudománytalan (1); 

AD 

N (78) ajándék (24); adomány (7); pénz (7); Adrienn (6); kölcsön (5); ajándékozás 

(3); barát (2); ember (2); kedvesség (2); szeretet (2) stb; 

Adj (29) jószivű/jószivő (15); bőkezű (4); kedves (4); jó (3); nagy lelkű (1); segítő kész 

(1); vad (1); 

Vpers (27) adok (8); adtam (3); kapok (3); adott/adot (3); adnak (2); adom (2); adtál (2); 

adtok (1); adunk (1); kapsz (1); veszek (1); 

Nt (24) pénzt/péndzt/pénszt/pénzet (4); ajándékot (2); almát (2); csokit (2); jegyet (2); 

könyvet (2) stb; 

Inf (14) adni (8); kapni (4); kérni (1); segíteni (1); 
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Az asszociációs tesztek nem vagy csak ritkán használnak számneveket HSZ-ként. 

Vizsgálatunkban a száz számnevet használtuk, amely, mint az az elemzés során kiderült, 

sokkal kevesebb számnevet hívott elő (120) mint főnevet (226). Más szófajú VSZ-ak csak 

nagyon kis arányban szerepelnek.  

 

SZÁZ (N – 226) – szám (120); pénz/pez/pézn (39); ember (7); év (5); százalék (5); 

dollár/dolár (5); griveny (3); szó (3); számjegy (3); euró (2); hrivnya (2); algebra 

(1); autó (1); barát (1); betű (1); büntetés stb; 

 

3.2.3.3. Nincs válasz kategória 

A tesztekben előfordul, hogy egyes szavakra nem érkezett válasz. Mivel minden szóra fél perc 

állt a tanulók rendelkezésére, hogy asszociációkat írjanak, így nem tarjuk valószínűnek annak 

a lehetőségét, hogy a tanuló figyelme elkalandozott, nem figyelt oda az adott szónál. A 

következőkben megnézzük, hogy észrevehető e valamilyen szabályszerűség, melyek azok a 

szavak, amelyek aktivációs ereje gyengébb.  

 

boldogság kérdez nagy álom ad kenyér víz érdekes anya száz 

2,77% 5,3% 1,49% 5,75% 1,9% 1,27% 0,6% 3,8% 1,49% 3,19% 

  

18. sz. táblázat. A „nincs válasz” kategória százalékos aránya a magyar HSZ-akra 

érkezett válaszokban 

 

A táblázat azt mutatja, hogy a „nincs válasz” kategória százaléka nem magas egyik szó 

esetében sem. Az álom HSZ-ra a gyerekek 5,75%-a nem adott választ, a kérdez igére pedig 

5,3%. Óvatosan azt fogalmazhatjuk meg, hogy ezeknek a HSZ-aknak az aktivációs ereje 

gyengébb szemben például a konkrét főnevek aktivációs erejével, amelyeknél csak nagyon kis 

százalékban nem érkezett válasz.  

Nézzük meg a másodnyelvi HSZ-akra érkezett asszociációknál a gyerekek milyen 

százalékban nem írtak választ! 
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щастя питати великий сон дати хліб вода цікавий мати сто 

31,55% 27,29% 6,18% 17,27% 19,8% 2,3% 7,46% 23,45% 13% 4,26% 

 

19. sz. táblázat. A „nincs válasz” kategória százalékos aránya az ukrán HSZ-akra 

érkezett válaszokban 

 

Az ukrán HSZ-aknál magasabb a nincs válasz kategória aránya. Ebben az esetben is a 

konkrét főnevek mutatnak erősebb aktivációs erőt, aztán a сто (száz) számnév és a великий 

(nagy) melléknév. A щастя (boldogság) HSZ-ra a gyerekek legnagyobb százalékban 

(31,55%) nem írtak választ19. Szabályszerűséget nem mutathatunk ki aszerint, hogy általában 

mely szófajok rendelkeznek erősebb aktivációs erővel a HSZ-ak alacsony száma miatt. A 

„nincs válasz” kategória arányait viszont figyelembe kell vennünk a további elemzések során. 

 

3.2.4. Az ukrán HSZ-akra érkezett első asszociációk 

 

3.2.4.1. Szófajmegtartás 

A következőkben az ukrán HSZ-akra érkezett asszociációk szófaji megoszlását vizsgáljuk 

meg, összehasonlítva a magyar ekvivalens szavak fentebb tárgyalt eredményeivel. A 32. sz. 

diagram mutatja, hogy a VSZ-ak szófaja milyen százalékban egyezik meg a HSZ-éval. A 

щастя (boldogság) főnév kivételével itt is a főnevek mutatják a legnagyobb szófajmegtartást. 

Figyelembe kell vennünk azonban a „nincs válasz” kategóriánál ismertetett adatokat, hogy a 

щастя HSZ volt az, amelyikre a tanulók a legnagyobb százalékban nem írtak választ, viszont 

az erre a szóra érkezett asszociációknál a főnevek nagy százalékot mutatnak. A többi főnév 

hasonló sorrendet mutat a magyar ekvivalens HSZ-akkal azzal a különbséggel, hogy a 

nagyobb arányú „nincs válasz” kategória ellenére is a szófajmegtartás az ukrán HSZ-aknál 

nagyobb százalékot mutat. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy nagy a másik nyelvből lehívott 

lexikai ekvivalensek száma (щастя (67), сон (62), хліб (203), вода (176), мати (116)). A 

két melléknév esetében nagy az eltérés. Míg a великий HSZ 60,12%-ban mellékneveket 

hívott elő, addig a цікавий HSZ csak 33%-ban. A magyar HSZ-ak esetében is több 
                                                           

19
 Feltételeztük, hogy a kárpátaljai gyerekek ismerik a szót, mivel az ukránok körében jókívánságoknál, 

születésnapkor, köszöntőknél a „щастя, здоровя” bevett frázis. 
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melléknevet hívott be a nagy HSZ, de a különbség a magyar ekvivalens HSZ-ak között 

kisebb. Ennek a magyarázata az lehet, hogy a „nincs válasz” kategória sokkal nagyobb 

százalékot mutat a цікавий HSZ-nál (23,45%), mint a великий HSZ-nál (6,18%). Lehetséges 

az is, hogy a tanulók az előbbit kevésbé ismerik, használják. A lexikai ekvivalensek jelenléte 

a VSZ-akban is mutat különbséget (цікавий – 87, великий – 161), ami arra utal, hogy a két 

melléknév ismeretében és így tárolásában is különbség mutatkozik. 

 

 

 

18. ábra. A HSZ-val azonos szófajú VSZ-ak százalékos aránya az első 

asszociációknál 

 

A сто HSZ 44,7%-ban őrizte meg a szófajt, amely lényegesen több mint a magyar HSZ 

ekvivalens esetében, ami megint csak a nagyszámú lexikai ekvivalensnek köszönhető (N = 

170). A питати és a дати HSZ-ak mutatják a legkisebb szófajmegtartó erőt, mint főnévi 

igenevek (A főnévi igenév a szláv nyelvekben egyúttal az ige szótári alakja (illetve annak első 

tagja), vagyis az ige azonosítására szolgál, illetve a morfológiai műveletek szerint alapforma). 

A lexikai ekvivalensek száma itt is elég magas (питати – 62, дати – 70), annak ellenére, 

hogy a дати HSZ nyelvtani homoníma. Ez azt jelenti, hogy a ’дати’ (ad) lexéma a ’дата’ 

(dátum) lexéma egyik ragozott szóalakjával esik egybe (’дати’ – ’dátumok’).  
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3.2.4.2. Más szófajú szavak 

Az ukrán HSZ esetében is megnéztük, hogy milyen szófajú asszociációk érkeztek. 

Mindenképp figyelembe kell vennünk az adatok elemzésénél azt, hogy ezeknél a HSZ-aknál 

magasabb a szófajmegtartás aránya valamint a „nincs válasz” kategória is, így a más szófajú 

VSZ-ak aránya alacsonyabb lesz (19. ábra). 

 

 

 

19. ábra. A VSZ-ak szófaji megoszlása (ukrán HSZ-ak) 

 

A 18. sz. ábrával összehasonlítva először az tűnik fel, hogy ez a diagram kevésbé színes, 

az asszociációk szófaja nem mutat olyan széles skálát. A főnevekre a melléknévi környezet a 

jellemező.  

 

ЩАСТЯ (Adj - 32) – vidám (7); boldog (6); jó/jov (5); szép (4); piros (3); tiszta (2); ukrán (2); 

boldogságos (1); happy (boldog) (1); nagy (1); 

СОН (Adj - 55) – álmos/állmos (7); szép (6); jó (5); fényes (4); meleg (4); nagy (4); világos 

(4); sárga (3); édes (2); rossz/rosz (2); гарний (szép) (1); радісний (örömteljes) (1); 

спальна (alvó-) (1) stb.; 
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ХЛІБ (Adj - 56) – finom (20); puha (8); friss/frisz (4); fehér (3); jó (3); barna (2); kenyeres 

(2); gömbölyű/göbölyű (2); білий (fehér) (1); великий (nagy) (1); вкусне (finom) 

(1); смачний (finom) (1) stb;  

ВОДА (Adj – 52) – tiszta (8); folyékony/fojékony (8); прозора (4); hideg (3); édes (2); íztelen 

(2); kék (2); nélkülözhetetlen (2); vizes (2); питна (ivó-) (2); forró/foró (2) stb; 

МАТИ (Adj - 38) – kedves (13); jó (10); szép (4); édes (3); добра (jó) (3); jóságos (2); nagy 

(1); saját (1); гороша (jó) (1); 

 

A mellékneveken kívül a következő szófajú asszociációkat aktiválták a főnevek (csak a 

tízen felüli adatokat szerepeltetjük): 

 

СОН – Inf (21), V(10); 

ХЛІБ – Inf (11); 

ВОДА – Inf (23), Part (22); 

МАТИ – Inf (10); 

A melléknevekre leginkább a főnévi környezet a jellemző. 

 

ВЕЛИКИЙ (N - 84) – ház (15); ember (8); alma (4); fa (4); nagyság (3); templom (3); épület 

(2); hegy (2); kutya (2); mama (2); méret (2); nagyapa (2); дерево (fa) (2); дім 

(ház) (2) stb.; 

ЦІКАВИЙ (N - 136) – cigány (N/Adj) (10); kávé (9); játék (7); boldogság (7); film (6); cica 

(5); könyv (5); фільм/філм (film) (5); bohóc (4); mese (4); érdekesség (3); nevetés 

(3); öröm (3); barát (3) stb.;  

 

A főnévi igenevek szófajmegtartó ereje gyenge az érkezett asszociációknál, a legtöbb 

asszociáció a főnevek közül érkezett. 

ПИТАТИ (N - 94) – kérdés (16); petárda (6); felelet (5); válasz (5); iskola (4); tanár (4); 

kiváncsiság (3); víz (3); apa (2); apu (2); ember (2); evés (2); vers (2); 

відповідь (felelet) (2); урок (óra) (2); запитання/запитаня (kérdés) (2) 

stb.; 
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ДАТИ (N - 162) - dátum/datum/dátúm20 (85); ajándék (13); idő (8); nap (5); születésnap (4); 

öröm (3); ajándékozás (2); évforduló (2); évszám (2); hónap (2) stb.;  

 

A сто HSZ-ra a főnévi környezet erősen jellemző, más szófajú szót szinte nem is 

hívott be.  

 

СТО (N - 142) – szám (68); pénz (10); dollár (6), algebra (3); цифра (szám) (3); foci (2); 

katona (2); kutya (2); matek (2); szó (2); гривень (hriveny) (2); 

ember/embe (2) stb.; 

 

3.2.5. Kiterjedt asszociációk 

 

3.2.5.1. Magyar HSZ-ak 

Az egyes HSZ-ak szófajmegtartását vizsgálva a következő diagram bemutatja, hogy a VSZ-ak 

milyen százalékban azonos szófajúak a HSZ-val. 

 

 

 

20. ábra. A szófajmegtartás százalékos aránya a kiterjedt asszociációkban (magyar 

HSZ-ak) 

 
                                                           

20 a fentebb említett homoníma a VSZ-akban megmutatkozik. 
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A sorrend az első asszociációkhoz képest kissé változott, de a főneveknek a gyengébb 

asszociációknál is erős a szófajmegtartó erejük. A boldogság HSZ-t kivéve a HSZ-aknál a 

szófajmegtartó erő gyengébb, mint az első asszociációknál.  

 

3.2.5.2. Ukrán HSZ-ak 

Az ukrán HSZ-akra érkezett gyengébb asszociációknál is a főneveknél mutatkozik a 

szófajmegtartás erőssége a leginkább.  

 

 

 

21. ábra. A szófajmegtartás százalékos aránya a kiterjedt asszociációkban (ukrán 

HSZ-ak) 

 

3.2.6. SZEMANTIKAI KAPCSOLATOK 

 

3.2.6.1.Első asszociáció 

 

A szóasszociációs teszt adatai szemantikai szempontból is feldolgozásra kerültek. Annak 

érdekében, hogy feltárjuk mind a szorosabb, mind pedig a lazább kapcsolatokat az VSZ-akat 

két csoportra osztottuk. Az első csoportba kerültek azok a szavak, amelyek elsőként érkeztek 

a HSZ-akra és amelyekkel ilyenképpen erősebb a kapcsolat. A második csoport tagjai az 

összes többi szó, amelyek lazább kapcsolatban állnak a HSZ-val. A magyar és az ukrán HSZ-

akra érkezett első asszociációkat a paradigmatikus/szintagmatikus/asszociatív kapcsolatok 
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mentén soroltuk három csoportba a HSZ-val való kapcsolat alapján (1.3.7.4. fejezet (47. 

oldal)).  

A paradigmatikus csoportba csak azokat a szavakat soroltuk, amelyeknél világosan 

leírható a kapcsolat, tehát, hogy szinonim, antonim, hiponim, hiperonim, rész-egész stb. a 

viszony a HSZ és a VSZ között (nem soroltuk ide az olyan kapcsolatot pl., mint a 

BOLDOGSÁG – szeretet). 

A szintagmatikus csoportba azok a szavak kerültek, amelyek a HSZ-val ép szintagmát 

alkotnak (az olyan kapcsolatokat, mint KENYÉR – enni nem soroltuk ide). Az asszociatív 

csoportba soroltuk mindazon szavakat, amelyek sem a paradigmatikus, sem pedig a 

szintagmatikus csoportba nem sorolhatók. 

 

 

 

22. ábra. A magyar HSZ-ak és a VSZ-ak közötti szemantikai kapcsolatok százalékos 

megoszlása 

 

A magyar HSZ-akra érkezett első asszociációk többsége (45,8%) asszociatív kapcsolatban 

van a HSZ-val (22. ábra). A paradigmatikus kapcsolatok kisebb részt alkotnak, a különbség 

statisztikailag szignifikáns (t = -2,347; df = 9; p = 0,04). A szintagmatikus kapcsolat a 

válaszok 16,1%-ában fordul elő. Az „ismétlés” kategória azt jelenti, hogy a kísérleti 

személyek megismételték a HSZ-t, a magyar VSZ-akban 7,1%-ban történt ez meg. A „nincs 

válasz” kategória a válaszok kis százalékában fordul elő, a nem egyértelműen azonosítható 

szavak (Z) pedig a válaszok 0,5%-át teszik ki.  
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23. ábra. Az ukrán HSZ-ak és a VSZ-ak közötti szemantikai kapcsolatok százalékos 

megoszlása 

 

Az ukrán HSZ-akra érkezett első asszociációkban az asszociatív válaszok dominálnak. 

Hasonló százalékban a paradigmatikus kapcsolatok következnek (a magyar és az ukrán HSZ-

akra érkezett paradigmatikus válaszok között a különbség szignifikáns, t = -2,775; df = 9; p = 

0,02), majd a „nincs válasz” kategória 15,3%-al. A szintagmatikus kapcsolatok aránya 

kevesebb, mint a magyar HSZ-akra érkezett asszociációknál, a különbség statisztikailag 

szignifikáns (t = 4,764; df = 9; p = 0,001).  

 

3.2.6.1.1.  Paradigmatikus kapcsolatok 

A magyar HSZ-akra érkezett paradigmatikus válaszokon belül a hiperonim kapcsolat 

dominál, majd ezt követi a hiponim, szinonim, lexikai ekvivalens, antonim és legkisebb 

százalékban a morfológiai. Mivel a magyar és az ukrán nyelv is ragozó nyelv, így a 

paradigmatikus kapcsolaton belül meghatároztuk a morfológiai kapcsolatot, ide soroltuk 

azokat a VSZ-akat, amelyek a HSZ valamely ragozott formái és a mondatban betöltött 

szerepük ugyanaz, mint a HSZ-nak (pl. NAGY – legnagyobb). A paradigmatikus kapcsolatok 

ismertetésénél felsorolásra kerül az összes ilyen kapcsolat. Ezen kívül létrehoztuk a 

metanyelvi válaszok csoportját, amely azokat a VSZ-akat tartalmazza, amelyek nyelvtani 

kategóriák. 



93 

Hiperonim: BOLDOGSÁG - érzelem (2); érzés (1); KÉRDEZ – megkérdez (5); 

felkérdez (1); rákérdez (1); NAGY - tulajdonság (1); ÁLOM - 

rémálom/rémállom (6); AD - odaad/odad (8); átad (3); elad (3); idead 

(1); megad (1); KENYÉR - étel/étell (89); ennivaló/enivaló/enivalov 

(33); élelem (15); kaja (14); élelmiszer (11); eledel (3); 

elemózsia/elemorzsia (2); vajaskenyér/vajas kenyér (2); tápanyag (1); 

táplálék (1); VÍZ - innivaló/inivaló/inni való/ini valo/ini való/inivalov 

(49); ital/itall/ittal (32); ivóvíz (6); ásványvíz/ásvány víz (6); 

folyadék/fojadék (5); ár víz/ár fiz/árviz (3); csepp (2); edes víz (1); 

ANYA - szülő/sülő/szüllő (68); család (5); szülőanya (2); szülők (2); 

nő (1); SZÁZ - szám (120); számok (7); számjegy (3); цифра (szám) 

(1); 

Hiponim: KÉRDEZ - felel (19); válaszol (18); answer (válasz(ol)) (1); kér (1); 

NAGY - magas/magass (50); hosszú (2); ÁLOM - képzelet (3); 

hallucinálció (1); ábrándozás (1); AD - kap/kab (46); vesz (28); kér 

(9); elvesz (2); KENYÉR - bulocska (5); kifli (4); cipó (2); popa (2); 

VÍZ - H2O (9); kóla (3); jég (2); tűz (2); ÉRDEKES - 

vicces/vices/vitcess (47); nevetséges/nevecséges/neveteséges (11); 

furcsa (6); különleges (5); különös (2); mulatságos (2); énekfeszítő 

(1); fura (1); ANYA - apa (22); apu (1); nagymama (1); SZÁZ - ezer 

(9); kétszáz (6); tiz/10 (5); százezer/100000 (3); 99 (1); 107 (1); 800-

száz (1); nyolc (1); öt (1); százegy (1); százöt (1); 

Szinonim: BOLDOGSÁG - öröm (115); vidámság (15); KÉRDEZ - érdeklődik 

(11); tudakol (5); tudakozik (1); kérdezősködik  (1); kiváncsiskodik 

(1); megtudakol (1); megkérdi (1); NAGY - óriás/óriázs (38); óriási 

(33); hatalmas (17); ÁLOM - álmodozás (3); vágy (5); AD - 

ajándékoz (10); adományoz (6); adakozik (4); adogat (2); ajándékozik 

(1); átnyújt (1); megajándékoz (1); ANYA - édesanya (9); anyuka (4); 

mama (4); anyu (3); anyuci (2); anyus (2);  

Lexikai ekvivalens:  BOLDOGSÁG - щастя (5); KÉRDEZ - питає (1); NAGY - 

велекий/великій (8); big (4); AD - дає (4); ÁLOM - сон (6); dream 

(2); KENYÉR - хліб/гліб (14); VÍZ - вода (9); ÉRDEKES - цікавий/ 

цікаво/ цікаве (7); interesting (2); prikol (2); interessant (1); ANYA - 

мама (6); mum (2); muter (1); mutter (1); SZÁZ - сто (15); szto (1); 
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Antonim:  BOLDOGSÁG - szomorúság (1); NAGY - kicsi (41); kis (1); 

ÉRDEKES - unalmas (1);  

Morfológiai:  KÉRDEZ - kérdezek (3); NAGY - legnagyobb (1);  

Metanyelvi: BOLDOGSÁG – főnév (1); AD – ige (1); ÉRDEKES - melléknév (1); 

SZÁZ - számnév (1); 

Az ukrán HSZ-ak és a rájuk érkezett válaszok között a paradigmatikus kapcsolatokon belül 

lexikai ekvivalencia a domináns (a paradigmatikus válaszok 71%-a LE). Ezután következik a 

hiperonim, szinonim, hiponim, antonim morfológiai és metanyelvi kapcsolat.  

 

Lexikai ekvivalens:  ЩАСТЯ - boldogság/bodogság/boldogaság/boldogásg/boldoság (67); 

ПИТАТИ - kérdezni/kézdezni/kиrdezni (62); ask (1); ВЕЛИКИЙ - 

nagy/nag/nyagy (161); big (3); grob (1); СОН - álom/állom (62); 

ДАТИ - adni (70); ХЛІБ - kenyér/kenér (203); ВОДА - víz (176); 

ЦІКАВИЙ - érdekes (87); interesting (2); МАТИ - anya (116); СТО - 

száz/100 (170); 

Hiperonim:  ЩАСТЯ - érzés (1); fogalom (1); szó (1); ПИТАТИ - megkérdezni 

(3); felkérdezni (1); ВЕЛИКИЙ - tulajdonság (1); СОН - rémálom 

(3); ДАТИ - hozáadni (1); odadni (1); visza adni (1); ХЛІБ - étel (30); 

ennivaló/enivaló/enivalov (11); їжа (ennivaló) (8); élelmiszer (7); 

élelem (5); kaja (3); barnakenyér (1); táplálék (1); їда (élelem) (1); 

falat (1); ВОДА - innivaló/inivaló/innivalov/inni való (23); ital (9); 

ásványvíz/ásvány víz (4); fojadék (1); szénsavas víz (1); МАТИ - 

szülő (16); család (3); сім'я (család) (2); батько (szülők) (1); СТО - 

szám (68); számok (5); цифра (szám) (3); számjegy (1); номер 

(szám) (1); 

Szinonim:  ЩАСТЯ - öröm (50); радість/радость (öröm) (5); ПИТАТИ - 

érdeklődni (2); faggatni (1); kérdeni (1); tudakolni (1); tudakozni (1); 

ВЕЛИКИЙ - óriási (15); óriás/oriás (11); hatalmas (7); бальшой 

(nagy) (1); мугутній (hatalmas) (1); СОН - мрія (álom) (1); 

állmodozás (1); álmodás (1); ДАТИ - ajándékozni (1); давати (adni) 

(1); ЦІКАВИЙ - інтересний (érdekes) (3); МАТИ - anyu/anyú (17); 

mama (10); anyuka/anyu ka (6); édesanya (4); мама (3); anyuci (1); 

мамочка (anyuka) (1); 
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Hiponim:  ПИТАТИ - felelni (6); válaszolni (1); відповідати (felelni) (1); 

ВЕЛИКИЙ - magas/magass (21); hosszú/hoszú (4); ДАТИ - kapni 

(12); veni/venni (5); брати (venni) (1); kérni (1); ХЛІБ - bulocska (1); 

cipó (1); popa (1); zsömle (1); ВОДА - H2O (2); jég (1); tűz (1); 

ЦІКАВИЙ - vices/vicces (15); érdekfeszítő (1); különös (1); МАТИ - 

apa (1); apu (1); СТО - 1000 (3); 10 (2); 6 (1); 99 (1); 900 (1); millió 

(1); százezer (1); száztíz (1); один (egy) (1); 

Antonim:  ВЕЛИКИЙ - kicsi/kics (27); маленький (kicsike) (1); малий (kicsi) 

(1);  

Morfológiai:  ВЕЛИКИЙ - велика (1); ЦІКАВИЙ - цікава/цікави (2);  

Metanyelvi: СТО - számnév (1); 

 

 hiperonim hiponim szinonim lexikai 
ekvivalens 

antonim morfológiai 

magyar 40% 26% 23% 7% 3% 1% 

ukrán 13% 5% 9% 70% 2% 1% 

 

20. sz. táblázat. Paradigmatikus kapcsolatok nyelvenként 

 

Az első nyelvi HSZ-ak és az általuk kiváltott paradigmatikus asszociációk között a 

kapcsolat főként a hiperonim, azaz rész-egész viszonyban állnak egymással. A fentebb 

csoportosított válaszokból kiderül, hogy mindkét nyelv HSZ-i közül a főnevek, ezen belül 

pedig a konkrét főnevek hívták be a legtöbb velük hiperonim kapcsolatban álló VSZ-t. A 

hiponim válaszok is hasonló mintát mutatnak a két nyelvben, a legtöbb ilyen VSZ a 

Nagy/Великий, Ad/Дати, Érdekes/Цікавий HSZ-akara érkezett. A szinonim válaszok a 

Boldogság/Щастя, Nagy/Великий és Anya/Мати szavakra érkeztek leginkább a két 

nyelvben. Antonim válaszokat egyértelműen a Nagy/ Великий HSZ hívott be.  

A legnagyobb különbséget a paradigmatikus válaszokon belül a lexikai ekvivalensek 

mutatják. Ennek magyarázata a nyelvek tárolásában rejlik, amelyre a 3.2.6.1.3. fejezetben (97. 

oldal) részletesen is kitérünk.  
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3.2.6.1.2.  Szintagmatikus kapcsolatok 

Mindkét esetben, a magyar és az ukrán HSZ-akra is kevesebb olyan válasz érkezett, amely 

szintagmatikus kapcsolatban van a HSZ-val, mint amely paradigmatikus kapcsolatot mutat. A 

szintagmatikus kapcsolatokat öt csoportba soroltuk: jelzői, tárgyi, határozói, predikatív és 

számnévi szerkezet. A szintagmatikus kapcsolatoknál nem közöljük az összes adatot, csak 

érzékeltetjük a legjellemzőbbeket.  

 

jelzői szerkezet:  BOLDOGSÁG - családi (1); emberi (1); nagy (1); NAGY - ember 

(20); fa (13); ház (11); kutya (2); méret (2); дерево (fa) (1); ÁLOM - 

szép/szép álom (30); jó/jó álom (19); édes (6); KENYÉR - 

finom/finom kenyér (54); puha (7); barna (4); friss (4); nagy (3); 

добрий (jó) (1); VÍZ - folyékony (14); tiszta (13); kék (12); hideg (8); 

átlátszó (8); ÉRDEKES - játék (21); film (16); könyv (7); vicc (7); 

bohóc (5); valami (5); ANYA – jó anya (1);  

tárgyi szerkezet:  KÉRDEZ - valamit (10); mit (7); jót (1); házit (1); AD - valamit/ad 

valamit (11); pénzt (4); ajándékot (2); jegyet (2); könyvet (2); 

határozói szerkezet:  BOLDOGSÁG - a családban (1); a szerelemtől (1); KÉRDEZ - 

valakitől (2); órán (1); ÁLOM - valamiről (1); AD - oda (3); ide (1); 

kedveségből (1); KENYÉR - reggelire (1); ÉRDEKES - nagyon 

érdekes (1); stb.; 

predikatív szerkezet:  KÉRDEZ - tanár/a tanár kérdez (16); ember (5); anya (4); barát (2); 

tanuló (2); NAGY - nagy a fa (1); a ház (1); nagy az ajtó (1); AD - 

nekem ad (2); másnak (1); VÍZ - folyik (10); csobog (1); ÉRDEKES - 

érdekes a műsor (1); érdekes az ember (1); ANYA - szeret (13); a 

legfontosabb (1); a legjobb (1); anya dolgozik (1); 

számnévi szerkezet:  SZÁZ - ember (7); év (5); százalék (5); dollár (5); griveny (3); szó (3); 

euró (2); 

 

Az ukrán HSZ-akra érkezett VSZ-ak kis arányban alkotnak szintagmát a HSZ-val. A 

szavak többsége ebben az esetben is főleg magyar nyelven érkezett.  

 

jelzői szerkezet:  ЩАСТЯ - nagy (1); szép boldogság (1); ВЕЛИКИЙ - ház (15); 

ember (8); alma/nagy alma (7); fa (4); templom (3); будинок/ 



97 

великий будинок (épület/nagy épület) (2); гора (hegy) (1); двір 

(ajtó) (1); дошка (tábla) (1); футболіст (futbalista) (1); СОН - szép/ 

szép álom (8); jó (5); гарний (szép) (1); цікавий сон (érdekes álom) 

(1); ХЛІБ - finom/ finom kenyér (21); puha (8); friss (4); білий 

(fehér) (1); великий (nagy) (1); ВОДА - tiszta (8); 

folyékony/fojékony (8); átlátszó/átláccó/átlácó (5); прозора (átlátszó) 

(4); солодка (édes) (1); ЦІКАВИЙ - játék (7); film (6); könyv (5), 

фільм/філм (film) (5); bohóc (4); mese (4); érdekes dolgok (1); гра 

(játék) (1); цікавий день (érdekes nap) (1);  

tárgyi szerkezet:  ПИТАТИ - kérdezni valamit (3); питати когозь (kérdezni valakit) 

(2); bármit (1); bármit (1); házit (1); könyvet (1); ДАТИ - ajándékot 

(4); valamit adni (4); szeretetet (3); cukorkát (1); подарунок 

(ajándékot) (1); роботу (munkát) (1); гроши (pénzt) (1);  

határozói szerkezet:  ЩАСТЯ - з родиною (a családdal) (1); ПИТАТИ - az iskolába (1); 

kedvesen (1); tanártól (1); stb; ДАТИ - boldogan (1); jóságból (1); 

odaadóan (1); щиро (őszintén) (1);  

predikatív szerkezet:  ВЕЛИКИЙ -  nagy az asztal (1); nagy az apukám (1); МАТИ - szeret 

(1); 

számnévi szerkezet:  СТО - ember (7); év (5); dollár/dolár/ száz dollár (6); euró (2); 

 

Az, hogy milyen HSZ-ra milyen szintagmatikus válaszok érkeztek a HSZ szófajától függ 

főképpen. Jelzői szerkezeteket a főnevek és a melléknevek alkottak a VSZ-aikkal, tárgyi 

szerkezeteket az igék, a határozói szerkezetek nem jellemzőek, de majdnem mindegyik HSZ-

ra érkezett néhány, predikatív szerkezetek a kérdez HSZ-ra a legjellemzőbb, számnévi 

szerkezetek pedig a száz/сто HSZ-ra.  

 

3.2.6.1.3.  Másik nyelvből lehívott szavak 

A mentális lexikon szerveződését a másik nyelvből lehívott szavak aránya és a HSZ-val való 

viszonya is mutatja. A szóasszociációs vizsgálatban nem volt megkötés, hogy milyen nyelven 

érkezzenek a válaszok. Az instrukció szerint mindkét nyelven érkezhettek asszociációk. A 

magyar HSZ-akra érkezett szavak csak 2%-ban érkeztek a másik nyelvből. Az ukrán nyelvből 

érkezett VSZ-ak többnyire a magyar HSZ lexikai ekvivalensei.  
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Az ukrán HSZ-akra érkezett szavak 81%-a magyar nyelvű. A VSZ-ak 9%-ban ukrán 

nyelvűek, amelyek egyharmada a HSZ megismétlése. Az ukrán HSZ az általa előhívott 

magyar VSZ-akkal főként asszociatív és paradigmatikus kapcsolatban van.  

 

3.2.6.1.4.  Közös VSZ-ak 

A koordinált és összetett tárolási rendszerekről azok a szóasszociációs kutatások adnak 

számot, amelyek a két nyelvben ekvivalens HSZ-akra érkezett közös VSZ-akat vizsgálják. 

Hasonló elemzést végeztünk mi is az adatbázisunkon, az elsőként érkezett asszociációknál.  

 

boldogság 

щастя 

kérdez 

питати 

nagy 

великий 

álom 

сон 

ad 

дати 

kenyér 

хліб 

víz 

вода 

érdekes 

цікавий 

anya 

мати 

száz 

сто 

72% 48% 72% 49% 36% 78% 76% 52% 63% 73% 

 

21. sz. táblázat. Az ekvivalens HSZ-akra érkezett közös VSZ-ak aránya a két 

nyelvben 

 

A százalékarányok azt mutatják, hogy a közös VSZ-ak száma mindegyik HSZ párnál 

magas. A legkevesebb az ad/дати HSZ-aknál, ami az ekvivalencia páros ukrán HSZ-ának 

homonim tulajdonságaira vezethető vissza. A legtöbb a közös válaszok száma a kenyér/ хліб 

és a víz/вода konkrét főnevek esetében. A további arányok nem mutatnak szófaji 

törvényszerűséget, mint azt láthatjuk az anya/мати ekvivalencia párt megelőzi a száz/сто, 

nagy/великий és boldogság/щастя HSZ-ak.  

 

3.2.6.2.Kiterjedt asszociációk 

 

3.2.6.2.1. Magyar VSZ-ak 

Az egyválaszos asszociációknak számos hozadéka van a pszicholingvisztikai vizsgálatokban. 

Vannak azonban esetek, amikor a folyamatos szóasszociációs teszt használata ésszerűbbnek 

tűnik a válaszok gyűjtésére. Egyik előnye a módszernek, hogy az asszociációk nagy 

változatosságát engedi meg – például olyan esetekben, amikor az első asszociáció nagyon 
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erős (pl. BOLDOGSÁG – öröm). Adataink második csoportjába tehát ezek a gyengébb 

asszociációk tartoznak, melyek szemantikai kapcsolatát a HSZ-val szintén elemeztük.  

A vizsgálatban a kiterjedt asszociációkban21 a magyar HSZ-ak és a VSZ-ak közötti 

kapcsolatokban az asszociatív kapcsolat dominál (24. ábra). 

 

 

 

24. ábra. A magyar HSZ-ak és a VSZ-ak közötti kapcsolat százalékos aránya a 

kiterjedt asszociációkban 

 

Az arányok eltérnek a fentebb tárgyalt első asszociációk által mutatott arányoktól. Az 

asszociatív válaszok itt is dominálnak, viszont a gyengébb asszociációknál a szintagmatikus 

kapcsolat több mint a paradigmatikus.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

21 az első asszociációkon kívül az összes többi asszociáció 
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3.2.6.2.2.  Ukrán VSZ-ak 

 

 

25. ábra. Az ukrán HSZ-ak és a VSZ-ak közötti kapcsolat százalékos aránya a 

kiterjedt asszociációkban 

Az ábra világosan mutatja, hogy az asszociatív kapcsolatok dominálnak a kiterjedt 

asszociációknál, a 24. ábrával ellentétben itt a paradigmatikus kapcsolatok aránya magasabb a 

szintagmatikusnál. 

 

3.3. A STROOP TESZT EREDMÉNYEI 

 

A kísérletben összesen hat feladat szerepelt. Az egyes feladatok 25 színmegnevezést 

tartalmaztak. Mivel az időt az egyes feladatok befejezésével mértük, ezért kiszámoltuk az egy 

szín megnevezésére fordított időt milliszekundumban, majd az alapján az átlag 

színmegnevezési időt mindegyik feladatban. A következő táblázatban láthatók az 

eredmények. Az I-vel jelzett oszlop a Stroop interferencia nagyságát jelzi, melyet úgy 

kaptunk meg, hogy a kontrollszituáció eredményeit kivontuk az inkogruens szituációk 

eredményeiből és ugyanúgy kiszámoltuk az egy szín/főre jutó reakcióidőt.  
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 magyar 

színnevek 

ukrán színnevek kontroll 

alakzatok 

átlag 

válasz RI I RI I T I 

magyar 1617 582 1570 535 1034 559 

ukrán 1430 251 1775 596 1179 424 

átlag   417  567   

RI = reakcióidő; I = interferencia 

22. sz. táblázat. A Stroop interferencia mértéke 

 

A táblázat azt mutatja, hogy az ukrán színnevek nagyobb Stroop interferenciát idéznek elő 

(567 msec) mint a magyar színnevek (417 msec). A válaszadás nyelvét tekintve az 

interferencia a magyarnál mutatkozik nagyobbnak (559 msec). A Stroop interferencia hatás 

csökkenése figyelhető meg, ha összehasonlítjuk a nyelven belüli interferenciát a nyelvek 

közötti interferenciával, 196 msec/színnév a csökkenés mértéke. A páros mintás t-teszt 

alapján megvizsgálva ezt a különbséget szignifikánsnak mutatkozik: t = 2,343; df = 31; p = 

0,026.  

Az ismételt méréses varianciaelemzés (repeated measures ANOVA) segítségével 

megnéztük, hogy a tesztkörülmények (nyelvek közötti, nyelven belüli interferencia) 

produkálta eredmények között milyen az összefüggés, illetve mely eredmények között van 

szignifikáns különbség. Mivel a Mauchly Sphericity teszt nem szignifikáns (p = 0,404), tehát 

a hibák gömbszimmetrikus eloszlását ellenőrző tesztnél p ˃ 0,05, az adataink eleget tesznek a 

„repeated measures” statisztikai eljárás követelményeinek, a teszt végrehajtható. Az 

interferencia átlagát a teszthelyzetekben a következő táblázat mutatja be: 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

HU/HU22 14,55638 7,027091 16 

HU/UA23 6,26263 9,324874 16 

UA/UA24 14,90669 9,442917 16 

UA/HU25 13,38044 8,105581 16 

 

Az elemzés kimutatta, hogy az interferenciák közötti különbség szignifikáns (F (3,45) 

= 4,64, p = 0,007). A Post hoc teszt kimutatta, hogy a Stroop hatás szignifikánsan erősebb 

abban az esetben, ha a stimulus nyelve és a válasz nyelve ukrán (nyelven belüli interferencia), 

mint amikor a stimulus nyelve magyar, a válasz nyelve pedig ukrán (nyelvek közötti 

interferencia) (p = 0,017).  

Számos tanulmány vizsgálta a domináns nyelv hatását a Stroop interferenciára. A 

kísérleti alanyok a Stroop vizsgálat előtt kitöltöttek egy nyelvhasználatra vonatkozó kérdőívet, 

amelynek eredményeiből világosan látszik, hogy melyik nyelv a domináns az adott 

személynél. Egy gyereknél a magyar és az orosz nyelv kiegyenlítettséget mutat, ami arra utal, 

hogy a tanuló balansz kétnyelvű, de mivel ő az egyetlen, így az ő eredményeit nem vontuk be 

a további statisztikai elemzésbe. A tanulók eredményei tehát: 

                                                           

22 stimulus nyelve magyar, válasz nyelve magyar. 

23 stimulus nyelve magyar, válasz nyelve ukrán. 

24 stimulus nyelve ukrán, válasz nyelve ukrán. 

25 stimulus nyelv ukrán, válasz nyelve magyar. 
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 magyar ukrán orosz 
1 30 91 50 
2 88 68 88 
3 76 58 30 
4 97 55 9 
5 32 115 57 
6 61 96 68 
7 109 46 3 
8 53 95 9 
9 105 50 4 
10 99 83 23 
11 109 58 42 
12 113 42 1 
13 58 83 16 
1426 32 80 25 
15 61 118 61 
16 29 96 28 

 

23. táblázat. A tanulók megoszlása nyelvdominancia szerint 

 

A tanulók közül a teszt alapján 7 magyar dominánsnak, 8 pedig ukrán dominánsnak 

mondható. A kétszempontos ismételt méréses varianciaanalízis azt mutatja, hogy nincs 

összefüggés a tanulók domináns nyelve és a produkált Stroop interferenciája között F (1,13) = 

3,268, p = 0,094. A domináns nyelv és az interferencia mértéke közötti interakció sem éri el a 

statisztikai szignifikanciát (F (3,39) = 0, 5, p = 0,7). 

Kétszempontos ismételt méréses varianciaanalízist használtunk a stimulus nyelvvel és a 

válasz nyelvvel, mint független változókkal. A statisztika szerint mindkét független változó 

hatással van az interferenciára. A stimulus nyelv szignifikanciája alacsonyabb (F (1,14) = 5, 

283, p = 0,037) mint a válasz nyelvé (F (1,14) = 8, 391, p = 0,012). A két független változó 

közötti interakció nem szignifikáns (F (1,14) = 0,831, p = 0,377). 

                                                           

26 egyéb: roma (60 pont) 
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4. DISZKUSSZIÓ 

 

 

A kérdőív eredményeinek összegzéséből kiderült, hogy a kísérleti csoport magyar domináns 

kétnyelvű. Láthattuk, hogy a vizsgált csoport nagy hányada a magyar nyelvet használja a 

családban, a szülők anyanyelve is magyar a legtöbb esetben, az óvoda nyelve szintén nagy 

százalékban magyar, illetve a nyelvekhez fűződő attitűd, azaz, hogy melyik nyelvet érzik 

közelebb állónak, szintén a magyar nagyfokú dominanciáját mutatja. A magyar 

dominánsságot megerősíti az asszociációs teszt eredménye, miszerint a magyar HSZ-ak 

szignifikánsan több asszociációt váltottak ki, mint az ukrán ekvivalens HSZ-ak (p <0.001).  

A magyar-szlovák kontrollcsoport kérdőíves eredményei is a magyar nagyfokú 

dominanciáját mutatják, amit az ekvivalens HSZ-akra érkezett asszociációk száma is 

megerősít. A kísérleti csoport átlagosan több asszociációt írt a HSZ-akra, mint a magyar–

szlovák kontrollcsoport, a két nyelvben azonban az arányok hasonlóak. Óvatosan az 

fogalmazható tehát meg, hogy a hasonló (kisebbségi) életkörülmények mind a kérdőívben 

mind pedig a szóasszociációs teszten hasonló eredményekhez vezetett. Mindez arra utal, hogy 

az L1 és L2 ismeretét mindkét csoportnál hasonlóképp befolyásolják egyrészt a kisebbségi lét 

körülményei és a vele járó nyelvi helyzet továbbá a családi nyelvi háttér. 

A kétnyelvű mentális lexikon vizsgálatának egyik módszere a szóasszociációs teszt. 

Segítségével feltárhatók a lexikonban lévő szemantikai kapcsolatok, a kétnyelvű nyelvei 

közötti kapcsolatok, illetve a tárolásra vonatkozólag is levonhatók következtetések. A 

folyamatos szóasszociációs módszer segítségével az első, erősebben kapcsolódó asszociáció 

mellett feltárhatók a HSZ-hoz lazábban kapcsolódó gyengébb asszociációk is. Kétnyelvű 

csoportot vizsgálva fontos számba venni az egyének nyelvi hátterét, amelyet nagy mintán a 

kérdőíves módszerrel vizsgálhatunk. Az általam vizsgált csoport egyrészt több szempontból 

reprezentatív, ami alapján különböző csoportokba sorolhatók, emellett a szociológiai kérdőív 

eredményei alapján is csoportokra oszthatók. A több szempontú vizsgálat az eredményeket 

pontosabbá, árnyaltabbá teszi. Eredményeink igazolták, hogy az asszociáció módszere jól 

alkalmazható a kétnyelvű mentális lexikon több szempontú vizsgálatában 

A kísérleti csoport mind a domináns nyelvben, a magyarban, mind pedig a nem domináns 

nyelvben, az ukránban a HSZ-akra több VSZ-t írt, mint az egynyelvű magyar és az egynyelvű 

ukrán kontrollcsoport. Ez összefüggésbe hozható a szakirodalomban sokszor emlegetett 

metanyelvi tudatosság korábbi kifejlődésével a kétnyelvű gyermekeknél, ami által jobban 
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fejlődik a lexikai-szemantikai rendszerük, könnyebb az elvonatkoztatás, vagy, ahogy 

Navracsicsnál (2007: 107) olvashatjuk, a kétnyelvűek rugalmasabban „járnak ki-be” a 

nyelvek között. (Grosjean és Miller 1994; Marian, McGregor, Sheng 2006; Navracsics 1999).  

A kísérleti csoportban az adatok alapján elmondhatjuk, hogy mivel nem egyenlő arányban 

érkeztek szavak az ukrán és magyar HSZ-akra, illetve a sorrendiség is nagyban különbözik, a 

két nyelv nem egyformán szerveződik adatközlőink mentális lexikonjában. 

Az egyes HSZ-akra érkezett VSZ-ak arányát vizsgálva a kísérleti és a 

kontrollcsoportokban az a tendencia figyelhető meg, hogy a víz és a kenyér konkrét főnevek 

(illetve ezek ukrán (вода), szlovák (voda) ekvivalensei) váltották ki a legtöbb asszociációt. A 

többi HSZ által kiváltott asszociációk aránya mindegyik csoportban változó, ami arra enged 

következtetni, hogy a vizsgált csoportok mentális lexikona másképp szerveződik, legyen szó 

magyar-ukrán vagy magyar- szlovák kétnyelvű, illetve az egynyelvű kontrollcsoportokról. 

Ezen kívül az is megállapítható, hogy a HSZ-ak közül a kenyér és a víz osztja meg a legtöbb 

reprezentációs elemet, amelyet egyrészt az asszociációk magas száma bizonyít a vizsgált 

csoportok mindegyikében, másrészt pedig a közös VSZ-ak nagy aránya (3.2.6.1.4. fejezet (98. 

oldal)).  

A minta reprezentatív szempontjai szerint hipotéziseket állítottunk fel. Feltételeztük, hogy 

több asszociációt írnak az összes HSZ-ra a lányok, mivel a szakirodalom több eredménye ezt 

támasztja alá (pl. Gósy Mária és Kovács Magdolna 2001). A kísérleti csoportban, és a 

kontrollcsoportokban is a lányok átlagosan több asszociációt írtak a fiúknál. Göncznél (2004) 

olvashatjuk, hogy a beszédfejlődés üteme szabályszerű kapcsolatot mutat a gyerek nemével. 

Átlagosan a lányok nagyobb előnyben vannak, sokak szerint azért, mert a beszédet a 

környezet is ösztönzi náluk, illetve kultúránkban ez a nők kívánatos tulajdonsága. Mások 

szerint az apa, mint beszédelsajátítási modell távollétével magyarázható a fiúk hátránya 

(Göncz 2004: 22). Gósy – Kovács (2001) kutatási eredményei is a fiúk hátrányát mutatják, 

amely szerintük összefügghet az íráskészséggel (a fiúk lassabban írnak és csúnyábban, mint a 

lányok), de független is lehet attól.  

Az iskola típusát szempontként véve azt feltételeztük, hogy több asszociáció érkezik a 

HSZ-akra azoknál, akik középiskolába (vagy 8 osztályos gimnáziumba) járnak. Hipotézisünk 

beigazolódott, az általános iskolák tanulói átlagosan kevesebb (átlagosan 7 szóval) VSZ-t 

írtak a 20 HSZ-ra. Úgy tűnik tehát, hogy a nyelvek ismeretét, illetve az asszociációs 

képességet az is befolyásolja (természetesen nem egyedüli tényezőként), hogy a gyerek 

milyen típusú iskolába jár.  
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A település típusa (falusi vagy városi) Kárpátalja esetében hatással lehet a nyelveknek 

való kitettségre, ezáltal az asszociációk számára. Az általunk vizsgált iskolák olyan 

városokban vannak, ahol a magyarok kisebbségben vannak (Beregszász 48,1%, Munkács 

8,5%, Ungvár 6,9%); Beregszászt kivéve a leginkább az ukrán nyelv a használatos a 

szórakozóhelyeken, üzletekben, hivatalos helyeken stb. Azok a kísérleti személyek, akik 

városi iskolában tanulnak, több asszociációt írtak az ukrán HSZ-akra, mint akik falusi 

iskolába járnak, amely minden bizonnyal jobb nyelvismeretüknek köszönhető.  

A minta kiválasztásánál szempont volt a magyarok aránya az adott településen. Azokban 

az iskolákban, amelyek olyan településen találhatók, ahol a magyarok kisebbségben vannak 

az adatközlők több asszociációt írtak az ukrán HSZ-akra, mint azok, akiknek az iskolája 

magyarok által többségben lakott településen van (átlagosan 5 szóval írtak többet). Az iskola 

tannyelve szerinti felosztás (egynyelvű ill. kéttannyelvű iskolába tanulók) nem mutatott 

szignifikáns különbséget az érkezett asszociációk számában27.  

A fenti adatok szerint a kisebbségi lét formái (városi kontra falusi, többségi kontra 

kisebbségi település) hatással vannak az egyes nyelvekben szerzett jártasságra ezzel nagyban 

befolyásolva és alakítva a kétnyelvű mentális lexikon milyenségét, a nyelvek szerveződését. 

Az L2-nek való nagyobb kitettség gyorsabb aktivációt eredményez a szóazonosítás - 

szóasszociáció folyamatában.  

A társadalom és az iskola a gyerek számára a tágabb szocializációs közeg, ahonnét nyelvi 

behatások érhetik, míg a szűkebb nyelvi közeg a család. A kérdőíves felmérés a családi nyelvi 

hátteret hivatott bemutatni, és ennek hatását az érkezett asszociációk számára. Mivel a 

válaszokat az alanyok nem egyenlő arányban jelölték be, így a csoportok is különbözőek, 

ezért itt is az asszociációk átlagát vesszük alapul (az adott csoportban az egy személy által 

átlagosan írt asszociációk számát). Feltételeztük, hogy a családban az ukrán/orosz nyelv 

illetve szlovák nyelv gyakoribb használata több asszociációt eredményez az ukrán (szlovák) 

HSZ-akra. Az eredmények azt mutatják, hogy minél nagyobb arányban használatos az L2 a 

családban (a kísérleti és a kontrollcsoportban is) az ukrán illetve a szlovák HSZ-akra annál 

több asszociáció érkezett.  

Mind a kísérleti csoportnál, mind a kontrollcsoportnál (szlovák-magyar) beigazolódott az 

a feltevésünk, miszerint több asszociáció érkezik az L2 HSZ-akra, ha a szülők 

                                                           

27 a kéttannyelvű iskola nem biztos, hogy több érintkezést jelent az ukrán nyelvvel. A magyar osztályban tanulók 
magyar nyelven tanulnak, illetve sok esetben, a szünetben a párhuzamos osztályokban tanulókkal is magyarul 
folyik a kommunikáció, mert sok magyar szülő a gyerekét ukrán osztályba íratja  



107 

valamelyikének anyanyelve ukrán/orosz illetve szlovák (az anya és az apa anyanyelvének 

hatását az érkezett asszociációkra külön-külön megnéztük és mindkettő ezt az eredményt 

mutatta). 

Megvizsgáltuk, hogy a szülők végzettsége hatással van-e az érkezett asszociációk 

számára. Ez a feltételezésünk a bernstein-i állításon alapult, miszerint a nyelvhasználat és a 

társadalmi helyzet összefügg, amely Bernstein (1974) Angliában végzett szociológiai 

felméréséből derül ki. A felmérés eredményei szerint a munkásosztály és a középosztály 

tagjai más – más nyelvváltozatot beszélnek. A korlátozott nyelvi kód használata jellemzi a 

munkásosztály tagjainak beszédét (szegényesebb szókincs, kevésbé árnyalt melléknév- és 

határozószó-használat stb.), míg a középosztályra a kidolgozott nyelvi kód használata a 

jellemző. Feltételezésünket mindemellett arra a tényre is alapoztuk, hogy adatközlőink szülei 

a magyar (esetenként orosz) középiskola elvégzése után tanulmányaikat csak a többségi 

nyelven folytathatták, ami náluk jobb nyelvtudást eredményezett, így a gyereknek több 

segítséget nyújthattak az ukrán nyelv tanulásában. A kísérleti csoport esetében a magyar és az 

ukrán HSZ-akra érkezett asszociációk egyenes arányban növekszenek a szülők 

végzettségével. A kontrollcsoportnál az figyelhető meg, hogy az alacsonyabb végzettségű 

szülők gyerekei kevesebb asszociációt írtak a szlovák szavakra, viszont a magasabb 

végzettségű szülők gyerekei asszociációinak száma nem mutat egyenes arányt a 

végzettséggel. Ez az eredmény annak is betudható, hogy az egyes csoportokba kevés 

adatközlő került (pl. apa végzettsége gimnázium – 8 tanuló). 

Az óvoda nyelvére szintén rákérdeztünk a kérdőívben. A kísérleti csoportban ukrán 

nyelvű óvoda esetén tapasztalható eltérés az asszociációk számában az ukrán HSZ-ak javára, 

a kontrollcsoportnál viszont nagyon kicsi a különbség a két nyelvben érkezett asszociációk 

között a szlovák óvoda javára (átlagosan mindössze 1 asszociációval írtak többet a szlovák 

HSZ-akra azok, akik szlovák nyelvű óvodát végeztek). Szembetűnő az adat, hogy azoknál, 

akik mindkét nyelvet megjelölték az óvoda nyelveként (bizonyára az óvónők magyarul és 

ukránul is beszéltek) kiugróan magas számú asszociációt írtak mindkét nyelv HSZ-ira a 

kísérleti csoportban. A kontrollcsoportban ennek az ellenkezője az igaz (kevesebb VSZ-t 

írtak, mint magyar vagy szlovák óvoda esetén). 

A nyelvhez fűződő attitűdök fontos szerepet játszhatnak egy nyelv ismeretében. A 

csoportok arányaikban itt is nagyon különböznek (közelebbi nyelv magyar (440), ukrán (24)). 

A két csoport (nyelvi attitűd szerint csoportosítva) a magyar HSZ-akra hasonló számú 

asszociációt írt, míg az ukrán HSZ-akra azok írtak több VSZ-t, akik az ukrán nyelvet érzik 

közelebb állónak.  



108 

Az eredmények olyan szempontból is feldolgozásra kerültek, hogy az egyes HSZ-ak 

milyen szófajú VSZ-akat hívtak elő. Ennek érdekében a VSZ-akat két csoportra osztottuk 

(3.2. fejezet (71. oldal)), az egyik csoportba kerültek az első asszociációk, amelyeknek 

szorosabb a kapcsolata a HSZ-val, a másik csoportba pedig a többi VSZ, amelyek 

kapcsolatban vannak a HSZ-val (a mentális lexikon hálószerű elrendezését erősítve), de a 

kapcsolat gyengébb, mivel nem közvetlen. Aitchison (2003) szerint az asszociációs 

vizsgálatok egyik hozadéka, hogy bizonyítják azt, hogy a HSZ-akra érkezett VSZ-ak nagy 

arányban ugyanabból a szófajból érkeznek. Eredményeink azt mutatják, hogy ez főleg a 

főnevekre jellemző mindkét nyelv HSZ-ai esetében, a melléknevek, igék valamint a 

számnevek gyengébb szófajmegtartó erőt mutattak. A gyengébb asszociációk összesített 

eredményeiből is az derül ki, hogy a főnevek hívtak be legnagyobb százalékban asszociációt a 

saját szófajukból. Az ukrán főnevekre érkezett asszociációkban nagyobb százalékban őrződik 

meg a szófaj, ami a lexikai ekvivalensek magas számának köszönhető. Azt az óvatos 

következtetést vonhatjuk le mindebből, hogy a kétnyelvű mentális lexikonban a főnevek 

közötti kapcsolat erősebb, mint más szófajú szavak között; a lexikai ekvivalensek nagy 

százalékú jelenléte azt bizonyítja, hogy a magyar-domináns kísérleti csoportunk tagjai a két 

nyelv szavait koordináltan tárolják mentális lexikonukban. 

Az elemzésekből az is kiderül, hogy az egyes szófajú HSZ-ak milyen más szófajú 

asszociációkat aktiválnak. Mindkét nyelvben a főnevekre a melléknévi környezet, a 

melléknevekre a főnévi környezet a jellemző. A száz (сто) számnévre egy erős főnévi 

környezet a jellemző, míg az igékre és főnévi igenevekre főnévi, tárgyragos főnévi stb. 

környezet a jellemző. A hasonló eredmények azt mutatják, hogy a két nyelv a mentális 

lexikonban hasonló rendezői elveket követ, de a magyar dominánsság meghatározó rendezői 

elv.  

A magyar HSZ-aknál kisebb az ukrán HSZ-aknál nagyobb arányban előfordult a „nincs 

válasz” kategória, amikor az adatközlők nem írtak semmit az adott HSZ-ra. Ennek az lehet az 

oka, hogy a kísérleti személy nem értette a HSZ-t (az ukrán HSZ-ak esetében). Gósynál 

(2000) olvashatunk a „lexikális zsákutca” jelenségéről: „A lexikális hozzáférés „zsákutcájának”, 

vagyis annak a ténynek, hogy a keresés során a beszélő nem talál megfelelő szót, számtalanszor 

lehetünk tanúi a mindennapi kommunikációban. Fokozott érzelmi állapotban, különösen szorongáskor 

a lexikális hozzáférés sikertelensége még gyakoribb és szembetűnőbb. Kétségkívül más okokra 

vezethető vissza a beszédprodukcióban bekövetkező, illetőleg az asszociáció során keletkezett 

lexikális zsákutca” (Gósy 2000). Általános tendenciát nem mutathatunk ki arra vonatkozólag, 

hogy melyek azok a szófajok, amelyeknek erősebb az aktivációs ereje, mivel vizsgálatunkban 
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kevés HSZ-t használtunk. A „nincs válasz” kategória eredményei vizsgálatunkban arra 

engednek következtetni, hogy a konkrét főnevek aktivációs ereje erősebb. Lengyel Zsolt 

(2010) szóasszociációs vizsgálatának eredményeit elemzve kimutat némi szófajtól való 

függést. 

Navracsics (2011) munkájában a lexikai ekvivalenciát vizsgálva kiemeli, hogy a másik 

nyelvből lehívott válaszok elemzésénél fontos tényezőként figyelembe kell vennünk, hogy 

milyen a második nyelvi kompetencia minősége, és hogy a kétnyelvű egyén két nyelve között 

fellelhetők e lexikai szintű kapcsolatok. A magyar és az ukrán genetikailag és tipológiailag is 

különböző nyelvek, tehát nem beszélhetünk lexikai szintű kapcsolatokról.  

A szemantikai kapcsolatokat vizsgálva a kétnyelvű mentális lexikonban adatainkból az 

derült ki, hogy az asszociatív kapcsolatok dominálnak, ami az asszociatív memória 

működésével magyarázható. Míg a magyar HSZ-VSZ kapcsolatokban a paradigmatikus 

válaszok száma szignifikánsan kevesebb, mint az asszociatívoké (t = -2,347; df = 9; p = 0,04), 

addig az ukrán HSz-akra érkezett asszociációkban a paradigmatikus válaszok aránya magas, 

amely a lexikai ekvivalensek nagyarányú lehívásának köszönhető. A lexikai ekvivalensek 

jelenléte a VSZ-akban főként a konkrét főnevekre jellemző.  

Navracsics (2011) 90 kétnyelvűvel végzett asszociációs kísérletének eredménye szintén 

azt mutatja, hogy a lexikai ekvivalensek aránya a konkrét főnevek esetében magasabb, mint 

az absztrakt főneveknél. Viszont mind a konkrét mind pedig az absztrakt főnevekre adott L2 

válasz többsége lexikai ekvivalens. Esetünkben a magyar HSZ-akra érkezett VSZ-ak 

mindössze 2%-a érkezett a másik nyelvből, amelyek többsége lexikai ekvivalens. Az ukrán 

HSZ-akra érkezett asszociációknál 81% érkezett magyar nyelven, ahol a paradigmatikus 

válaszokon belül a lexikai ekvivalencia, mint kapcsolattípus a domináns.  

Van Hell és de Groot (1998) kutatásai bizonyítják, hogy a kétnyelvűek gyorsabban hívtak 

elő szóasszociációkat a konkrét főnevekre, mint az absztrakt főnevekre, illetve a konkrét 

főnevekre érkezett asszociációk a nyelvek közötti helyzetben nagyobb arányban voltak lexikai 

ekvivalensek, mint az absztrakt főnevekre érkezett asszociációknál. 

Az ekvivalens HSZ-akra érkezett asszociációkat összehasonlítva különbségeket fedezünk 

fel a kapcsolattípusok arányában. Szignifikáns különbséget mutat a paradigmatikus és a 

szintagmatikus kapcsolatok aránya a két nyelvben. Ez ismét csak azt erősíti meg, hogy a két 

nyelv szerveződése a mentális lexikonban részben különböző (az eltérő arányok miatt), 

részben viszont hasonló, mivel mindkét nyelv esetében az asszociatív kapcsolatok 

dominálnak, amit a paradigmatikus majd a szintagmatikus kapcsolatok követnek. 
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Navracsics (2007: 115) vizsgálatából kiderül, hogy azok az egyének, akik a két nyelvet 

egyszerre sajátították el, a szavakat nagyobb arányban tárolják paradigmatikusan, mint a késői 

kétnyelvűek. Adatközlőink többsége magyar domináns kétnyelvű, akik a két nyelvet 

szukcesszívan sajátították el, amely magyarázatul szolgál az asszociatív kapcsolatok 

dominanciájára, illetve a lexikai ekvivalensek nagyarányú jelenlétére a második nyelvi HSZ-

akra érkezett asszociációkban. Az utóbbi alátámasztja a de Groot (1993) és a Pavlenko (2009) 

modelljében is központi helyet elfoglaló fejlődési folyamatot, miszerint a nonfluens 

kétnyelvűek performanciáját a lexikai vezérlés jellemzi az L1-en keresztül (a második 

nyelvben való jártasság növekedésével a lexikai vezérlést a konceptuális váltja fel (Chen és 

Ho 1986; Mägiste 1984; Potter és mtsai 1984; Tzelgov, Henik és Leiser 1990)). A fejlődési 

hipotézisből következik az, hogy az L2 az L1-en keresztül éri el a jelentést, amely a fentebb 

tárgyalt fordítási párok jelenlétére ad magyarázatot. Mivel a lexikai szintű kapcsolat erősebb 

az L2-L1 irányban, mint L1-L2 irányban így az is világossá válik miért alacsonyabb a 

fordítási ekvivalensek száma a magyar HSZ-akra érkezett asszociációkban. 

Paradis (1988) szerint minél több közös jellemzője van egy szónak és fordítási 

ekvivalensének, annál nagyobb az esély, hogy ugyanazt a választ váltják ki az asszociációs 

teszten, ezzel a közös tárolást bizonyítva. A vizsgálatban használt HSZ párok mindegyikénél 

magasabb a közös asszociációk száma, mint 30%, a legtöbbnél túllépi az 50%-ot. Jellemzően 

az ige-főnévi igenév pár váltott ki a legkevesebb közös asszociációt. Mivel a közös válaszok 

nem mutatnak szófaji vagy egyéb szabályszerűséget (azaz, hogy a konkrét főneveknél lenne a 

legtöbb a közös asszociációk száma), ezért azt a következtetést vonhatjuk le, – amire már de 

Groot (1993) is utalt a szemantikai reprezentációt vizsgálva – hogy nem a konkrétság az, ami 

a reprezentációt végső soron meghatározza, inkább a jelentés hasonlóságának a foka az egyes 

fordítási párokon belül. Az ilyen fordítási pároknál a kétnyelvű nem tárolja kétszer ugyanazt a 

jelentést.  

A vizsgálat egyik célja a kiterjedt asszociációk vizsgálata. Ez azt jelenti, hogy az általában 

használt egyválaszos asszociációs tesztektől eltérően a gyengébb asszociációk vizsgálatát is 

célul tűztük ki, melynek érdekében folyamatos szóasszociációs próbát használtunk. Mindkét 

nyelv válaszaiban az asszociatív kapcsolatok a jellemzőek, amely a hálószemléletet erősíti, 

miszerint a szavak a mentális lexikonban hálózatot alkotnak; az egyes elemek 

kapcsolódhatnak közvetlenül (mint vizsgálatunkban az első asszociációk) vagy más szavakon 

keresztül (a kiterjedt, vagy gyengébb asszociációk). Ez azt jelenti, hogy az első válaszon túl a 

többi asszociáció már nem biztos, hogy a HSZ-ra érkezett reakció, hanem az előző VSZ-ak 
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által kiváltott asszociációk. Ezt a jelenséget nevezi McEvoy és Nelson (1982) chaining-nek, 

amikor a HSZ-ra érkezett válasz további asszociációkat vált ki.  

A Stroop eredmények azt mutatják, hogy mind a négy kísérleti helyzetben tapasztalható 

interferencia. A nyelven belüli interferencia nagyobb, mint a nyelvek közötti, ami 

statisztikailag szignifikáns (t = 2,343; df = 31; p = 0,026). McLeod (1991) arra a 

következtetésre jutott a kétnyelvű Stroop interferenciával foglalkozó kutatások áttekintése 

után, hogy a Stroop hatás nagyobb, amikor a színnév nyelve és a válasz nyelve megegyezik.  

Statisztikai elemzésekkel azt is megvizsgáltuk, hogy a tesztkörülmények hatással vannak-e a 

produkált eredményekre. Ebből is kiderült, hogy szignifikáns a különbség a nyelven belüli 

helyzet (stimulus nyelve ukrán, válasz nyelve ukrán) és a nyelvek közötti helyzet (stimulus 

nyelve magyar, válasz nyelve ukrán). Ez azt is jelenti, hogy a stimulus nyelve szerepet játszik 

a feldolgozásban.  

Megvizsgáltuk továbbá azt is, hogy hatással van-e az eredményekre a stimulus illetve a 

válasz nyelve. A statisztikai elemzés azt mutatja, hogy mindkettő hatással van (a stimulus 

nyelv F (1,14) = 5, 283, p = 0,037, a válasz nyelv F (1,14) = 8, 391, p = 0,012). A válasznyelv 

szignifikanciája erősebb, ami azt mutatja, hogy a Stroop hatás a válasz szintjén jelentkezik 

inkább, mint az észlelés szintjén.  

A domináns nyelv és a Stroop interferencia között nincs összefüggés (F (1,13) = 3,268, p 

= 0,094). Kísérleti alanyaink nyelvileg olyan heterogén közegben élnek, amely feltételezi, 

hogy életük folyamán az, hogy melyik nyelvükben dominánsak, változhat. Mivel a 

szignifikancia szintje nem haladja túlságosan meg a p < 0,05 értéket, továbbá a kísérletben 

résztvevők nyelvi háttere nagyon heterogén (amiből nem egyszerű megállapítani azt, hogy 

mely nyelvükben dominánsak) nem állapíthatjuk meg egyértelműen, hogy a nyelvdominancia 

nincs hatással a Stroop interferencia mértékére.  
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5. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 

A kétnyelvű mentális lexikon vizsgálatára irányuló kísérletek gyakran ellentmondó 

eredményeket hoznak. Ennek egyik oka, hogy a különböző kísérleti módszerek más és más 

eredményekhez vezettek. A kutatók egyetértenek abban, hogy a mentális lexikonban lévő 

kapcsolatok feltárására az egyik legmegfelelőbb módszer a szóasszociációs teszt. Vizsgálatom 

célja a kétnyelvű mentális lexikon vizsgálata, a szerveződési elvek feltárása, a nyelvek közötti 

kapcsolatok kutatása volt, ezért módszerként a folyamatos szóasszociációs tesztet 

választottam intralingvális szinten. A vizsgálat előnye az egyválaszos módszerrel szemben az, 

hogy rávilágít a mentális lexikonban lévő gyengébb kapcsolatokra is.  

Az egyes nyelvek ismeretére, ezáltal a mentális lexikon szerveződésére hatással van a 

nyelvi háttér, a környezet, ezen belül az iskola és a család nyelve. A szóasszociációs teszt 

elvégzése előtt sor került egy kérdőív kitöltésére is, amely az említett tényezőket vizsgálja és 

ezek hatását az érkezett asszociációk számára. 

A tágabb szocializációs és nyelvi környezet valamint a szűkebb nyelvi közeg hatását 

vizsgálva eredményeinkből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a vizsgált faktorok 

hatással vannak a nyelvek tárolására, a nyelvdominancia kialakulására. Abból kiindulva, hogy 

a legtöbb gyerek egynyelvű magyar családból került az iskolába és többségük magyar 

többségű településen él megállapíthatjuk, hogy szukcesszív kétnyelvű nyelvelsajátításról van 

szó, mivel sokuk az ukrán nyelvvel csak az iskolában találkozik. Kárpátalja esetében nem 

beszélhetünk hozzáadó kétnyelvűségi helyzetről, amely Cummins (1976) szerint jól serkenti 

mindkét nyelv fejlődését, ami mellett a kétnyelvűség pozitív hatásai várhatók. Olyan 

domináns kétnyelvűségnél, amelynél az egyik nyelv ismerete anyanyelvi szintű és ezt a 

nyelvet az egyén gyakrabban használja, nem várható az értelmi fejlődés számottevő hatása a 

kétnyelvűség részéről, bár bizonyos következményei (pl. nyelvi eszközökre való fokozottabb 

odafigyelés, metalingvisztikai tudatosság) mégis megfigyelhetők. Kísérleti csoportunk (illetve 

kétnyelvű kontrollcsoportunk) magyar domináns kétnyelvű csoport, akiknek metalingvisztikai 

tudatossága megmutatkozott abban, hogy nyelvenként átlagosan több asszociációt írtak a 

HSZ-akra mint a velük egykorú egynyelvű tanulók; ez egyben megcáfolja azt a nézetet is, 

hogy két nyelv ingereinek kitett gyermekek gyengébben teljesítenek mindkét nyelv 

viszonylatában a különböző tesztekben egynyelvű társaikhoz képest, aminek kihatása van a 
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többi kognitív és lelki folyamatra, funkcióra, azaz esetükben különböző mértékű fejlődési 

lemaradásokkal, deficitekkel számolhatunk. 

Kísérleti csoportunk mindkét nyelv esetében több asszociációt írtak a HSZ-akra, mint 

egynyelvű társaik, amely abból ered, hogy a kétnyelvű egyéneknél kifejlődik az ún. 

metanyelvi tudatosság, ami együtt jár a job elvonatkoztató képességgel. A kísérleti csoport és 

az egynyelvű kontrollcsoportok mentális lexikonanának szerveződése nagy különbségeket 

mutat. A munka elején feltételeztük, hogy a kísérleti csoport és a kétnyelvű magyar–szlovák 

csoport mentális lexikona hasonlóképp szerveződik. A szociológiai/szociolingvisztikai 

kérdőív eredményeit összesítve nagyon hasonló eredményeket kaptunk a két csoportban, 

nyelvi hátterük nagyban megegyezik (ami megmutatkozik a családban használt nyelvben, a 

nyelvi attitűdben stb.), továbbá mindkét csoportnál magyar domináns kétnyelvűség alakult ki. 

Mindez megerősíti a munka elején megfogalmazott hipotézisünket és azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy a hasonló (kisebbségi) körülmények meghatározzák a mentális lexikon 

szerveződését. 

A vizsgálat eredményei megerősítik a mentális lexikon hálózatelvű szerveződését. A 

mentális lexikonban a szavak nem csak közvetlenül, de más szavakon keresztül is 

kapcsolódnak egymáshoz, amit a hívószóval lazább kapcsolatban levő asszociációk nagy 

száma is bizonyít 

A főnevek erős szófajmegtartó erejéből arra következtethetünk, hogy a mentális 

lexikonban ezek erősebben kapcsolódnak, mint más szófajú szavak. Az ekvivalens HSZ-akra 

érkezett VSZ-ak számában nagy a különbség, a magyar HSZ-akra szignifikánsan több 

asszociáció érkezett, ami kísérleti csoportunk magyar dominánsságát bizonyítja. Az egyes 

HSZ-akra nem egyforma arányban érkeztek asszociációk, ami egyrészt azt jelenti, hogy a két 

nyelv másként szerveződik a mentális lexikonban, másrészt pedig a már Pavlenko (2009) 

modelljében is fellelhető sajátosságot, miszerint a konceptuális reprezentáció lehet közös, 

részben átfedő és teljesen nyelvspecifikus. Eredményeinkből az tűnik ki, hogy a konkrét 

főnevek konceptuális reprezentációja közös, az absztrakt főneveké pedig inkább részben 

átfedő. 

A kísérlet eredményei azt mutatják, hogy a második nyelvi absztrakt főnevekre érkezett 

lexikai ekvivalensek aránya alacsonyabb, mint a konkrét főnevekre érkezettek. A lexikai 

ekvivalens nagyarányú megjelenése az L2 HSZ-akra érkezett VSZ-akban azt mutatja, hogy az 

aktiváció L2-L1 irányban működik. Mindez megerősíti azt, hogy a vizsgált csoport magyar 

domináns kétnyelvű, illetve arra enged következtetni, hogy a kísérleti személyek koordináltan 

tárolják a szavakat a mentális lexikonjukban. 
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A kétnyelvű mentális lexikonon belüli fő rendezői elveket vizsgálva azt az eredményt 

kaptuk, hogy az asszociatív kapcsolatok dominálnak mindkét nyelv esetében, ami az 

asszociatív memória működésére utal. A gyengébb asszociációk esetében az asszociációs 

kapcsolatok még nagyobb dominanciát mutatnak. 

A paradigmatikus válaszokon belül a kapcsolatok típusa nyelvenként változik. Míg a 

magyar HSZ-VSZ viszonylatban a hiperonim, hiponim, szinonim, lexikai ekvivalencia a 

sorrend, addig az ukrán HSZ-akra érkezett paradigmatikus válaszokban, ahogy azt már 

fentebb is részleteztük, a lexikai ekvivalencia a fő rendezői elv, majd a hiperonim, a szinonim, 

hiponim kapcsolatok.  

A két nyelv interferenciáját a Stroop teszt kétnyelvű adaptációjával vizsgáltuk. A kísérleti 

csoportunk nyelvileg erősen összetett. Magyar iskolában tanulnak egy olyan városban 

(Ungváron), ahol a magyarok aránya nagyon alacsony. Ez azt jelenti, hogy az utcán, 

szórakozóhelyeken, hivatalos helyeken stb. ukránul szólalnak (szólalhatnak) meg, míg az 

iskolában órákon magyarul tanulnak, szünetben hol magyarul, hol ukránul beszélnek és a 

szűkebb szocializációs közegben, a családban vagy csak egyik nyelven (ukránul vagy 

magyarul) vagy mindkét nyelven kommunikálnak. Adatközlőink tehát kevert nyelvi inputnak 

vannak kitéve, a nyelvdominancia a fentebb felsorolt okok miatt nem lehet náluk olyan erős. 

Annak kiderítésére, hogy melyik nyelvben dominánsak a kísérleti személyek egy kérdőívet 

állítottunk össze.  

A vizsgálatból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy mivel a két nyelv ortográfiája 

eltérő, így a stimulus nyelvnek a hatása kisebb, mint a válasz nyelve. A Stroop hatás főként a 

válasz szintjén jelentkezik, viszont a stimulus nyelv is hatással van az interferencia mértékére, 

amely a nyelven belüli interferenciában mutatkozik meg. A kétnyelvű tehát nem képes kizárni 

az inaktív nyelvből jövő hatásokat, amit a speciális kísérleti helyzet felszínre hozott.  

 



115 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

 

 

Aitchison, J. 1987. Words in the Mind. Oxford: Blackwell (második kiadás: 2003). 

Altarriba J. és Canary T. 2004. Affective priming: The automatic activation of arousal. Journal of 

Multilingual and Multicultural Development 25: 248 – 265. 

Altarriba, J. és Basnight-Brown, D 2007. Methodological considerations in performing semantic 

and translation priming experiments across languages. Behavior Reserch Methods, 

Instruments, and Computers 39: 1 – 18. 

Altarriba, J. és Basnight-Brown, D. 2009. An overview of semantic processing in bilinguals: 

methods and findings. In. Pavlenko, A. (ed.) The bilingual mental lexicon. Interdisciplinary 

approaches. Clevedon, UK: Multilingual Matters. p. 79 – 99. 

Altarriba, J., & Mathis, K. M. 1997. Conceptual and lexical development in second language 

acquisition. Journal of Memory and Language 36, 550-568. 

Bartha Csilla 1999. A kétnyelvűség alapkérdései. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Beauvillain, C. és J. Grainger. 1987. „Accessing Interlexical Homographs: Some Limitations of a 

Language Selective Access” Journal of Memory and Language 26: 658 – 672. 

Beregszászi Anikó 2004. Idegennyelv-oktatásunk gondjairól és feladatairól szociolingvisztikai 

nézőpontból. In: Huszti Ilona szerk., Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben, 10–20. 

Ungvár: PoliPrint – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola. 

Bergman C. 1976. Interference vs. independent development in infant bilingualism. In. 

Bilingualism in the bicentennial and beyond, ed. G Keller, R. Teschner, and S. Viera. New 

York: Bilingual Press/Editorial Bilingüe. 

Besner, D., Smith, M. C., és Macleod, C. M. 1990. Visual word recognition: A dissociation of 

lexical and semantic processing. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and 

Cognition, 16, 862 – 869. 

Binder, J.R., Rao, S.M., Hammeke, T.A., Yetkin, F.Z., Jesmanowicz, A., Bandertini, T.A., Wong, 

E.C., Estkowski, L.D., Goldstein, M.D., Haughton, V.M., & Hyde, J.S. 1994. Functional 

magnetic resonance imaging of human auditory cortex. Annals of Neurology, 35, 662-672. 

Bloomfield, L. 1933. Language. New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Braun László, Csernicskó István és Molnár József 2010. Magyar anyanyelvű cigányok/romák 

Kárpátalján. Ungvár: Poliprint. 



116 

Brosnahan, L. 1963. Some historical cases of language imposition. In. Language in Africa, ed. J. 

Spencer. Cambridge: Cambridge University Press. 

Burling, R. 1978. Language development of a Garo and English speaking child. In. Second 

language acquisition, ed. E. Hatch. Rowley, Mass: Newbury House. 

Butterworth, B. 1983. Lexical representation. In B. Butterworth (ed.), Development, writing and 

other language processes, Vol. 2, London: Academic Press. 

Caramazza, A., & Brones, I. 1980. Semantic classification by bilinguals. Canadian Journal of 

Psychology, 34, 77-81. 

Carroll, S. 1992. On cognates. Second Language Research 8/2: 93 – 119. 

Carter, R 1998. Vocabulary Applied Linguistics Perspectives. London: Routledge. 

Chee, M. W. L., Tan, E. W. L., & Thiel, T. 1999. Mandarin and English single word processing 

studied with functional magnetic resonance imaging. Journal of Neuroscience, 19, 3050-

3056. 

Chen, H. C. és C. Ho. 1986. Development of Stroop Interference in Chinese-English bilinguals. 

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 12: 397 – 401. 

Christopherson, P. 1948. Bilingualism. London: Metheun for University College. 

Cieślicka-Ratajczak, A. 1994. The mental lexicon in second language learning. In: Studia Anglica 

Posnaniensia 29: 105 – 107. 

Cooper, R. 1978. The spread of Amharic in Ethiopia. In: Advances int he study of societal 

multilingualism, ed. J. Fishman. The Hague: Mouton. 

Costa, A., Santesteban, M., & Ivanova, I. 2006. How do bilinguals control their lexicalization 

process? Inhibitory and language-specific selection mechanisms are both functional. Journal 

of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 32, 5, 1057-1074. 

Cummins, J. 1976. The influence of bilingualism on cognitive growth: A synthesis of research 

findings and explanatory hypotheses. Working Papers on Bilingualism, 9, 1-43. 

Cummins, J. 2001: Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society. Los 

Angeles: California Association for Bilingual Education. 

Csernicskó István 1995. A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség. In: Kassai I. (szerk.) 

Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. Budapest: MTA Magyar Nyelvtudományi Intézet, 

129−145. 

Csernicskó István 2005. Hungarian in Ukraine. In: Anna Fenyvesi ed., Hungarian Language 

Contact Outside Hungary. Studies on Hungarian as a minority language, 89–131. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 



117 

Csernicskó István 2009. Tények, adatok a kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról. Együtt 2009/3: 

70-77. 

Csernicskó István (szerk.) 2003: A mi szavunk járása, Bevezetés a kárpátaljai magyar 

nyelvhasználatba. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász. 

Csernicskó István (szerk.) 2010. Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar 

nyelvhasználatról. Budapest, Beregszász: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 

Hodinka Antal Intézet. 

Csernicskó István 2011. A nyelvoktatás nyelv- és oktatáspolitikai háttere és következményei Kárpátalján 

az elmúlt száz évben. Kézirat. 

De Groot, A. M. B. 1992. Bilingual Lexical Representation: A Closer Look at Conceptual 

Representations. Orthography, Phonology, Morphology and Meaning ed. by R. Frost és L. 

Katz, 389 – 412. Amsterdam: Elsevier. 

De Groot, A. M. B. 1993. Word-type effects in bilingual processing tasks: Support for a mixed 

representational system. In R.Schreuder & B. Weltens (eds.), The bilingual lexicon. John 

Benjamins: Amsterdam-Philadelphia, 21 – 51 

De Groot, A. M. B. és Poot, R. 1997. Word translation at three levels of proficiency in a second 

language: The ubiquitous involvement of conceptual memory. Language Learning. 

De Groot, A. M. B., Dannenburg, L. és Van Hell, J. G. 1994. Forward and backward word 

translation. Journal of Memory and Language, 33, 600 – 629. 

De Houwer, A. 1987. Two at a Time: An exploration of how children acquire two languages from 

birth. (Doctoral dissertation.) Free University of Brusse1s. 

De Houwer, A. 1995. Bilingual language acquisition. In P. Fletcher & B. MacWhinney (szerk.), 

The handbook of child language (pp. 219-250). Oxford, UK: Blackwell. 

De Houwer, J. 2002. The Implicit Association Test as a tool for studying dysfunctional 

associations in psychopathology: Strengths and limitations. Journal of Behavior Therapy and 

Experimental Psychiatry, 33, 115–133. 

Desmet, T. & Duyck, W. 2007. Bilingual Language Processing. Language and Linguistics 

Compass, 1, 3, 168-194. 

Deuchar, Margaret, and Suzanne Quay. 2000. Bilingual acquisition: Theoretical implications of a 

case study. New York: Oxford University Press. pp. 163. 

Doyle, A., M. Champagne, és N. Segalowitz. 1978. Some issues int he assesment of linguistic 

consequences of early bilingualism. In. Aspects of bilingualism, ed. M. Paradis, Columbia, S. 

C.: Hornbeam Press. 



118 

Dufour, R. és Kroll, J. F. 1995. Matching words to concepts in two languages: A test of the 

concept mediation model of bilingual representation. Memory and Cognition, 23, 166 – 180.  

Dufour, R., Kroll, J. F. és Sholl, A. 1996. Bilingual naming and translation: accessing lexical and 

conceptual knowledge in two languages.  

Durgunoglu, A. Y. és H. L. Roediger. 1987. „Test Differences in Accessing Bilingual Memory.” 

Journal of Memory and Language 26: 377 – 391.  

Entwisle, David 1966. Word associations of young children. Baltimore: Johns Hopkins University 

Press 

Ervin, S. M., & Osgood, C. E. 1954. Second language learning and bilingualism. Journal of 

Abnormal and Social Psychology 49/Supplement, 139-146. 

Fang, S. P., Tzeng, O. J. L. és Alva, L. 1981. Intralanguage vs. interlanguage Stroop-effects in 

two types of writing systems, In: Memory and cognition, Vol 9 (6), 609.617. 

Fantini, A. 1979. Transference in child speech: a sociolinguistic phenomenon. Paper presented at 

the Deleware Symposium on Language Studies. University of Deleware, Newark, Del. 

Fathman, A. 1975. Language background, age and the order of acquisition of English structures. 

New directions in second language learning, teaching, and bilingual education, ed. by M. K. 

Burt and H. C. Dulay, 33-43. Washington D.C.: TESOL. 

Ferguson, Charles. 1959. Diglossia. Word 15:325--340. 

Finkbeiner, M., Forster, K., Nicol, J. és Nakamura, K. 2004. The role of polysemy in masked 

semantic and translation priming. Journal of Memory and Language, 51: 1 – 22. 

Frauenfelder, U. H., és R. Schreuder. 1992. Constraining Psycholinguistic Models of 

Morphological Processing and Representation: the role of productivity. Yearbook of 

Morphology ed. by G. Booij és J. van Marle, 165 – 183. Dodrecht: Kluwer Academic 

Publishers. 

Fromkin, V. 1971. The non-anomalous nature of anomalous utterances. Language 47: 27 – 52. 

Fujimaki, N., Miyauchi, S., Puetz, B., Sasaki, Y., Takino, R., Saakai, K., & Takada, T. 1999. 

Functional magnetic resonance imaging of neural activity related to orthographic, 

phonological and lexicosemantic judgements of visually presented characters and words. 

Human Brain Mapping, 8, 44-59. 

Gal, S. 1979. Language shift: social determinants of linguistic change in bilingual Austria. New 

York: Academy Press. 

Gardner, R. and W. Lambert 1972. Attitudes and Motivation in Second-Language Learning. 

Rowley, Ma.: Newbury House. 



119 

Gerard, L. D. és Scarborough, D. L. 1989. Language-specific lexical access of homographs by 

bilinguals. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 15, 305 – 

315.  

Gerhand, S.J., DerCgowski, J.B., & McAllister, H. 1995. Stroop phenomenon as a measure of 

cognitive functioning in bilingual (Gaelic/English) subjects. British Journal of Psychology, 

86, 89-92. 

Goldfarb, L. & Tzelgov, J. 2007. The cause of the within-language Stroop superiority effect and 

implications. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 60, 2, 179-185. 

Gollan, T., Montoya, R. és Werner G. 2002. Semantic and letter fluency in Spanish-English 

bilinguals. Neuropsychology 16: 562 – 576. 

Gomez-Tortosa, E., Martin, E.M., Gaviria, M., Charbel, F., & Ausman, J.I. (1995). Selective 

deficit of one language in a bilingual patient following surgery in the left perisylvian area. 

Brain and Language, 48, 320-325. 

Gósy Mária – Kovács Magdolna 2001. A mentális lexikon a szóasszociációk tükrében. In: 

Magyar Nyelvőr 125. évf. 2001/3 , 330−354. 

Gósy Mária 2005. Pszicholingvisztika. Budapest, Osiris Kiadó. 

Gósy Mária 2000. Az életkor hatása a mentális lexikon működésére, Magyar Nyelvőr. 2000/4. 

(124. évf.) 4. 

Göncz Lajos 1993. A tannyelv hatása a tanulók személyiségfejlesztésére többnyelvű környezetben. 

Budapest (a 6. Élőnyelvi Konferencián elhangzott anyag). 

Göncz Lajos 2001. Nyelvi és szociológiai változók összefüggése a Kárpát-medencei magyar 

beszélőközösségeknél kisebbségi és többségi helyzetben. Budapest, Magyar Nyelv 2: 152–

171. 

Göncz Lajos 2004. A vajdasági magyarság kétnyelvűsége. Szabadka: MTT. 

Göncz Lajos 2005. A kétnyelvűség pszichológiája In: Lanstyák István és Vančone-Kremmer 

Ildikó (szerk.) Nyelvészetről-Változatosan, Dunaszerdahely: Gramma., 32-76. 

Göncz Lajos–Varga Éva 1986. A két nyelv közötti kölcsönhatások színmegnevezési (Stroop) 

helyzetben magyar–szerbhorvát kétnyelvűeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 2: 45–55. 

Grainger, J. és Frenck-Mestre, C. 1998. Masked priming by translation equivalents in proficient 

bilinguals. Language and Cognitive Processes 13: 601 – 623. 

Grainger, J. és T. Dijkstra. 1992. „On the Representation and Use of language Information in 

Bilinguals.” Cognitive Processing in Bilinguals ed. by R. J. Harris, 207 – 220. Amsterdam: 

North Holland. 



120 

Green, D. 1986. Control, activation and resource: A framework and a model for the control of 

speech in bilinguals. Brain and Language 27: 210 -223. 

Green, D.W. 1993. Towards a model of L2 comprehension and production. In R. Schreuder & B. 

Weltens (eds.), The Bilingual Lexicon (pp. 249-277). Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

Grosjean, F. 1989. Traitement du langage et de la parole. Bureaux et Systèmes, 6, 18-21. 

Grosjean, F. 1982. Life with Two Languages: An Introduction to Bilingualism. Cambridge, Mass: 

Harvard University Press. 

Grosjean, F. 2008. Studying Bilinguals. Oxford: Oxford University Press. 

Grosjean, F. and Miller, J. 1994. Going in and out of languages: An example of bilingual 

flexibility. Psychological Science, 5(4), 201-206. 

Halliday, M. A. K.,  McIntosh A. és Strevens P. 1964. The linguistic sciences and language 

teaching. London: Longman. 

Harley, B. és Wang, W. 1997. The critical period hypothesis: Where are we now? In: Kroll, J. F. 

és De Groot, A. M. B. (eds.) Tutorials in Bilingualism. Psycholinguistic Perspectives. 

Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 19 – 53. 

Hatch, E. M. 1983. Psycholinguistics – A second language perspective. Rowley, MA: Newbury 

House. 

Haugen, E. 1953. The Norwegian language in America: A study in bilingual behavior, University 

of Pennsylvania Press, Philadelphia. 

Haugen, E. 1956. Bilingualism int he Americas: a bibliography and research guide. Alabama: 

University of Alabama Press.  

Hernandez,  A. E. és Meschyan G. 2006. Impact of language proficiency and orthographic 

transparency on bilingual word reading: An fMRI investigation. NeuroImage, 29, 1135-1140. 

Hernandez, A. és Reyes, I. 2002. Within and between language priming differ: Evidence from 

repetition of pictures in Spanish-English bilinguals. Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory and Cognition 28: 726 – 734. 

Hoffmann, Charlotte 1991. An Introduction to Bilingualism. London and New York: Longman. 

http://europa.eu/languages/servlets/Doc?id=1036 

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Slovakia 

Hurford, J. 1991. The Evolution of the Critical Period for Language Acquisition. Cognition, 40 

(3):159—201.  



121 

Illes, J., Francis, W.S., Desmond, J.E., Gabrieli, J.D.E., Glover, G.H., Poldrack, R., Lee, C.J., 

Wagner, A.D. 1999. Convergent cortical representation of semantic processing in bilinguals. 

Brain and Language, 70, 347-363. 

Imedadze, N. és D. Uznadze. 1978. On the psychological nature of child speech formation under 

condition of exposure of two languages. In. Second language acquisition, ed. E. Hatch. 

Rowley, Mass: Newbury House. 

Jakobovits, L. és W. Lambert. 1961. Semantic satiation among bilinguals. Journal of 

Experimental Psychology 62: 576 – 582. 

Jarovinszkij Alexandr 2000. A kétnyelvű magyar–szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai 

reprezentációjáról. In: Nyelvtudományi közlemények 98. kötet, 235−249. 

Jin, Y. S. 1990. Effects of concreteness on cross-language priming in lexical decisions. 

Perceptual and Motor Skills, 70, 1139 – 1154. 

Johnson J.S. and Newport E.L. 1989. Critical period effects in second language learning: the 

influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. Cognitive 

Psychology 21 (1), pp. 60-99. 

Juhász Levente és Pléh Csaba 2001. Többmorfémás szavak megértése a magyarban. In: Pléh 

Csaba, Lukács Ágnes (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest: Osiris 

Kiadó. p. 102. 

Karmacsi Zoltán 2007. Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás. Ungvár: Poliprint. 

Kim, K. H. S., Relkin, N. R., Lee, K. M., & Hirsch, J. 1997. Distinct cortical areas associated 

with native and second languages. Nature, 388, 171-174. 

Kinzel, P. 1964. Lexical and grammatical interference in the speech of a bilingual child. Seattle: 

University of Washington Press. 

Kiss Jenő 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Klein, D., Milner, B., Zatorre, R., Meyer, E., & Evans, A. 1995. The neural substrates underlying 

word generation: A bilingual functional-imaging study. Proceedings of the National Academy 

of Science, USA, 92, 2899-2903. 

Kloss, Heinz 1967. Types of Multilingual Communities: A discussion of ten variables. In: Stanley 

Lieberson (ed.) Explorations in Sociolinguistics, 7–17. Bloomington: Indiana University. 

Kolers, P. A. 1963. Interlingual Word Associations. Journal of Verbal Learning and Verbal 

Behavior 2: 291 – 300. 

Kolers, P. A. 1966. Reading and Talking Bilingually. American Journal of Psychology 79: 357 – 

376. 



122 

Kolers, P. és E. Gonzalez. 1980. Memory for words, synonyms and translations. Journal of 

Experimental Psychology: Human Learning and Memory 6: 53 – 65. 

Kovács László (2010) A mentális lexikon vizsgálata hálózatelméleti megközelítésben. In: 

Balaskó M., Balázs G. és Kovács L. (szerk.) Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a 

nyelvben. Budapest: Tinta Kiadó. 109-122. 

Krashen, S. 1973. Lateralization, language learning and the critical period: some new evidence. 

Language Learning. 23: 63 – 74. 

Kroll, J. F. és De Groot, A. M. B. 1997. Lexical and conceptual memory in the bilingual. In. 

Kroll, J. F. és De Groot, A. M. B. (eds.) Tutorials in Bilingualism. Psycholinguistic 

Perspectives. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 169 – 201.  

Kroll, J. F. és J. Curley. 1988. Lexical Memory in Novice Bilinguals: The Role of Concepts in 

Retrieving Second Language Words. Practical Aspects of Memory: current research and 

issues, Vol. 2 ed. by M. M. Gruneberg, P. E. Morris és R. N. Sykes, 389 – 395. London: John 

Wiley and Sons. 

Kroll, J. F. és Stewart, E. 1984. Category interference in translation and picture naming: Evidence 

of asymetric connections between bilingual memory representations. Journal of Memory and 

Language, 33, 149 – 174.  

Kroll, J. F. és Tokowicz, N. 2001. The development of conceptual representation for words in a 

second language. In. Nicol, J. L. (ed.) One Mind, Two Languages. Bilingual Language 

Processing. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 49 – 72.  

Lambert Wallace E., Tucker G. Richard 1972: Bilingual education of children: The St Lambert 

experiment. Rowley, MA: Newbury House. 

Lambert, W. 1975. Culture and language as factors in learni,ng and education. In A. Wolfgang 

(ed.), Education of imrnigrantstudents. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education. 

Lambert, W. E., J. Havelka és C. Crosby. 1958. The Influence of Language Acquisition Contexts 

on Bilingualism. Journal of Abnormal and Social Psychology 56: 239 – 244. 

Lambert, W. és N. Moore. 1966. Word-association responses: comparison of American and 

French monolinguals with Canadian monolinguals and bilinguals. Journal of Personality and 

Social Psychology 3: 313 – 320. 

Lanstyák István 1996. Anyanyelvi nevelés a határon innen és túl, In. Csernicskó István és Váradi 

Tamás (szerk.) Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. A MTA Nyelvtudományi Intézete, 

Budapest, 11–15. 

Lanstyák István 1993. A szlovákiai magyar nyelvváltozatok nyelvkörnyezettani és 

kontaktusnyelvészeti kérdései. Kandidátusi értekezés. Pozsony: kézirat. 



123 

Lanstyák István 2000. A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest–Pozsony: Osiris Kiadó–Kalligram 

Könyvkiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely. 

Lanstyák István 2005. Hungarians in Slovakia. In. Fenyvesi Anna (szerk). Hungarian language 

contact outside Hungary: Studies in Hungarian as a minority language. Amsterdam: John 

Benjamins. 

Laufer-Dvirkin, B. 1991. Similar lexical forms in interlanguage. Tübingen: Max Niemeyer 

Verlag. 

Lee, T.M.C., & Chan, C.C. 2000. Stroop interference in Chinese and English. Journal of Clinical 

and Experimental Psychology, 22, 465-471. 

Lengyel Zsolt 1995. Some critical remarks on the phonological component. In: David Singleton 

és Lengyel Zsolt (szerk.) The age factor in second language acquisition. Clevedon: 

Multilingual Matters. 

Lengyel Zsolt 2008. Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Budapest, Tinta Könyvkiadó. 

Lengyel Zsolt 2010. „Nincs válasz” kategória szóasszociációs vizsgálatokban. In. Navracsics 

Judit (szerk.) Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok I. Budapest: Tinta 

Könyvkiadó. 30-41 old. 

Lenneberg, E. 1967. Biological foundations of language. New York: Wiley. 

Leopold, W. 1978. A child’s learning of two languages. In. Second language acquisition, ed. E. 

Hatch. Rowley, Mass: Newbury House. 

Lesznyák Márta 1996. Kétnyelvűség és a kéttannyelvű oktatás, Magyar Pedagógia  96. évf. 3. 

szám 217–230. 

Levelt, W. J. M. 1989. Speaking: From intention to articulation. Cambridge, MA: MIT Press. 

Levelt, W. J. M., Schriefers, H., Vorberg, D., Meyer, A. S., Pechmann, T. és Havinga, J. 1991. 

The time course of lexical access in speech production: A study of picture naming. 

Psychological Review, 98, 122 – 142. 

Lippman Marcia Z. 1971: Correlates of contrast word associations: Developmental trends, Journal 

of Verbal Learning and Verbal Behavior. 10:392–399. 

Long, M. 1990. Maturational constraints on language development. "Studies in Second Language 

Acquisition, (12)"3. 

Mackey, W. 1967. Bilingualism as a world problem. Montreal: Harvest House.  

MacLaughlin, B. 1978. Second-language acquisition in childhood. Hillsdale, N. J.: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

MacLeod C. M. 1991. Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. 

Psychological Bulletin. 109:163–203 



124 

Macnamara, J. 1969. How can one measure the extent of a person’s bilingual proficiency? In. 

Description and measurement of bilingualism, ed. L. Kelly. Toronto: University of Toronto 

Press. 

Mägiste, E. 1992. Second language learning in elementary and high school students. European 

Journal of Cognitive Psychology, 4, 355-365. 

Mägiste, E. 1984. Stroop task and dichotic translation: The development of interference patterns 

in bilinguals. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 10, 304 

– 315. 

Mägiste, E. 1985. Development of intra- and interlingual interference in bilinguals, Journal of 

Psycho linguistic Research, 14 137-154 

Marian, V. 2008. Bilingual research methods. In J. Altarriba, & R. R. Heredia (Eds.), An 

Introduction to Bilingualism: Principles and Processes. Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum. 

Márku Anita 2008. Érvényes történetek. Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák 

a kárpátaljai magyarok körében. Monográfia. Ungvár – Beregszász: PoliPrint Kft. – KMF. 

Rákóczi-füzetek XLVIII. 172 p 

McCarthy, M. 1990. Vocabulary. Oxford: Oxford University Press. 

McEvoy, C.L., & Nelson, D.L. 1982. Category name and instance norms for 106 categories of 

various sizes. American Journal of Psychology, 95, 581-634. 

McLeod, B. és McLaughlin, B. 1986. Restructuring or automaticity? Readin gin a second 

language. Language Learning, 36, 109 – 123. 

Meara, P. 1983. Word associations in a foreign language. Nottingham Linguistic Circular 11/2: 

29 – 38. 

Meara, P. és Ingle, S. 1986. The formal representation of words in an L2 speaker’s lexicon. 

Second Language Research 2: 160 – 171. 

Meara, PM. 1984. The study of lexis in interlanguage. In A. Davies, C. Criper, and A. Howatt 

(Eds.). Interlanguage. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 225-235. 

Meisel, J. M. 1989. Early differentiation of languages in bilingual children. In K. Hyltenstam & 

L. K. Obler (szerk.) Bilingualism across the lifepan. Cambridge University Press. 

Mikes, M. 1990. Some issues of lexical development in early bi- and trilinguals. In G. Conti-

Ramsden & C. Snow (szerk.), Children's Language. Volume VII. Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc. 

Mikes, M., 1967. Acquisition des catégories gerammaticales dans le langage de l'enfant. Enfance, 

20. 289–298. 



125 

Molnár József és Molnár D. István 2010. Akik a magyar nyelvet fenntartják: magyarok és magyar 

anyanyelvűek Kárpátalján In: Csernicskó István (szerk.) Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a 

kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Budapest, Beregszász: MTA Magyar Tudományosság 

Külföldön Elnöki Bizottság, Hodinka Antal Intézet.  

Navracsics Judit 2002. Influences across languages in trilingual acquisition. In: L3 Conference 

Interactive CD-Rom. Fryske Akademy, 2002. 55. sz. cikk. 

Navracsics Judit 1999. A kétnyelvű gyermek. Budapest: Corvina Kiadó 

Navracsics Judit 2001. Kétnyelvűek mentális lexikonának jellegzetességei, Alkalmazott 

Nyelvtudomány 1. 

Navracsics Judit 2007. A kétnyelvű mentális lexikon. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

Navracsics Judit 2007. Word classes and the bilingual mental lexicon. In: Lengyel Zs. és 

Navracsics J. (szerk.) 2007 Second Language Lexical Processes: applied linguistic and 

psycholinguistic perspectives. Clevedon: Multilingual Matters. pp. 17-39. 

Navracsics, Judit 2009. The Emergence of L3 Lexicon – the Onset, In: Lengyel Zs. és Navracsics 

J. (szerk.) Tanulmányok a mentális lexikonról. Studies on the Mental Lexicon. Budapest: Tinta 

Kiadó., pp. 119–134. 

Navracsics Judit 2010. A kétnyelvű beszédprodukció jellegzetességei, Iskolakultúra 2010/10., pp. 

3-16 

Navracsics Judit 2011. Szóaktiváció két nyelven. Budapest: Gondolat. 

Nelson, Katherine 1977: The syntagmatic-paradigmatic shift revisited: A review of research and 

theory, Psychological Bulletin. 84:93–116. 

Nilipour, R., & Ashayeri, H. 1989. Alternating antagonism between two languages with 

successive recovery of a third in a trilingual aphasic patient. Brain and Language, 36, 23-48. 

Nobre, A.C., Allison, T., & McCarthy, G. 1994. Word recognition in the human inferior 

temporal lobe. Nature, 372, 260-263. 

Ojemann, G.A., & Whitaker, H.A. 1978. The bilingual brain. Archives of Neurology, 35, 409-

412. 

Oksaar, E. 1970. Zum Spracherwerb des Kindes in Zweisprachiger Umgebung. Folia Linguistica 

4: 330 – 358.  

Okuniewska, H. 2007. Impact of second language proficiency on the bilingual Polish-English 

Stroop task. Psychology of Language and Communication,11,2,49-63. 

Oldfield, R.C. 1963. Individual vocabulary and semantic currency: a preliminary study. British 

Journal of Social and Clinical Psychology 2: 122-130. 

Olton, R. 1960. Semantic generalization between languages. Master’s thesis, McGill University.  



126 

Padilla, A., és A. Liebman. 1975. Language acquisition in the bilingual child. The Bilingual 

Review/La Revista Bilingüe 4: 52 – 67.  

Paradis, M. 1980. The language switch in bilinguals: psycholinguistic and neurolinguistic 

perspectives. In P.H. Nelde (Ed.), Languages in contact and conflict (pp. 501-506). 

Wiesbaden: Franz Steiner Verlag. 

Paradis, M. (Ed.). 1995. Aspects of Bilingual Aphasia. Oxford, UK: Tarrytown. 

Paradis, M. 1978. Bilingual linguistic memory: neurolinguistic considerations. Paper presented to 

the Linguistic Society of America, Boston.  

Paradis, M. 1981. Neurolinguistic organization of a bilingual’s two languages. In. The seventh 

LACUS forum, ed. J. Copeland. Columbia, S. C.: Hornbeam Press. 

Paradis, M., & Goldblum, M.C. 1989. Selective crossed aphasia in a trilingual aphasic patient 

followed by reciprocal antagonism. Brain and Language, 36, 62-75. 

Pavlenko, A. (szerk.) 2009. The bilingual mental lexicon. Interdisciplinary approaches. 

Clevedon, UK: Multilingual Matters. 

Pavlenko, A. 1999. New approaches to concepts in bilingual memory. Bilingualism: Language 

and Cognition 2 (3), 209 – 230. 

Pavlovitch, M. 1920. Le langage enfantin: acquisition du serbe et du français par un enfant 

serbe. Paris: Champion. 

Perani, D., Paulesu, E., Galles, N.S., Dupoux, E., Dehaene, S., Bettinardi, V., Cappa, S.F., Fazio, 

F., & Mehler, J. 1998. The bilingual brain: Proficiency and age of acquisition of the second 

language. Brain, 121, 1841-1852. 

Perecman, E. 1989. Language processing in the bilingual: Evidence from language mixing, In.: 

Hyltenstam, K és Obler, L. (eds.), 227 – 245. 

Petersen, S.E., Fox, P.T., Snyder, A.Z., Raichle, M.E. 1990. Activation of extrastriate and frontal 

cortical areas by visual words and word-like stimuli. Science, 249, 1041-104 

Potter, M. C., K.-F. So, B. von Eckardt és L. B. Feldman. 1984. Lexical and Conceptual 

Representation in Beginning and Proficient Bilinguals. Journal of Verbal Learning and 

Verbal Behavior 23: 23 – 38.  

Preston, M. S. és W. E. Lambert. 1969. Interligual Interference in a Bilingual Version of the 

Stroop Color-Word Task. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 8: 295 – 301. 

Price, C., & Giraud, A. L. 2001. The constraints functional neuroimaging places on classical 

models of auditory word processing. Journal of Cognitive Neuroscience,13, 754-765 

Rees, O. A. 1979. Language Organization and Language Change in Bilinguals. Quarterly Journal 

of Experimental Psychology 31: 215 - 228. 



127 

Ronjat, J. 1913. Le développement du langage observé chez un enfant bilingue. Paris: Champion. 

Roselli, M., Ardila, A. Santisi, M.N., Arecco, M., Salvatierra, J., Conde, A., & Lenis, B. 2002. 

Stroop effect in Spanish-English bilinguals. Journal of International Neuropsychological 

Society, 8, 819-827. 

Sánchez – Casas, R. M., Davis, C. W. és  Garcia – Albea, J. E. 1992. Bilingual lexical processing: 

Exploring the cognate – noncognate distinction. European Journal of Cognitive Psychology, 

4, 293 – 310. 

Sándor Anna 2004. A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Kalligram Könyvkiadó, 

Pozsony. 

Schreuder, R. & Weltens, B. (szerk.) 1993. The bilingual lexicon. John Benjamins: Amsterdam-

Philadelphia. 

Seashore, R.H. and Eckerson, L.D. 1940. The measurement of individual differences in general 

English vocabularies. Journal of Educational Psychology 31: 14-38. 

Segalowitz, N és de Almeida, R. 2002. Conceptual representation of verbs in bilinguals: Semantic 

field effects and a second language performance paradox. Brain and Language 81: 517 – 531. 

Shaywitz, B.A., Pugh, K.R., Constable, R.T., Shaywitz, S.E., Bronen, R.T., Fulbright, R.K., 

Shankweiler, D.P., Katz, L., Fletcher, J.M., Skudlardki, P. 1995. Localization of semantic 

processing using functional magnetic resonance imaging. Human Brain Mapping 2, 149-158. 

Sheng, Li, McGregor, Karla K, & Marian, Viorica 2006: Lexical-semantic organization in 

bilingual children: Evidence from a repeated word association task, Journal of Speech, 

Language, and Hearing Research, 49, 3, 572-587. 

Sholl, A., Sankaranarayanan, A. és Kroll, J. F. 1995. Transfer between picture naming and 

translation: A test of asymmetries in bilingual memory. Psychological Science, 6, 45 – 49. 

Singleton, D és Little, D. 1991. The second language lexicon: some evidence from university-

level learners of French and German. Second Language Research 7/1: 61 – 81. 

Singleton, David 1999. Exploring the second language mental lexicon. Cambridge, Cambridge 

University Press. 

Skutnabb-Kangas, Tove 1984. Bilingualism or not - the education of minorities. Clevedon, Avon: 

Multilingual Matters. 

Smith, M. C. 1997. How do bilinguals access lexical information? In. Kroll, J. F. és De Groot, A. 

M. B. (eds.) Tutorials in Bilingualism. Psycholinguistic Perspectives. Mahwah, New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 145 – 169. 



128 

Smith, M. C., & Kirsner, K. 1982. Language and orthography as irrelevant features in colourword 

and picture-word Stroop interference. Quarterly Journal of Experimental Psychology: Human 

Experimental Psychology, 34A, 153-170. 

Stroop, J. R. 1935. Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental 

Psychology, 18, 643-662. 

Sutton, T. M., Altarriba, J., Gianico, J. L., & Basnight-Brown, D. M. 2007. The automatic access 

of emotion: Emotional Stroop effects in Spanish-English bilingual speakers. Cognition & 

Emotion, 21, 1077-1090 

Swain, M. 1972. Bilingualism as a first language. PhD dissertation, University of California at 

Irvine.  

Swain, M. 1974. Child bilingual language learning and linguistic interdependence. In. 

Bilingualism, biculturalism and education, ed. S. Carey. Edmonton: University of Alberta 

Printing Department.  

Swain, M., & Wesche, M. 1975. Linguistic interaction: Case study of a bilingual child. Language 

Sciences 3 7, 17–22. 

Taylor I, Taylor MM (1990). Psycholinguistics – learning and using language. Prentice – Hall, 

New Jersey. 

Taylor, I. 1971. How are words from two languages organized in bilinguals’ memory? Canadian 

Journal of Psychology. 

Taylor, I. 1976. Similarity between French and English Words – A Factor to be Considered in 

Bilingual Language Behavior? Journal of Psycholinguistic Research 5: 85 – 94. 

Tulving, E. és V. Colotla. 1970. Free recall of trilingual lists. Cognitive Psychology 1: 86 – 98. 

Tzelgov, j., Henik, A és Leiser, D. 1990. Controlling Stroop interference. Evidence from a 

bilingual task. Journal of Experimental Psychology, 16, 760 – 771. 

Tzelgov, J., Henik, A., Sneg, R., & Baruch, O. 1996. Unintentional reading via the phonological 

route: Stroop effect with cross-script-homophones. Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory and Cognition, 22, 336-349. 

Vančóné Kremmer Ildikó 2007. A beszédészlelés és szövegértés problémái magyar-szlovák 

kétnyelvű gyermemkeknél. Nyitra. 

Van Hell, J., A. M. B. de Groot. 1998. Conceptual representation in bilingual memory: Effects of 

concreteness and cognate status in word association. Bilingual Language and Cognition. 1,3. 

Vihman, M. 1980. The acquisition of morphology by a bilingual child: a whole-word approach. 

Paper presented at the Fifth Annual Conference on Language Devalopment, Boston 

University.  



129 

Volterra, V. és R. Taeschner. 1978. The acquisition and development of language by bilingual 

children. Journal of Child Language 5: 311 – 326. 

Vygotsky Lev S. 1962: Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press 

Wei, Li (szerk.) 2000. The Bilingualism Reader. London: Routledge. 

Weinreich, U. 1953. Languages in Contact. Findings and Problems. New York: Humanities 

Press. 

Wolter, B. 2001. Comparing the L1 and L2 Mental Lexicon: A Depth of Individual. Word 

Knowledge Model. SSLA, 23, 41-69. 

Zeľová, Alena 1992. The integration of the Hungarian minority in Slovakia - the language 

problem. In: Jana Plichtová szerk., Minorities in Politics. Cultural and Language Rights, 154-

158. Bratislava: Czechoslovak Committee of the European Cultural Foundation 

Zied, K., Philipe, A., Karine, P., Valerie, H. T., Ghislaine, A., Arnaud, R. et al 2004. 

Bilingualism and adult differences in inhibitory mechanisms: Evidence from a bilingual 

Stroop task. Brain and Cognition 54: 254 – 256. 



130 

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 

1. A reprezentatív mintában szereplő iskolák. 

2. Az alapsokaság és a minta arányai. 

3. A magyar kontrollcsoport iskolái. 

4. Az ukrán kontrollcsoport iskolái. 

5. A szlovákiai kontrollcsoport iskolái. 

6. A tanulók megoszlása a családban használt nyelv szerint. 

7. A tanulók válaszainak százalékos megoszlása. 

8. A nemzetiségek százalékaránya Kárpátalja közigazgatási egységeiben a 2001-es 

népszámlálás eredményei alapján. 

9. Az anya anyanyelvének hatása az érkezett asszociációk számára. 

10. Az apa anyanyelvének hatása az érkezett asszociációk számára. 

11. Az anya anyanyelvének hatása az érkezett asszociációk számára. 

12. Az anya anyanyelvének hatása az érkezett asszociációk számára. 

13. Az anya végzettségének hatása az érkezett asszociációk számára. 

14. Az anya végzettségének hatása az érkezett asszociációk számára. 

15. Az anya végzettségének hatása az érkezett asszociációk számára. 

16. Az apa végzettségének hatása az érkezett asszociációk számára. 

17. A plusz és az Egyéb kategóriákban érkezett asszociációk száma. 

18. A „nincs válasz” kategória százalékos aránya a magyar HSZ-akra érkezett 

válaszokban. 

19. A „nincs válasz” kategória százalékos aránya az ukrán HSZ-akra érkezett 

válaszokban. 

20. Paradigmatikus kapcsolatok nyelvenként. 

21. Az ekvivalens HSZ-akra érkezett közös VSZ-ak aránya a két nyelvben. 

22. A Stroop interferencia mértéke. 

23. A tanulók megoszlása nyelvdominancia szerint. 
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ÁBRÁK JEGYZÉKE 

1. ábra. Az anyanyelvükön kívül más nyelven is társalogni tudók megoszlása az 

egyes országokban. 

2. Az ukránul beszélők, ill. csak anyanyelvükön beszélők aránya Kárpátalján 

nemzetiségenként a 2001. évi népszámlálás adatai alapján. 

3. A De Groot-féle kétnyelvű lexikális memória modellje. 

4. Kroll és Stewart kétnyelvű memóriareprezentációs modellje. 

5. Pavlenko módosított hierarchikus modellje. 

6. A HSZ-akra érkezett VSZ-ak aránya a családban használt nyelv szerint. 

7. Az asszociációk száma nemek szerint az egyes csoportokban. 

8. A magyar HSZ-akra érkezett asszociációk eloszlása. 

9. Az ukrán HSZ-akra érkezett asszociációk eloszlása. 

10. A magyar HSZ-akra érkezett asszociációk száma (Kárpátalja kísérleti csoport). 

11. Az ukrán szavakra érkezett asszociációk száma (Kárpátalja, kísérleti csoport). 

12. A magyar szavakra érkezett asszociációk száma (szlovák-magyar 

kontrollcsoport). 

13. A szlovák HSZ-akra érkezett asszociációk száma (magyar–szlovák 

kontrollcsoport). 

14. A magyar HSZ-ra érkezett asszociációk száma (magyar egynyelvű). 

15. Az ukrán HSZ-ra érkezett asszociációk száma (ukrán egynyelvű). 

16. A HSZ-val azonos szófajú VSZ-ak százalékos aránya az első asszociációknál. 

17. A VSZ-ak szófaji megoszlása. 

18. A HSZ-val azonos szófajú VSZ-ak százalékos aránya az első asszociációknál. 

19. A VSZ-ak szófaji megoszlása. 

20. A szófajmegtartás százalékos aránya a kiterjedt asszociációkban (magyar HSZ-

ak). 

21. A szófajmegtartás százalékos aránya a kiterjedt asszociációkban (ukrán HSZ-

ak). 

22. A magyar HSZ-ak és a VSZ-ak közötti szemantikai kapcsolatok százalékos 

megoszlása. 

23. Az ukrán HSZ-ak és a VSZ-ak közötti szemantikai kapcsolatok százalékos 

megoszlása. 
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24. A magyar HSZ-ak és a VSZ-ak közötti kapcsolat százalékos aránya a kiterjedt 

asszociációkban. 

25. Az ukrán HSZ-ak és a VSZ-ak közötti kapcsolat százalékos aránya a kiterjedt 

asszociációkban. 
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1. számú melléklet 

Kárpátalja nyelvi térképe 

 

Molnár József és Molnár D. István 2010. Akik a magyar nyelvet fenntartják: magyarok és 

magyar anyanyelvűek Kárpátalján In: Csernicskó István (szerk.) Megtart a szó. Hasznosítható 

ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Budapest, Beregszász: MTA Magyar 

Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Hodinka Antal Intézet. 



135 

2. számú melléklet 

Szociológiai/szociolingvisztikai kérdőív 

Kérdőív 

1. Neved:………………………………………………………………………… 

2. Az iskola neve: ………………………………………………………………... 

3. Nemed:      Fiú        Lány 

(a megfelelőt húzd alá!) 

4. Milyen nyelven beszéltek a családban? (a megfelelőt húz alá!) 

a.) csak magyarul 

b.) többnyire magyarul 

c.) többnyire ukránul/oroszul 

d) nagyjából fele-fele részben magyarul és ukránul/oroszul 

e) csak ukránul/oroszul 

5. Milyen a szülők anyanyelve? (a megfelelőt húz alá!) 

Anya: a) magyar b) ukrán c) orosz d) egyéb, éspedig: 

Apa:   a) magyar b) ukrán  c) orosz  d) egyéb, éspedig: 

6. Milyen végzettséggel rendelkeznek a szüleid? (a megfelelőt húz alá!) 

Anya: a.) általános iskola Apa: a.) általános iskola 

b.) középiskola b.) középiskola 

 c.) szakközépiskola c.) szakközépiskola 

 d.) egyetem/főiskola d.) egyetem/főiskola 

7. Melyik nyelvet érzed hozzád közelebb állónak? 

a.) magyar 

b.) ukrán 

8. Jártál-e óvodába? 

a.) igen b.) nem 

9.) Ha igen, milyen nyelvű óvodába jártál? 

a.) magyar b.) ukrán 
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3. számú melléklet 

Stroop teszt - kontroll szituáció 
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4. számú melléklet 

Stroop teszt - kísérleti szituáció 
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5. számú melléklet 

Stroop teszt – kísérleti szituáció 
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6. számú melléklet 

Nyelvdominanciát mérő kérdőív 

1. Lakhely: _____________________________________________________________ 
 
2. Nemed:   a) férfi   b) nő 
 
3. Anyanyelved: a) magyar b) ukrán c) orosz d) 
egyéb:_____________________ 
 
4. Édesanyád anyanyelve: a) magyar b) ukrán c) orosz d) 
egyéb:_____________________ 
 
5. Édesapád anyanyelve: a) magyar b) ukrán c) orosz d) 
egyéb:_____________________ 
 
6. Melyik nyelv áll közelebb hozzád? (A megfelelőt húzd alá) 
 a) magyar      b) ukrán     c)orosz     d) egyéb: _________________ 
 
6. Tudsz-e írni, olvasni az alábbi nyelveken? (Egy oszlopba csak egy X-et tehetsz) 

 Magyarul Ukránul Oroszul 
Írok és olvasok    
Csak olvasok    
Nem írok, nem olvasok    

 
7. Milyen szinten beszéled a következő nyelveket? (Egy oszlopba csak egy X-et tehetsz) 
 Magyarul Ukránul Oroszul Angolul Németül Egyéb:_________ 
Anyanyelvi szinten       
Nagyon jól       
Jól       
Nem nagyon jól       
Alig néhány szót       
Nem beszélek, csak 
értek 

      

Sehogy       
 
8. Általában milyen nyelven/nyelveken szoktál beszélgetni az alábbi személyekkel?  
(A megfelelő rubrikába tegyél X-et. Egy sorba több X-et is tehetsz. Például ha a 
szomszédaiddal magyarul is, ukránul is szoktál beszélgetni, esetleg egyik szomszédoddal 
magyarul, a másikkal ukránul szoktál, akkor tegyél a Magyarul és az Ukránul oszlopba is 
egy-egy X-et a Szomszédaiddal sorban.) 

 Magyarul Ukránul Oroszul Egyéb nyelven 
Szüleiddel     
Nagyszüleiddel     
Barátaiddal     
Szomszédaiddal     
Osztálytársaiddal     
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9. Rendszerint milyen nyelven olvasol… (Egy sorba több X-et is tehetsz.) 
 Magyarul Ukránul Oroszul Egyéb nyelven 
Újságokat, folyóiratot     
Imádságos könyvet, Bibliát     
Verset, regényt     
Tankönyvet     
Használati utasítást     
Internetes honlapot     

 
10. Rendszerint milyen nyelvet használsz? (Egy sorba több X-et is tehetsz.) 

 Magyart Ukránt Oroszt Semmilyet 
Templomban     
Szakkörön     
Boltban     
Vendéglőben     
Szórakozóhelyen     
Iskolában     
Orvosi rendelőben     
Bankban     
Postán     
Hivatalban     
Idegen megszólításakor     

 
11. Milyen nyelven nézed/hallgatod az alábbi televízió- és rádióadásokat? (Egy sorba több 
X-et is tehetsz.) 

 Magyarul Ukránul Oroszul Egyéb nyelven 
Filmek     
Szórakoztató műsorok     
Sportközvetítések     
Híradó, hírműsorok     
Időjárás-jelentés     

12. Rendszerint milyen nyelvet használsz? (Egy sorba több X-et is tehetsz.) 
 Magyart Ukránt Oroszt Semmilyet 
Imádkozás közben     
Számolás közben     
Gondolkodás közben     
Állatokhoz szólva     

13. Az iskolában átlagosan mennyit használod az alábbi nyelveket? (Egy oszlopba csak 
egy X-et tehetsz.) 

 Magyar Ukrán Orosz Egyéb nyelv 
Alig vagy soha     

Ritkán     
Gyakran     

     
14. Milyen nyelven álmodsz? 
a) Magyarul 
b) Ukránul 
c) Oroszul 
d) egyéb __________________________ 
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7. számú melléklet 

Az annotáció során használt rövidítések (Lengyel Zsolt (2008) továbbfejlesztett 

változata 

Adj = melléknév: alapfok alanyeset (ANYA - jó; VÍZ - hideg; ÉRDEKES – vicces stb.) 

Adjt = melléknév: alapfok tárgyragos forma (AD - jót; rosszat) 

Adjbb = melléknév: középfok alanyeset (NAGY - nagyobb; idősebb; magasabb; óriásibb) 

Adjlbb = melléknév: felsőfok alanyeset (NAGY - legnagyobb; legkisebb; BOLDOGSÁG – 

legboldogabb) 

Adv = határozószó (KÉRDEZ - bátran; boldogan; ÁLOM - korán; nappal) 

Inf = főnévi igenév (ВОДА - főzni; szomjazni; SZÁZ - adni; számolni) 

Mod = modális ige (AD - akar; KENYÉR - kell; ПИТАТИ - kell) 

Mszó = mondatszó (KÉRDEZ - tesék; igen) 

N = főnév: egyes szám alanyeset (AD - ajándék; szeretet; ВЕЛИКИЙ - школа; дім; NAGY – 

ember; ház) 

Na/e = 1. sz. 3. sz. birtokragos főnév ( 

Nb. = -ba/-be ragos főnév (AD - ajándékba; KENYÉR - életbe; ВОДА – vízbe) 

Nb.n = -ban/-ben ragos főnév (ÁLOM – ágyban) 

Nd = 1. sz. 2. sz. birtokragos főnév ( 

Nh.z = -hoz/-hez/-höz ragos főnév (KENYÉR - kenyérhez; ВОДА – vízhez) 

Nk = főnév többes szám alanyeset (ANYA - gyerekek; KÉRDEZ - válaszok; ПИТАТИ – 

szavak) 

Nm = 1. sz. 1. sz. birtokragos főnév (NAGY - tesóm; BOLDOGSÁG - barátnőm; ХЛІБ – 

nagymamám) 

N.nk = tb. sz. 1. sz. birtokragos főnév (ANYA - anyánk; szakácsunk; СТО – házszámunk) 

Nr. = -ra/-re ragos főnév (KENYÉR – reggelire) 

Nr.l = -ról/-ről ragos főnév (ПИТАТИ - szeretetről; születésnapról) 

Nt = tárgyragos főnév (AD - naplót; örömöt; tollat; szeretetet; ПИТАТИ - tanácsot; ДАТИ – 

örömöt) 

Nt.l = -tól/-től ragos főnév (ANYA - anyától; KÉRDEZ - tanártól; ВОДА - embertől; 

ПИТАТИ – nagyapától) 

Nv.l = -val/-vel ragos főnév (ХЛІБ - kolbásszal; СОН - szóval; KÉRDEZ – írással) 

dN = német főnév (ANYA – mutter) 

eN = angol főnév (СТО – money; ten; NAGY – ball;) 



142 

Neg = tagadószó (KÉRDEZ – nem; SZÁZ – semi; МАТИ - nincs) 

Num = számnév (SZÁZ – millió; rengeteg; ЦІКАВИЙ – sok) 

Numt = tárgyragos főnév (AD – sokat; KÉRDEZ – keveset; ДАТИ – sokat) 

Part = melléknévi igenév (alosztályok nincsenek) (ХЛІБ – süthető; ЩАСТЯ - szeretett) 

Pref = igekötő (СТО – tovább; AD – oda) 

Pron = névmás (KÉRDEZ – mi; valaki; ЩАСТЯ – én) 

Pronn.k = -nak/nek ragos névmás (ДАТИ – nekem; AD – kinek) 

Pront = tárgyragos névmás (ÉRDEKES – mit; KÉRDEZ – valamit) 

Pronv.l = -val/-vel ragos névmás (ЩАСТЯ – vele; AD – vele) 

Re = kulturális, földrajzi, irodalmi, politikai, történelmi, zenei stb. reália (ВОДА – Húsvét; 

AD – karácsony) 

s (Adj, N, V stb) = szlovák melléknév, főnév, ige stb.  

Szit = társadalmilag kitüntetett szituációhoz kötődő vagy azt idéző rituális válasz, gyakran 

beszédpanel (ÁLOM – jóét; szép álmokat) 

V = ige, 1. sz. 3. sz. kijelentő mód, alanyi ragozás, jelen idő (KÉRDEZ – tájékozódik; 

ÉRDEKES – mond) 

Vpers = a V-nél adott morfológiai jegyektől való bármilyen eltérés (ВОДА – vizelek; ÁLOM 

– szeretném) 

dV = német ige ( 

eV = angol ige (ДАТИ – give) 

u = a szófaj megjelölése előtt áll azt jelölve, hogy ukrán szóról van szó 

X = nem írt választ, nincs válasz 

? = bizonytalan besorolás (ÉRDEKES – zen) 

+ = többtagú a HSZ-val alkotott grammatikus szerkezetekben az alkotórészek elkülönítése 

(NAGY – nagyon nagy Adv+Adj) 

/ = két jelentésben használatos: 

(i) kettős szófajú válasz (NAGY – óriás Adj/N) 

(ii)  a válaszok vagy arányosan oszlanak meg, vagy az első helyen álló van többségben 

(NAGY – óriás/óriázs) 
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8. számú melléklet 

A HSZ-akra érkezett első asszociációk (N = 469) 

Boldogság 
115 24,5% öröm; 
75 16,0% szeretet; 
22 4,7% család; boldogság/dolgagság; 
15 3,2% vidámság; 
13 2,8% jó/jo; X; 
11 2,3% szerelem; vidám; 
10 2,1% boldog/bolgo; 
6 1,3% anya; jó érzés/jóérzés; 
5 1,1% щастя (boldogság); 
4 0,9% happy; örül; örülés; szeretett; 
3 0,6% családban; én boldog vagyok; jóság; nevet; nevetés; otthon; 

szerencse; 
2 0,4% anyukám; az jó; béke; boldogórák; boldogság egy hüjeség; 

boldogságos; ember; emberek; érzelem; házaság; jókedv; pénz; 
szép; születésnap; szülők; 

1 0,2% a család boldogsága; a családban; a családom; a lány boldog; a 
szerelemtől; a szöleim; a szülői szeretet az a boldogság; akkor az 
ember boldog és mosolyog; apa; az élettel való teljes 
megelégetetség; az emberek szeretik; azt jeleti a valati zeletün; 
bohóc; boldog ember; boldog születésnapot; boldog vagyok; 
boldognak leni; boldognak leni egész életet; boldogok vagyunk; 
boldogságban élek; bunyózás; cirkusz; családi; egészség; 
emberi; emberi öröm; én boldog vagyok mert iskolába járhatok; 
érzés; esküvő; főnév; gyerekek; házastások; játszótér; jó dolog; 
jó kedv; karácsony; kedves; körte; mikor örülünk, vidámak 
vagyunk és boldogok; mikor szeretük egymást jóban vagyunk és 
ha meglepődünk; mikor valami boldog; minden családban 
megvan; minden ember lehet boldog és valamelyik pedig nem; 
mindenki arra vágyik hogy boldog legyen de sajnos nem adatik 
meg mindenkinek úgy mint nekem; mindenki lehet boldog; 
mindenki vágyik rá; nagy; nagy öröm; nagyi; nagyon jó érzés a 
mikor boldog vagy; nagyonjó; nemtudom; nevedség; öröm ha 
valamit megkapunk boldogok v.; örömteli élmény, olyan ami 
megszépíti az életet; örülni; örülni kell; pirosos; röhögés; szép 
élmény; szererem; szeretni valaki és az boldogság; szív; 
szomorúság; szülinap; tévézés; torna; unepek; utazás; valaki 
örül; valakivel; valaminek örülünk; valaminek örülünk, pl egy 
ajándéknak; van pénzem; vigalom; vígság; люблю 
(szeretem/szeretek); Z; 
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Kérdez 
30 6,4% kérdés/kerdes; 
25 5,3% kérdez; X; 
24 5,1% válasz; 
19 4,1% felel; 
18 3,8% válaszol; 
15 3,2% tanár; 
11 2,3% érdeklődik; 
10 2,1% valamit/valamait; 
9 1,9% felelek/felekek; 
8 1,7% kiváncsi; mond; 
7 1,5% felelet; mit/mit?; 
6 1,3% iskola; 
5 1,1% ember; felelés; kérdőjel; megkérdez; tudakol; 
4 0,9% anya; beszél; kiváncsiság; 
3 0,6% feltesz; kérdések; kérdezek; kérdezni; nem tud valamit; valaki 

megkérdez; Z; 
2 0,4% a tanár kérdez; barát; beszéd; kérdezés; kérés; tanárok; tanuló; 

tudatlan; valaki kérdez; valakitől; válaszolás; válaszolok; 
1 0,2% fejen futot gomba; kereszt; (valakit megakarsz); a barátom 

kérdez; a családról; a jele?; a kérdő mondat; a tanár; a tanító 
kérdez; a tanítóbácsi; a testvérem mindig kérdez; akár ki lehet 
valamiről kérdezni meg; akar valamnit; amikor órán felelünk; 
answer; anyád mi van; anyád, hogy van mi meg ete a rozbaly; 
annyú; anyu kérde; anyuka; az anyukám megkéteszte házik; az 
egész; az iskolába valamit kérdezni; bármit; beszélgetés; buta; 
csinál; diák; dolgozat; dolgozatkor; egy mondatot; egy tárgyról; 
egy vaakitől megkérdezni valakit; emberek; én kérdezek; 
érdeklik valami; érdeklődés valami iránt;érdeklődő; feladat; 
feladvalamit; felelek rá; felelett; felelni; felelsz; feleltet; 
felkérdez; felszólít; feltesz kérdést; fogalom; fura; 
gondolkoztató; ha lalamit nem dudok; ha valamit nem tudok 
megkérdezem; házi; házit; hogy megyi be kerül a telefon bicikli; 
hogy vagy; hogyvagy?; ige; iskolai felelés; Isten; István; jót; 
kédezik; kér; kérdés tesz fel a másiknak; kérdést esz a másik felé 
egy bizonyos dolgot kérdez; kérdést tesz fel; kérdéstetfel; kérdez 
ha mersz; kérdez mint ha kérdeznek felel; kérdez valamit; kérdez 
valamit a másik embertől; kérdezetek; kérdezősködik; 
kérdeztem; kérdezünk valakit; kérdezünk valakitől valamit, vagy 
például mikor valakitől kérdezünk valamit; kérdezünk valamik; 
kérédések tenni fel; kérem; keres; kérjük; ki vagy?; kisöcsém; 
kitől; kiváncsiak; kiváncsiskodik; kommunikál; könyűt; magyar 
nyelv; magyaráz; matematika; meg kérdi; megjelen; 
megkérdezni valamit; megkérdi; megkéreze a barátját hogy 
vagy; megtud; megtudakol; mek kerdi; mi; mi?; mikor 
kérdezünk a barátunktól valamit például van filmed; mikor 
valaki kérdez a másiktól valamit; mikor valakitől megkérdezünk 
valamit; mikor van foci téged lehet megkérdezni; minek voltál a 
faluba; mit kérdeztél vagy mit kérdeztél; mond valamit; mondja; 
nagymama; nagyot kérdez; nem tudok valamit; nemtudom; 



145 

oszlop; órán; őt; például minden téma után vannak kérdések a 
könyvben; pénz; questions; rákérdez; riport; semi; szépen beszél; 
szeretne valamit megtudni valamiről; szeretni; szó; szóval; 
tanárok és ugyanakkor a diákok is szoktak kérdezni; tanát; 
tanító; tanítónő; tanítót; testvérem; teszt; toll; tud; tudakozik; 
tudakozó; tudás; tudni akar valamit; tudni akkar valamit; 
tudniakarás; tudományatlan; ukrán nyelv fontos tudni 
Ukrajnában; valaki; valaki érdeklődik valami iránt; valaki kérdez 
valamit; valaki megkérdezi a másiktól valamit és az válaszol rá; 
valaki valamit kérdez; valakitől apátó és anyától vagy tanártól 
lehet kérdezni és a nagyszülőktől is; valakitől valamit; valami; 
valamire felel; valamire kiváncsi; valamire megkéri; valamit jó 
megtudni; valamit kérdez; valamit megkérdez; valamit 
megtudakol; valamit nem tud; válaszolni; velesz; питає 
(kérdez);  
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Nagy 
50 10,7% magas/magass; 
41 8,7% kicsi; 
39 8,3% óriás/óriázs; 
33 7,0% nagy; oriási; 
20 4,3% ember/eber/emer; 
17 3,6% hatalmas; 
13 2,8% fa; 
11 2,3% ház; 
8 1,7% великий/великій (nagy); 
7 1,5% X; 
5 1,1% alma; 
4 0,9% big; én; Nagy Krisztián; nagyon nagy; troszka; nagy alma/nyagy 

alma; nagyobb/nagyob; 
3 0,6% erős; Feri; jó; nagy fa; nagymama; növés; szép; 
2 0,4% hosszú; kutya; magasság; mama; méret; nagyon; Nagypalád; 

nagyra nyőtem; okosabb; öröm; pénz; Robi; valaki nagy; valami 
nagy; nem kicsi; 

1 0,2% a fa; a ház; a magas ember; a magyar ny. nekem nagyon jó mert 
én lakok Nagy bégányban; a nagy lehet a fa, ház bármi; a nevem 
Nagy edgár; alacsony; anya nagy; apa; apa nagy; apu nagy; ár; 
autó; az ember lehet nag ház, falu, stb;az iskola nagy;Barbara; 
bazinagy; broki; egy becenév; egy város nagyon nagy; elefánt; 
építmény; erdő; esetleg kövér; Fekete László; felnon; Ferkó; fiú; 
Góliát és Dávid; haj; Hoverla; Hullámvasút; idősebb; juj de nagy 
ez a fa; kaja; kinőt; király; kis; Kozma; Krisztián; láti; 
legnagyobb; magas építmény; magas épület; magass ember; 
mami; mamutfenyő a világ egy legnagyobb fája; megnőtt; mikor 
valaki nagy, nagyra nől, vagy nagy növésű; nagy a fa; nagy a fal 
és goliárd; nagy a hász; Nagy Anikó; nagy az ajtó; nagy az 
almafa; nagy cipő; nagy család; nagy dolog; nagy domb; nagy 
ember; nagy ez a nadrág; nagy fák vanak az országban; nagy 
finom; nagy ládikó; nagy lehet egy ház épület, ótó és még név is 
lehet; nagy méretű; Nagy Palád; nagy vagy; nagyház; nagynak 
leni; nagyobbik; nagyok; nagyon nagyon szép; nagyon szeretek 
írni; nagyon szeretem anyát; nagyra nőltem én és nagy fáról 
estem; nagyság; nagyszabású ember; Nagyszőlős; nagyszülők; 
nem minden jó ami nagy; nemtudom; név; név(vezeték);  oszlop; 
osztály; osztálytárs; ő; pihenés; szám; szeretet; szíve van; szülők; 
termet; testvér; teszi magát; tölgyfa; tulajdonság; valaki; valaki 
megnőtt és nagy; valaki nagyon nagyra nőt; valaki vagy valami; 
valami aminek óriási mérete van;valami nagy és széles 
dolog;valami nagy pl:asztal;Valentin; van kicsi is de ez a kisitől 
nagyobb; verés; vezetéknév; világ; великоє щасття (nagy 
boldogság); дерево (fa); Z; 
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Álom 
63 13,4% alvás/avás; 
30 6,4% álom; 
28 6,0% szép/sép; 
27 5,8% X; 
21 4,5% alszik; 
14 3,0% álmos; 
13 2,8% ágy; jó; 
12 2,6% álmodik; 
10 2,1% aludni; 
6 1,3% édes; jó álom; rémállom; сон (álom); 
5 1,1% vágy; 
4 0,9% álmod; ember; este; pihenés; 
3 0,6% álmodozás; álmodtam; képzelet; rém; rosz; éjszaka/északa; Z; 
2 0,4% álmodni; álmodom; alvás közben történik velünk; boldogság; 

cél; dream; gondolat; herceg; mikor álmodok egy nőt; minden 
este álmodok; nagy; szerelem; képzelődés/kébzelődés; rosz 
állom/rossz álom; szép álom/szépálom; 

1 0,2% ábrándozás; ad ide a didit az anyád úr istenid; ajándék; akkor 
álmodunk valamit, ha alszunk; álamok; áll; állmok; álmatlan; 
álmodás; álmodik valamiről; álmodnak; álmodni mindenki 
szokott; álmodok; álmos vagy; álmos vagyok; álmot; álom a 
szavamat; álom az amit az elalszunk és valamiről álmodunk 
bámijen dolgokról; álom az egy; álom jó lene hogy betesüedjen; 
álom következik; álom pédául ha álmodunk valamit; álom szép; 
álom, amit szeretnénk hogy beteljesüljön; álom, hogy valaki 
alszik, és mint például gitka; álomba vagyok; álomba voltam; 
álomos vagyok; álomotam; alszok; alszunk; alvás közbe szép 
álmokat látni, olyan világ amelyet egyedül kitaláltam; amibe én 
élek; amikor alszunk egy tudat alatti államot, ami azt teszi 
lehetővé, hogy; amikor mi alvás közben bármi megtörténik; 
amitálmoduk; aranyos; ásítás; az álom; az álom az jeleti jogy; az 
alváshoz tartozik; az ember bármit hagyja aba este hogy le 
feküdjön és láson szép álmokat; az északa mikor alszunk akor 
történik meg; barátnőm; bármilyen van rossz van jó de van 
szörnyű is; béke; békesség; boldog; bunkó; csicsija-babuja; 
csillagok; csucsu; dreman; dremt; egy képzelet világ; egy mese 
amikor alszunk; egy szép élet; éjszaka álmodunk; éjszaka teszik; 
elalszunk álmodunk; elképzelni; elmélet; én és álmodok; én 
kapok valamit; érdekes; érdekesség; erős; esküvő; este mikor 
fáradtak vagyunk hamar rá jön a szemünkre; északai; ez éjjel 
történik velünk; félelem; fény; Ferári; fodrász leszek; 
gondolkodás; gyermek; ha alszunk akkor álmodunk; 
hallucinálció; horkolás; igazgató lenni; jó álmaim; jó élmény; jó 
és rosz álmok; jódolgok; jódolog; képeket látunk; képzelet beli 
kép; képzeletbeli tudat; ki nem mondott mondanivaló; kucsa; 
lélek; ló; más ország; más világ; még egy élet; megvalósulás; 
mese; munkahely; nagyon; nem valóságos; nemtudom; öröm; 
párna; pénz; pihi; rajz; roszálmok; szép északa; szépet; szeretet; 
szeretném; szomorúság; szörnyek; szunnyad; tanári pálya; 
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tervek; új világ; utazás; ünnep; vaamikor rosz; vágyak; valaki 
álmodik; valaki álmodik ábrándozik vagy alszik; valaki valmit 
álmodik; valami álom valóra válik; valami amit szeretne hogy 
legyen; valami érdekes; valamire gondolsz; valamiről; valamit 
álmodom; valamit álmunk; valamit jelez; valóraválás; 
valótlanság; van rosz, van jó állom, de a legtöbb jó; vány; 
várom; versek; zene; любов (szerelem); спати (aludni); 
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Ad 
46 9,8% kap/kab; 
34 7,2% ad; 
28 6,0% vesz/vessz; 
24 5,1% ajándék; 
15 3,2% jószivű/jószivő; 
10 2,1% ajándekoz; 
9 1,9% kér; X; 
8 1,7% adni; adok; odaad/odad; 
7 1,5% adomány; pénz; 
6 1,3% adományoz; Adrienn; valamit; 
5 1,1% ad valamit; adakozó; kölcsön; 
4 0,9% adakozik; bőkezű; kapni; kedves; дає (ad); 

pénzt/péndzt/pénszt/pénzet; 
3 0,6% adtam; ajándekozás; átad; elad; jó; kapok; oda; Z; adott/adot; 
2 0,4% adnak; adni jó; adogat; adom; adtál; ajándékot; almát; almát ad; 

barát; csokit; elvesz; ember; ide kel adni; jegyet; jobb adni mint 
kapni; kedvesség; könyvet; nekem ad; szeretet; szeretetet; 
valakinek valamit ad; valamit ad; 

1 0,2% a boltban a boltos mindent ad, amit kérek; a bótos ad pénzé 
mindent; ad azaz amikor egymást meglepük valamivel; ad egy 
ajándékot; ad egy almát; ad egy rágod amit elfelezem veled és 
megeszök; ad ide; ad ide a didit az anyád úr istenit; ad oda a 
toladat; ad valamit amit kérünk; ad valamit vagy név származhat 
belőle; adakozás; adide; adni a barátnőnek valamit vagy 
anyunak; adni joban szeretek mint kapni; adni jobb mint kapni; 
adni kel; adni valamit; adó; ado nak hívják az osztájtársamat; 
adomány a szegényeknek; adományozás; adományt; adtok; 
adunk; adunk valakinek valamit vagy ő ad valakinek valamit; 
ad-vesz-kap; ajándékot ad; ajándékot kap; ajándékozik; ajánlat; 
ajánsék; aki kedves és nem sajnál semmit az ad vagy kap; amát; 
amikor egy gyerek oda ad valamit barátjának; amit aduk 
egymásnak; anya; árus; átnyújt; bőkezűség; cukorkát; cukorkát 
ad; cserél; egy ajándékot; éhező; én adnek; én adok; ha adunk 
valakinek valamit; ide; idead; ige; Jézus; jó dolog; jó ember; jó 
érzés; jó szivvel; jobb látni amikor kapsz; jókedv; jót cselekszik; 
jót tesz egy rászorulónak; jutalom; kap-kinek; kapsz; kapunk 
valamit; karácsony; kedveségből; kemény a fasz; kenyerek; 
kenyeret; kéregetős anya; kérni; kézfogást; kölcsön ad; másnak 
ad; matek; megad; megajándékoz; mindig anyukámnak adok 
ajándékot; mit; mit ad; nagy lelkű; nagyapa; neked; nekem; nem 
fösvény; nem sajnája; nem tudom; nemad; oda ad valamit; 
otthol; örömet okoz; pénzt odaad; remény; Ricsi nagy; segít; 
segíteni; segítő kész; segítőkészség; segítség; sokat; szegények; 
szépetad; szeretetből; szeretetett; szeretetszolgálat; szeretett; 
sziveségből; szívesen; születésnap; tesóm; tessék egy ceruza 
vagy egy toll; tesz; tolat; vad; valaki valakinek valamit 
ajándégba ad; valaki valamit ad; valakinek; valakinek ad; 
valakinek adunk; valamit ajándékba adni; valamit ajándékoz 
valakinek, vagy tárgyat vagy pedig élőlényt; valamit kölcsönöz; 
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valamit valakinek ad, vagy kap; ved; veszek; vizet; дай ти мені 
(add nekem); щирість (őszinteség); 
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Kenyér 
89 19,0% étel/étell; 
52 11,1% finom/vinom, 
33 7,0% ennivaló/enivaló/enivalov; 
32 6,8% kenyér/kenér; 
15 3,2% búza; élelem; 
14 3,0% kaja; хліб/гліб (kenyér); 
13 2,8% eni/enni; 
12 2,6% liszt; 
11 2,3% élelmiszer; 
7 1,5% puha; 
6 1,3% evés; Isten; X; 
5 1,1% bulocska; élet; 
4 0,9% barna; ehető; friss; kifli; 
3 0,6% eledel; nagy; vajaskenyér/vajas kenyér; 
2 0,4% cipó; finom kenyér; jó; kenyeret; kerek; laktató; pék; penészes 

kenyér; popa; reggeli; ropogós; meg kell enni/megkell enni; 
elemózsia/elemorzsia; 

1 0,2% a bótban van kenyér; a kenyér az a éter ami meg enyi szabat; a 
kenyeret enni lehet; amit eszel a főbb táplálékok közé tartozik; 
amit eszük; az embernek a kenyér fontos bár milyen kajához és a 
kenyér a buzából van; azt enni szoktuk, bármivel meg lehet enni; 
becsüld; békség; buli; búzából készült élelmiszer; egéséges; 
egyik legfontosabb; éhíség; éhség; életet adó ennivaló; enivaló 
amelyt az emberek csinálták; enni kell; étek; étel ami nélkül élni 
nem lehet; ételek; fehér; fehér kenyér; fehér van; felvágni; finom 
a kenyér meg kolbászos sajtos kenyér; finomság; fojékony 
kenyér; fontos; fő táplálékunk; gabona; gömbölyű; Isten 
ajándéka; Isten teste; Jézus teste; jó és enni kell, legtöbbször 
boltban veszik; kajas; Kati; kemece; kenyér az egy élelmiszer 
amit megeszünk; kenyér azt meg kel eni és buzából van a kenyér 
mindenél jobb; kenyér becsület; kenyér nélkül nehéz az élet; 
kenyerek; kenyeres; kenyeres kocsi; kenyeret a szegényeknek 
kell adni, meg akinek szügsége van kenyérre, ahol éheznek; 
kenyérpirító; kenyérszám; kenyérszelet; kenyért eszek; kényű; 
kör; kövérség; legfontosabb; mama; meg lehet enni; meleg; 
mindenhol árulják; mindennapi ennivaló; mindennapi kenyér; 
mindjár megyek veni egy kenyeret a boltba; pékség; regellire; 
sipka; szép kenyér; szeretek kenyeret eni; szeretem a kenyeret; 
szeretet; szülim; tápanyag; táplálék; táplálkozás; tészta; ungvári 
kenyér; vacsora; vaj; vesz; vetem egy kenyeret; Z; zsíros; 
добрий (jó); хліб - це щастя (kenyér – ez a boldogság); 
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Víz 
49 10,4% innivaló/inivaló/inni való/ini valo/ini való/inivalov; 
38 8,1% víz; 
32 6,8% ital/itall/ittal; 
23 4,9% ini/inni; 
14 3,0% folyékony/fojékony/fojékon/folyékon; 
13 2,8% élet; tiszta; 
12 2,6% kék; 
10 2,1% szomjuság; tenger; iható/ihatov; 
9 1,9% folyik; fürdés; H2O; вода (víz); 
8 1,7% hideg; átlátszó/átlácó/átláccó; 
6 1,3% ivóvíz; ásványvíz/ásvány víz; 
5 1,1% folyó; folyadék/fojadék; 
4 0,9% vizesés; 
3 0,6% édes; eső; fürödni; iszik; kóla; meleg; szintelen; szomjas; vizes; 

X; ár víz/ár fiz/árviz; 
2 0,4% az élet; csepp; hűsítő; iszuk; ivás; ivó; iztelen; jég; lételem; nem 

jó a víz; szomjúságoltó; szomjúságot olt; tó; tűz; víz nélkül nincs 
élet; zuhany; iszok/ivszok; nyár/nár; vizet itam/vizetittam; 

1 0,2%  a csapból folyik; a pohárban kevés víz van; a víz az jelenti 
fürdész; a víz maga az élet, ha nem lenne víz ember se lenne; a 
víz nélkül nem lehet élni; amiből lehet teát csinálni vagy ihatuk 
is ha szomjasak vagyunk; amit iszuk; ár víz öncsön el téged; 
ásvány; az egyik legfontosabb dolog, ami nélkül nem lehet 
megélni, tengerekben található és másutt is; az éllet jelenti az 
embernek a földön több víz mint föld; az isztelen és nem 
szeretem kolát szeretem; Borzsa; cápák; csap; csobog; edes víz; 
egyik legfontosabb; életfennmaradás; éltető; víz ízetlen meg 
lehet ini és főzni lehet belőle; finom víz; fojás; fojik; frissesség; 
fürdeni; fürdik; fürdőszoba; H2O a vegyjele; hal; halászat; hol; 
inni kell; inni lehet; inni szoktuk; isznak; ital ami nélkül az emer 
nem tud leni de semmilyen élőlény se; jó; jo víz; kád; kék szín; 
kenyér; kép; kut; Lemberg; létfeltétel; létfentartó; locsogó; 
mosakodás; nagyon jó szomjúsággátláló; nálunk a tegnap 
nagyon rosz nap volt, mert ár víz volt; nedves; nincs íze; nyáron 
nagyon jól hűsít a víz; ontja a szomjat; pájinka; pocsolni; pohár; 
sok; szárazság; szent; szép; szeretek vizel locsolni; szomjat 
csilapít; szomjat old; szomjazás; szomjúellen; szomjúság ellen 
ha kiszáradun; szomjúságcsillapító; szomjuságot oltja; tápanyag; 
táplálék; tavak; Tisza; tiszta víz; tisztálkodás; uszás; úszik; van 
tiszta és van koszos nem élnénk nélküle és a növények sem; vér; 
világ; Vita; vitorla; víz az ha szomjasok vagyunk kiolcsa a 
szomjuságot; víz mindenhol van a világon; víz mint a tó; víz 
nélkül a világ nem lehet volna semi növény se mi az emberek; 
víz nélkül nem lehet élni, az az életünk része, avval mosaksunk, 
iszunk; vizbe; vízfolyás; vizünk; купатися (fürödni); пити 
(inni); прозора (átlátszó); синій (kék); Z; 
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Érdekes 
47 10,0% vicces/vices/vitcess; 
39 8,3% érdekes/erdekes; 
21 4,5% játék; 
18 3,8% X; 
16 3,4% film; 
11 2,3% jó; nevetséges/nevecséges/neveteséges; 
10 2,1% szép; 
9 1,9% vidám; 
7 1,5% könyv; vicc/vic; 
6 1,5% furcsa; kiváncsi; nevetés; 
5 1,1% bohóc; érdekel; különleges; valami; 
4 0,9% játékok; цікавий (érdekes); 
3 0,6% cirkusz; ember; érdekesek; érdeklődik; érdeklődő; érdemes; 

mese; minden; szórakoztató; tudnivaló; új; 
2 0,4% valami jó; álom; dolgok; dolog; érdek; érdekes egy nő; érdekes 

játék; érdekes valami; érdekeség; érdeklődés; ez érdekes; ez 
nagyon érdekes; interesting; izgalmas; kiváncsiság; különös; 
mulatságos; nevetni; órák; öröm; prikol; realy; sport; tecik; 
valami érdekes; Z; цікаво (érdekes); valami vicces/valami vices; 

1 0,2% a cirkusz érdekes; a církuszban érdekes mutatványokat 
mutatnak; a film; a labda; a motrozás; a jácás és a nevetés; 
ajándék; akármi; alakzat; állat; alma; ami nekem érdekes valami 
történet és más; amit olyannak érdekesnek találunk; aranyus; az; 
az érdekeség nekem sok mi a földről sokat érdekőződök; az 
valami édekesz; bábszínház; biciklizés; bolondság; cipő; 
édekesek; édes; egy film is lehet vicces vagy egy cirkusz; 
legenda; elgondolkodtató; én; énekfeszítő; érdegesn volt a 
születés nap Robinál; érdekes a műsor; érdekes a szex; érdekes a 
tolad; érdekes a vicc a közmondás; érdekes ami nagyon 
nevedséges; érdekes amikor valaki viccelődik; érdekes az 
amikor valami különleges és ritkán látunk olyat; érdekes az 
ember; érdekes az iskola mert sok gyerekek járnak; érdekes 
bármi lehet, akár egy könyv, akár egy iskolai feladat, vagy egy 
dolog; érdekes egy történet vagy érdekes amit csinál; érdekes 
ember; érdekes könyv; érdekes mutatvány; érdekes sok minde 
lehet az mikor megmagyarázhatatlan dolgot láttunk; érdekes 
szavakvanak; érdekes tan anyag; érdekes Tóth Ricsi; érdekes 
történetek vannak; érdekes, amikor nézek filmet vagy nézünk 
valamit; érdekesen; érdekesvalami; érdekfeszítő; érdeklik; 
érdeli; érdet felkeltő; éret; érték; exciting; ez; ez az ára; Fábri; 
falu; filma; fiú; fura; ha valami érdekes, mondjuk a film, mese, 
vagy ép olvasmány; házi; interessant; iskola; izgató; játékos; 
kacagás; kaland; kalandos; kérdés; kirándulás; kitalált; kivács; 
kiváncsi vagyok rá; kompi; kompjuter; könyű; körhinta; labda; 
látvány; látványos; melléknév; minták; mókás; mondjuk egy 
vicc lehet érdekes; mozi; nagyon érdekes; nagyon kiváncsis; 
nagyszerű; nem érdekes; nem unalmas; név; növény; olvasni; 
óra; például érdekesnek találunk egy álatot; pippang; rádió; 
röhögcséges; röhögés; röhögni; sponend; Szabi; színes; 
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szomorús; szórakosztató; tanóra; tanulmány; tárgy; tárgyak; 
társasjáték; téma; tetszik; Tom és Dzseri; Tom és Zseri; torna; 
tudomány; tuti; tűgni; tv; újdonság; unalmas; újság; valaki 
érdekes; valami ami ujjdonság és amit tudni szeretnék és ami 
nagyon furja az oldalam; valami dolog; vannak érdekes dolgok 
ami érdekes az jó; vidámpark; zongora; дуже інтересно (nagyon 
érdekes); цікаве (érdekes); щасливо (boldogan); valami jó vagy 
érdekes; 
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Anya 
68 14,5% szülő/sülő/szüllő/szólő; 
62 13,2% szeretet; 
40 8,5% anya/annya; 
22 4,7% apa; 
16 3,4% kedves; 
13 2,8% szeret; 
11 2,3% jó; szeretem; 
9 1,9% édesanya; szép; 
7 1,5% X; 
6 1,3% gondoskodó; szerető; мама (anya); 
5 1,1% család; 
4 0,9% anyám; anyuka; bodogság; jószivű; mama; szeretett; 

otthon/othon; 
3 0,6% anyu; anyukám; jóság; Z; 
2 0,4% anya egy okos nyő; anyuci; anyus; aranyos; édes; mum (anya); 

szeretni; szülőanya; szülők; 
1 0,2% 08.márc; a legfontosabb; a legjobb; a legszebb az egéz világon; a 

saját szüleim; a szülő női tagja; ad pénzt; adni; aki az életünket 
adta; aki életet adott; akit Isten után a legjobban szeretek; akit 
nagyon szeretük; akit nagyon szeretünk; anya akit a legjobban 
szeretük; anya akit szeretek és mindennap látom; anya az aki 
felnevel ő minket nagyon szeret és mi is szeretük őt; anya az aki 
megszült és felnevelt minket; anya az, aki felnevelt; anya csak 
egy van; anya dolgozik; anya egy van; anya elkészítette a 
vacsorát; anya gondoskodik rólunk és mindenről szeret 
mindenkit; anya jó; anya nagyon szép a hajad; anya nagyon 
szeret; anya nekem nincs úgyhogy dögöljön meg ott ahol van; 
anya segít; anya szeret minket nevell etet; anya szeretett; anya 
vagy apa; anya-apa-este-gyerek; anyából csak egy van; anyád ér; 
anyák napja; anyám azonykatonája; anyám főz; anyám szeret; 
anyaszeretet; anyuka nekem nagyon kedves és szép és nem is 
tudnám hogy milyen roszul lene nélküle; apa-anya-este-gyerek; 
apu; az akit a legjobban kell szeretnünk; az anyák napja; az 
anyukám a pénzet; az egyik szülő; az első; az én anyám; az en 
anyám nagyon jó; az én legfontosabb részem; az én szülőm; az 
enyém(Irén); az édesanya; barna; bicikli; csak egy lehet; csak 
egy van; dolgoz; drág; édes anyám; édesanyánk; egy ember aki 
szeret és melegséget áraszt a gyermeke felé; egy gyerek nagyon 
szereti az anyját; egy szerető, gondviselő, jó, anya, akire mindig 
számíthatok; egyanya; egyetlen;  anyukám; én kis koroba anya 
tejt itam; érdekes; etető; felnevelt; főz; gondoskodás; gyönge; 
ideges; jó anya; jókedvű; jóságos; kedveség; kenyér; leg 
közelebbi; legfőbb; legjobb barátnő; legjobb ember a világon; 
legközelebbi ember; legjobb; megértő; megszűlt; minden 
gyereknek van annya és nem lehet pótolni; mindenkinek van; 
mindenkinek van édesanyja; muter; mutter; nagymama; nagyon 
szeressük; nevelő; nő; oltalmazó; ő a mindenem és nagyon 
szeretem nem tudom mi lenne nélküle velem; ő gondoz minket; 
öröm; segítőkész; semi nem lakom vele; sok; süti; szerelem; 



156 

szeret minket; szeretem anya fősztjét; szeretem őtet; 
szeretetreméltó; szeretni való; szüleim egyike; szülőföl; törődés; 
törődő; valakinek az anyja; vers; vidám; vigyázó; любляча 
(szerető); 
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Száz 
120 25,6% szám; 
40 8,5% száz/100; 
39 8,3% pénz/pez/pézn; 
29 6,2% sok; 
17 3,6% egy szám; 
15 3,2% X; сто; 
9 1,9% ezer, 
7 1,5% ember; számok; 
6 1,3% kétszáz; 
5 1,1% év; százalék; Z; dollár/dolár; tiz/10; 
3 0,6% griveny; kerek szám; szó; számjegy; százezer/100000; 
2 0,4% egy nagy hüjeség; egy számjegy; egyes; euró; éves; ez egy szám; 

hrivnya; 
1 0,2% 1; 99; 107; 100 gr; 100 hr; 100 kiskutya; 100 méter; 800-száz; a 

100 éves háború; a száz az egy szép szám; a száz pédául 
százgiven; algebra; autó; az egy szám valamibő százvan; az első 
3 jegyű szám; barát; betű; büntetés; egy bolond százat csinált; 
egy egyes két nulla; egy kerek szám; egy szám és egy torna; egy 
szám vagy száz ember van a helységben vagy valahol; egy szép 
kerek szám; egyszám; én találtam száz griványát; esztendő; év 
lehet; éve; ez szám; ezegy szám; ezerszer; feladat; forint; 
grivnya; háromjegyü szám; hát a száz az a szám; hatalom; írtunk 
le egy szót; kerek; kerekszám; két nulla; költeni; könyv; labda; 
lap; lehet száz macska is vagy száz kunya is; macska; mani; 
matek; megvéd; mi; money; nagy mennyiség; nagy szám; nap; 
nénjém; nullák; nyolc; öt; páratlan; péng; pénzérték; puszta 
szám; ruha; sok dolog; sok pénz; sok száz; szám amely nagyon 
sok; számnév; számok vagy péz; számoló; szászor; száz %; száz 
az egy szám jó nagy és három betűbő áll; száz az nagyon sok 
szám; száz baszom a szád; száz dollár; száz egy szám; száz 
esély; száz eurót kaptam a munkámért; száz év; száz ez egy 
szám a matekhez meg mindenhez használjuk; száz fa; száz 
forint; száz méter; száz mint a gyermekotthonban eltünt ennyi; 
száz szép rózsa; század; századik; százas; százegy; százéves; 
százlábu; százlapos vizetem van; százöt; százszor szeretni; 
százszorszáz; százszor-száz; szél; szép kerek szám; szeretnék 
100 évig élni; szilva; szto; születésnap; szülő; tanuló; van száz 
grivnyám; vidámság; zár; цифра (szám); 
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Щастя 
148 31,6% X; 
67 14,3% boldogság/bodogság/boldogaság/boldogásg/boldoság; 
50 10,7% öröm; 
15 3,2% щастя (boldogság); 
12 2,6% szeretet; 
7 1,5% vidám; 
6 1,3% boldog; 
5 1,1% élet; szerencse; jó/jov; здоров'я/зоровя (egészség); 

egéség/egészség; othon/otthon; béke; császár; szép; ukrán szó; 
радість/радость (öröm); 

4 0,9% béke; császár; szép; ukrán szó; 
3 0,6% idő; pénz; piros; Z; сім'я/сімя (család); 
2 0,4% anya; csajt; család; élni; jóság; óra; tiszta; ukrán; vidámság; 

любовь (szerelem/szeretet); моє щастя мама (az én 
boldogságom anya); ünnep/ünep; 

1 0,2% a szerencsét furtuna művének tartják; anyu; apu; az akor mikor 
az embernek esemémye van; az amikor az ember jól érzi magát 
boldog; az élet mulása; az jó; bánat; boldog vagyok; boldog 
valaki; boldogít; boldogságos; cím; csuka; dolog; ember; emberi 
érzés amelyet az ember örömébe érez; én; érzés; érzések; 
fogalom; happy; jó érzés; jó kedv; jólét; jóneveltség; kapok egy 
ajándékot; karácsony; kímélni; kincs; léggömb; lelsz valamit; 
lóhere; lottó; mi a boldogság; minden ember boldog; minden 
ember keresi; mindenki szeretne boldog lenni; mű cím; nagy; 
nagymama; nagyon; nyugalom; othagyni; öröm ha valaki örömöt 
szerez a másikra; öröm van minden embernek; örülni; sajt; 
szarás; szép boldogság; szép ukrán szó amit sajnos nem értek; 
szerelem; szeretni; szív; szó; Szuha Szucsi (kínai); talász 
valamit; torta; ukrán szeminárium; багатство (gazdagság); Бог 
(Isten); жизні (?); життя (élet); з родиною (a családdal); 
природа (természet); різдво (karácsony); таке щастя што ти 
дом (milyen öröm hogy itthon vagy); удача (?); усмішка 
(mosoly); чай (tea); щайнік (teafőző); що таке щастя (mi a 
boldogság); що таки (mi ez); 
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Питати 
128 27,3% X; 
62 13,2% kérdezni/kézdezni/kиrdezni; 
23 4,9% irni; 
16 3,4% kérdés; 
9 1,9% питати (kérdezni); 
8 1,7% inni; 
7 1,5% kérdez; 
6 1,3% felelni; petárda; 
5 1,1% felelet; válasz; 
4 0,9% iskola; kérdések; olvasni; tanár; 
3 0,6% beszélni; kérdezni valamit; olvasni; kiváncsiság; megkérdezni; 

nehéz; ukrán szó; víz; 
2 0,4% Z; apa; apu; ember; érdeklődni; evés; hogy vagy; jó; 

megkérdezünk valakit; tanulni; tudni; vers; відповідь (felelet); 
питати когозь (valakit kérdezni); урок (óra); 
заптання/запитаня (kérdés); питання/питаня (kérdés); 
együtt/együt; 

1 0,2% a mondat végére ezt teszik; amikor nemtuc valamit; ask; az 
iskolába; barát; bármit; beledzeni; beszéd; betű; diktálás; 
édesapám; el lehet mondani például az érzelmeinket; éledezni; 
emerről; enni; érdeklődés; érdeklődni valami iránt; érdeklődő; 
érni; ételek; faggatni; feladat; felkérdezni; furulya; füzetbe; haj; 
hang; házit; hirtelen kérdés; hogy; hogyvagy; ige; információ; 
iró; irodalom; ismerkedni; ismételni; jóindulat; kecske; 
kedvesen; kell; kérdeni; kérdésre válasz; kérdést feltenni; 
kérdezem; kérdeznek a tanárok; kérdezni amikor valamit 
kérdezünk a másiktól; kérdezni ha valaki kérdez valakitől 
valamit amit nem tud; kérdezni kell valamit; kérdezni szoktak az 
emberek, egyik a másiktól; kérdezni szoktam anyut ha valami 
baj van; kérdezni valakitől valamit; kérdezni valami nem érthető 
dolgot, amiről gőzöd sincsen; könyvet; leégető; ma 
megkérdesztem a tanárnőmet; mást kérdezünk; megkérdezni 
valamit a szüleimtől; mit; mond; mondat; nagyapától; nem 
értem; nem érteni valamit; nem szeretem a sulit; okos vagy; órán 
szokták csinálni; piták; referátum; sokmindent; számolni; szép; 
szipenn; szomjas; szót; szőrzet; szöveg; tanártól; tanító kérdez; 
tanulás; teszt; tétezni; Tom Sawyer; Tót; Tót Ihitót; tudakolni; 
tudakozás; tudakozni; tudás; ukrán; valaki kérdez; valakit; 
valamit; válaszokat várni; válaszolni; választ várni; verni; verset; 
Велики ралад (Nagypalád); відповідати (felelni); вчителі 
(tanárok); домашньоє (házi); домашню (házi); допомогти 
(segíteni); інтересно (érdekesen); контрольна (önálló); мама 
(anya); питати ти не знаєш  щось і тобі хтось допомагає в 
школі (kérdezni te nem tudod mit és neked ki segít az 
iskolában); ти неможеш його питати (nemtudod őt 
megkérdezni); цікавитись (érdeklődni); цікавість (érdekesség); 
читати (olvasni); що спитати (mit kérdezni); що таки питати 
(mi az hogy kérdezni); що? (mi?); щось (mit); щось дізнатися; 
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Великий 
161 34,3% nagy/nag/nyagy; 
29 6,2% X; 
27 5,8% kicsi/kics; 
21 4,5% magas/magass; 
15 3,2% ház; óriási; 
11 2,3% óriás/oriás; великий/великии (nagy); 
8 1,7% ember; 
7 1,5% hatalmas; 
4 0,9% alma; fa; erős/eros; hosszú/hoszú; 
3 0,6% big; nagy alma; nagyobb; Nagypalád; nagyság; templom; zöld; 
2 0,4% Dobrony; épület; hegy; jó; kutya; mama; méret; Nagy Dobrony; 

nagy fa; nagyapa; sok; szép; valami nagy; Z; великий дом (nagy 
ház); дерево (fa); дім (ház); 

1 0,2% a falum nagyal kezdődik; a mi fánk magas; a mi házunk nagy; 
aki nagyobb tőlem; állat; apám; az oszlop; az osztajtasam kicsik; 
barát; Bereg; beszélni; darab; egy nagy ház; elefánt; én is az 
vagyok; falu; Fekete László; finom; Godzila; Góliát; grob; haza; 
hogy; hu de nagy ez a kamijon; iskola; itt; kicsis baba; király; 
Kizman; medve; mérőszalag; nagy a fa; nagy ama; Nagy Attila; 
nagy az apukám; nagy az asztal és; nagy az oszlop a ház a kájha; 
Nagy Bereg; nagy bőgő; nagy család; nagy dolgok; nagy fasz; 
nagy hegyek; nagy például valami nagy és valami kicsi; nagy 
valami; nagyember; nagy-magas; nagymama; nagynak leni; 
nagyon szeretem anyukámat; nagy-pinu; nagy-pucu; nap; 
nyagyos; olvasni; olyan mint a szüleim és én; osztálytársaim; 
othon; öröm; paládi iskola; paraszt kapál eszik a kutyát; Ráti 
István; repül; Robi; rokonértelmű; széles; terem; tulajdonság; 
ukrán; van nagy alma fám és vagy házam; vasárnap; veled; 
velem; Volodémer; бальшой (nagy); будинок (ház/épület); 
велика (nagy); Велика людина вона може сама за себе 
посояти (nagy ember aki ki tud állni magáért); Велика Палад 
(Nagypalád); великий будинок (nagy ház/épület); Великий 
Палад (Nagypalád); він такий великий пес (ő olyan nagy 
kutya); гора (hegy); двір (ajtó); дошка (tábla); любов 
(szerelem); маленький (kicsi); малий (kicsi); мугутній 
(hatalmas); нога (láb); подарунок (ajándék); собака (kutya); 
футболіст (futbalista); 
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Сон 
81 17,3% X; 
66 14,1% nap/nyap; 
62 13,2% álom/állom; 
13 2,8% сон (álom); 
10 2,1% aludni; elefánt; 
7 1,5% alvás; álmos/állmos; 
6 1,3% fény; szép; 
5 1,1% jó; спати (aludni); 
4 0,9% állat; álmodni; fényes; meleg; nagy; pihenés; világos; сонце 

(nap); 
3 0,6% rémálom; sárga; sugár; szop, 
2 0,4% álmosság; édes; éjszaka; hal; jó napot; ragyogó; szép álom; 

szonik; szónok; világosság; Z; сон коли я сплю (álom amikor 
alszok); napsütés/nap sütés; rossz/rosz; 

1 0,2% a nap nagyon fényes; a nap nagyon meleg; a növényeknek 
nagyon fontos a fejlődéshez; ágy; állam; állmodás; állmodni 
szoktak az emberek; állmodozás; állmok; alma; álmod; álmodás; 
álmodni az; álmodom; alszik; aludni mélyen; alvás közben 
látjuk; alvás közben szokott történni; alvo nyuszi; amikor valami 
jó álmodik; az álom az este történik; az alvás jót tesz az 
embernek; boldog álom; bolygó; cica; concé; conik; csillag; dal; 
dátu; derűs; édes állom; éget; égitest; egy kellemes álom; eresz; 
esés; este; este mindenki álmodik; évszak; feküdni; felhő; fiam 
az anyának a fia vagy az apának így nevezik ukránul; gondolat; 
gondolkozás; gömböjű; gyerek; gyermek; hétfő; hó; hold; 
holdkóros; indul; ital; kerek; kola; kopek; lap; ma olyat álmot 
álmotam hogy majdnem; Maksim; megfoghatatlan; melegség; 
minden emberre rá jön este; minden este aludnak; nagy álmaim 
vann; nagyon cukros; nagyon jó; nap-felkelte; napos ég; 
napozik; nappal; nyúl; párna; rajzolni; reggel; rém; rossz álom; 
som; süt; szánkó; szépet; szépség; szó; szok; szomszéd; szonce; 
szörnyek; születik; szürke; természet; toll; új világ; vakáció; 
valaki álmodozik; világít sárgát és meleget ad; гарний (szép); 
гороший (jó); диван (kanapé); дитина (gyerek); думка 
(gondolat); золото (arany); колиснова; крепкий; любов 
(szerelem/szeretet); мрія (álom); приємносьть; про щось 
мріяти (miről álmodni); радісний; сон приснився добрий; Сон 
це лагідний бо людина все кидає лиж би поспати і увідіти 
гарні; сон-nap; сонечко (napocska); спальна (nappali); 
телевізор (televízió); у мене був такий сон гарний (nekem 
olyan szép álmom volt); цікавий сон (érdekes álom); щастя 
(boldogság); щось хороша (ami jó); 



162 

Дати 
93 19,8% X; 
85 18,1% dátum/datum/dátúm; 
70 14,9% adni; 
13 2,8% ajándék; 
12 2,6% kapni; 
11 2,3% дати (adni); 
8 1,7% idő; 
5 1,1% nap; veni/venni; 
4 0,9% ajándékot; születésnap; valamit adni; Z; 
3 0,6% dátumok; öröm; szeretetet; день 

народження/деннародження/ден нарожена (születésnap); 
2 0,4% adni jó; adni valakinek valamit; adok; ajándékozás; évforduló; 

évszám; finom; hónap; ma; naptár; дати комусь яблуко 
(valakinek almát adni); annyi/anyi; kölcsön adni/kölcsönadni; 

1 0,2% 2009. 03. 04.; szeptember 1.; "jobb adni mint kapni" - 
közmondás; 1996 október 9 dátum, szülinap; a hónapok; 
adakozó; adni amikor nincs; adni egy almát; adni jobb mint 
kapni; adni szeretetet; adni valaki odad valakinek valamilyen 
tárgyat dolgot és így tovább; adni valamit neki, és örömmel, amit 
nem sajnálsz mástól; adni valamit valakinek; ajándékozni; alig; 
almát; almát adni; anyu; átad; autó; az én születési dátumom 
1996.01.21; boldogan; bőkezű; bundás; cukorkát; danol; daru; 
dátum vagy déktánt; dátum valamileyn nap vagy határidő; 
dátumozni; dodátom; dugár; dugó; elmeni; emelni; étel; év; 
gondoljunk az elesettekre; gyerek; gyűjteni; híd; hozáadni; idő 
óra; időpont; igen; iskola; jegyet; jó; jóságból; jószívű; 
karácsony; kedves; kedvesség; kenyér; kérlek adj egy ceruzát; 
kérni; késő; kéz; kompjuter; kölcsön; ma május 16. 2009.; mai 
dátum 2008. március 11; mai nap; május; március 8; mikor 
születtem; mikor van valami annak a dátuma; nadrág; nagylelkű; 
napok; nem irigység; nemtudom; odaadóan; odadni; örömet; 
pénz; pénzt; segítőkész; sokat; soktam adni; szeptember; 
születés; születés pap; születési dátum; szülinapi; tészta; 
valakinek; valaminek a dátuma; valamit adtak; valamit szívből 
adni; visza adni; брати (venni); велика душа (nagylelkű); 
гроши (pénz); давати (adni); дата (dátum); дате (?); Дати 
можна все але не любод і не щастя (adni mindent lehet, de 
nem szerelmet és nem örömet); дати щось йому (valamit adni 
neki); допомогти (segíteni); друзя (barát); зарплату (fizetés); 
іграшки (játékok); мамі (anyának); подарунок (ajándék); 
роботу (munkát); спогоди; ти можеш йому дати свою книгу 
(odaadhatod neki a könyvedet); тримати (kapni); школад 
(csoki); щастя (boldogság); щиро (őszintén); 
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Хліб 
203 43,3% kenyér/kenér; 
30 6,4% étel; 
20 4,3% finom; 
14 3,0% búza; 
12 2,6% хліб (kenyér); 
11 2,3% X; ennivaló/enivaló/enivalov; 
8 1,7% puha; їжа (étel); eni/enni; 
7 1,5% élelmiszer; 
5 1,1% élelem; 
4 0,9% liszt; friss/frisz; 
3 0,6% evés; fehér; jó; kaja; puha kenyér; Z; 
2 0,4% barna; ebéd; kenyeres; otthon; víz; хліб ми ціли питаємось 

(kenyér mind azt kérdezzük); gömbölyű/göbölyű; Isten 
teste/Istenteste; liba; життя/житя (élet); 

1 0,2% a kenyér nagyon finom és tápláló rengeted vitamin van benne; a 
búza kenyér íze; a kenyér a legjobb a legfinomabb; a kenyér 
minden nap szügséges; a kenyér puha, melleg és az ember eszi; a 
mi kenyerünk; az nagyon finom; barnakenyér; becsüld a 
kenyeret; betevő; buli; bulocska; cipó; csecs; egy étel megkell 
enni; éhesség; ehető; élet; életerő; én minden np kenyeret eszem; 
enni kell; eszik; eszt eszem; ételek; falat; fekete; finom étel; 
finom kenyér; fontos; haza; házi kenyér; hoszú; inivaló; Isten; 
ízes; jó kenyér; kenyér amit eszünk; kenyér amit eszünk és jó; 
kenyér amit nagyon szeretők; kenyér az egy étel; kenyér az 
egyik legfontosabb étkünk; kenyér étel; kenyér hát az hizlal; 
kenyér meg kel eni és buzából; kenyeret; kenyérfinom; kenyért 
eszik; lekvár; megenni; mindennapi étel; nézni; pék; pék készíti; 
pékség; peteszég; popa; regeli; sárga; sült; széll; szeres a kenyért 
mert azt szeretni kel Isten teremtete és a kenyér a legszenteb; 
szeretem; szomjas; táplálék; tej; vacsora; zsömle; без хліба 
життя немає (kenyér nélkül nincs élet); білий (fehér); великий 
(nagy); вкусне (finom); дім (ház); добрий хліб (jó kenyér); їда 
(étel); їсти (enni); мама казала треба купити хліб (anya 
mondta hogy venni kell kenyeret); сім'я (család); сіно (széna); 
смачний (ízletes); тисно (?); Україна (Ukrajna); хліб який 
добрий (a kenyér olyan jó); хліб-étel; хлібом (kenyérrel); 
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Вода 
176 37,5% víz; 
35 7,5% X; 
23 4,9% innivaló/inivaló/innivalov/inni való; 
16 3,4% вода (víz); 
11 2,3% inni/ini; 
9 1,9% ital; пити (inni); 
8 1,7% tiszta; folyékony/fojékony; folyó/fojó; 
7 1,5% tenger; 
5 1,1% élet; átlátszó/átláccó/átlácó; 

4 0,9% fürdés; pohár; прозора (átlátszó); ásványvíz/ásvány víz; 
iható/ihato; fojik/folyik; 

3 0,6% hideg; szomjuság; 
2 0,4% Budapest; édes; H2O; íztelen; kék; melegvíz; nélkülözhetetlen; 

pezseg; vizes; Vodafon; Z; питна (ivó); forró/foró; 
hűsítő/husítő; inni lehet/innilehet; víz az ember lételeme; 

1 0,2% a szomjaság gátló az ember életében nagyon jó és a fürdésre is jó 
a víz; a tegnap nagyon szomlyas voltam mert kifutom; a testnek 
mindig sok fojadékra van szüksége; a víz; a víz átlácó; amivel 
mosakszok vagy tenger; anyukám; ásványi; átlátszó valami; 
basut; beszélni; biz; boda; csilapítja a szomjunkat; csillogó; 
egészséges a víz; egy ember vizet iszik; egy pohár víz; elem; 
életerő; életfontosságú; emberiség; eni; eső; fehér; finom; 
fojadék; fojók; főz; frisít; friss; frissesség; fürödni; galamb; hal; 
halas tó; inni kell; ivás; jég; jó; kékség; kocsma; lételem; 
mindennapi; nagy; nemtudom; pálinka; pecabot; szagtalan; 
szénsavas víz; szintelen; szóda; szomjas; szomjú; szomjuság 
kihalása ellen; szomjúság oltó; szomjuságot csilapít; szurmolni; 
szükséges az élethez; Tisza; tisztálkodás; tűz; ukrán; vajda; 
valamitől; víz aki szomjas iszik; víz amit meg iszuk ha nem lene 
meg halunk; víz esés; víz kék; víz mosakodni; víz nélkül nincs 
élet; vizet; vízi; vizierőbű; viztároló töltő; Vodafonohe; вода 
добра (jó víz); Вода дуже добра бо без неї людина не може 
жити (a víz nagyon jó mert nélküle az ember nem élhet); вона 
(ő); життя (élet); лужанска (luzsáni (ásványvíz)); на Тисі така 
тепла вода (a Tisza vize olyan meleg); олень (szarvas); 
солодка (édes); також як і без хліба і без вода життя нема 
(ahogy kenyér nélkül, víz nélkül sincs élet); тепла (meleg); хліб 
(kenyér); 
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Цікавий 
110 23,5% X; 
87 18,6% érdekes; 
15 3,2% vices/vicces; цікавий/цікава/цікави (érdekes); 
10 2,1% cigány; 
9 1,9% kávé; 
7 1,5% játék; boldogság; 
6 1,3% film; 
5 1,1% cica; könyv; фільм/філм (film); 
4 0,9% bohóc; mese; nevetséges; szép; Z; 
3 0,6% boldog; érdekesség; jó; nevetés; öröm; інтересний (érdekes); 
2 0,4% barát; Ciki Béla; cirkusz; cukorka; érdekes játék; érdekes könyv; 

érdeklődő; interesting (érdekes); játszani; kávéj; macska; 
szórakoztató; várjál; vonal; цікава ця іграшка (ez a játék 
érdekes); cikk/cik; 

1 0,2% ajándék; állat neve; állatok; álom; ár; az unokatestvérem nagyon 
érdekes; bármi lehet; buszmegáló; cigány aszony; cigaretta; cigi; 
cikázik; cinka; cipó; cirkás; cukor; cumi; csikágó; csöves; édes; 
eger; egy film; elegáns; énekes; érdek; érdeke; érdekes a vic; 
érdekes az ember számára valami; érdekes dolgok; érdekes film 
vagy könyv; érdekes játszani; érdekes ország; érdekes ő; érdekes 
szokott lenni az órák, a filmek, a dolgok és minden más; érdekes 
történet; érdekeség; érdekfeszítő; érdemes; érdesség; ez ciki; 
figyelem; focimeccs; futás; gyors; halgat; izgalmas; jácani; 
karácsony; kedves; kémia; kesztyű; kevés; kiérdemelni; kivánni; 
kofein; köhög; különleges; különös; lány; lehetőség; ma nagyon 
érdekes emberel találkosztam; manyi; megérkezni; minden; 
mondjuk érdekes a film; Mózer Viki; mű; műsor; nevet; nevetni; 
nézni; obi; olvasmány; olvasmány, álat vagy mesehős 
szereplésével; olvasni; olvasot; ország; roma; rothat; röhögni; 
sirály; szám; szelid; szembetűnő; szerelem; szórakozás; tantárgy; 
tévéműsor; tudomány; tulajdonság; újdonság; valami; valami 
nagyon érdekes és érdekel; valamilyen; várakozni; várjál egy 
percet jó; vezetni; vicces bohóc; vidám; virág; víz; в школи 
дали нові книги і вони дуже цікавий (az iskolában adtak új 
könyveket amelyek nagyon érdekesek); веселий (jókedvű); гра 
(játék); ітеси (?); книга (könyv); книжка (könyv); красивий 
(gyönyörű); людина (ember); мультик; настрій (kedv); 
фіолетовий (lila); цікавий день (érdekes nap); цікавість 
(érdekesség); цікала (?);  
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Мати 
116 24,7% anya; 
61 13,0% X; 
18 3,8% мати (anya); 
17 3,6% anyu/anyú; 
16 3,4% szülő; 
15 3,2% szeretet; 
14 3,0% Máté; 
13 2,8% kedves; 
10 2,1% jó; mama; 
6 1,3% любов (szerelem); anyuka/anyu ka; 
5 1,1% van; 
4 0,9% édesanya; matek; szép; szeretem; 
3 0,6% család; édes; gondoskodó; kapni; matematika; név; Z; добра 

(jó); мама (anya); 
2 0,4% ajándék; birtokolni; írni; jóságos; nyelv; otthon; szeret; szerető; 

мати люблу мене (anya szeret engem); сім'я (család); 
1 0,2% meg van minden a család; a legközelebb álló; a mi anyánk és aki 

világra hozott bennünket; a van mi van; agya; ami van nekem; 
anya a legkedvesebb a leg jobb a leg szeretőbb; anya a 
legközelebi ember; anya a világon csak egy van ő a gondozó, az 
oltalmazó és a vigító; anya aki felnevelt; anya az életben a 
legszebb ember; anya boldog nagyon; anya szeretet; anya 
szeretett; annyi; anyu kint bunyózik a kutyával; anyuci; 
anyukám; apa; apu; az én anyukám jószívű; az én anyukám 
neve; az én anyukámat Gyöngyinek hívják; bájönicle; barát; egy 
ember aki melegséget áraszt gyermeke iránt; én; én nagyon 
szeretem; enyém; Gabi+Krisztina; Gábor; gondoskodik valaki 
rólunk; hrosi; írni valamit egy prózát vagy stb; jó anya; jó mama; 
kedve; kedves anya és örökbefogadás; kedves és figyelmes ő 
hozott a világra; legszebb; lenni; madár; majom Szanyi Andi; 
mák; makaróbi; mamé; máté egy nagyon rész fiú; Máté egy 
osztálytársam; Máté evangélium; Matus; Matyi; megápni van; 
minden embernek van; nagy; nanye; naya; nem van egy kocsim 
meg repülőgép; nemem nagyon jó édesanyám van; nénye; nevel; 
osztájtárs; othon; ő nevel; ő szült; öröm; padtárs; pénz; roszaság; 
saját; szerelem; szeretni; szülőföld; szülők; te; telefon; téma; 
testvér; törődő; vidámság; vigyáz; zene; багато (sok); батьки 
(szülők); батько (szülő); гороша (jó); друга (barát); життя 
(élet); люблю (szeretem); любовь (szerelem/szeretet); мамочка 
(anyuka); мате (?); мати буде (lesz); Мати це не знаю даже як 
просказати (anya nem tudom tovább hogyan elmondani); мати 
(щось) (birtokolni (valamit); радість (öröm); родина (család); 
цінити (értékelni);  
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Сто 
170 36,2% száz/100; 
68 14,5% szám; 
20 4,3% X; 
14 3,0% сто (száz); 
11 2,3% sok; 
10 2,1% pénz; 
9 1,9% egy szám; 
6 1,3% dollár; álj/áj/aj; 
5 1,1% számok; 
4 0,9% kerek szám; 
3 0,6% 1000; algebra; stop; цифра (szám); 
2 0,4% 10; 101 kiskutya; foci; katona; kerek; kutya; matek; nagy; szász; 

szó; Z; багато (sok); гривень (hriveny); сто гривень я найшов 
на землі (száz hrivnyát találtam a földön); ember/embe; 

1 0,2% 1; 6; 99; 900; 100- az egy kerek szám; 100 az egy szám; 100 
dolár; 100 egy háromjegyű szám; 100 egy kiskutya; 100- egy 
szám 3-rom számból áló szám egy egyes és két nulla; 100 éves; 
100 éves a nagy mamám; 100- ez egy szám; 100 Hrivnya; 100 
pudos szupermark; 100 százas; 100 toll vagy 100 kiskutya; 100 
vagyis az első három jegyű szám; 100(griveny); 100000-forint; 
100-pontt; 101 kúty; áljunk meg egy pilanatra; álni; asztal; az 
egy 100; az egy szám; bárány; barát; bátyám; büntetés; darab; 
egy bolond 100 csinál és kakil; ének; enyi; év; fülbevaló; 
grivnya; hrivnya; jelzőtábla; katona ezt szokta mondani hogy 
sztoj ál akit meg szokot álítani; kerep; ki vagy; kiskutya; 
magazin; matematika; megálít; millió; money; nagy szám; nap; 
nekem majdnem 100 egyesem lene; nem; nyel; péndz; semmi; 
sokk; soto; sto; szalad; szám büntetés; számjegy; számnév; 
számolni; száz ember; száz éves háború; száz griveny; száz lába 
van a százlábúnak; száz százalék; száz szó; század; századik 
vagyok; százalék; százas a szvetter; százasban egy egyes van és 
2 nula; százezer; száztíz; százzal menni életveszélyes; szevasz; 
szok; születésnap; tessék; valami; végé; відсотки (százalékok); 
відсотків (százalék); гроші (pénz); долар (dollár); доларів 
(dollárok); друзів (barátok); книг (könyv); літер (liter); людей 
(ember); много (sok); номер (szám); один (egy); сото; сто 
гривень (száh hriveny); стона (?); сточі (?); число велике але 
в грошах це мало (számban nagy de pénzben kevés); чисно 
(?); я знайшов сто гривень (találtam száz hrivnyát); 


