
44. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

Szende Virág

Beszédértés és artikuláció kapcsolata
a magyar mint idegen nyelv kontextusában*

Bevezetés
Az adott nyelv felismerését lehetővé tevő mechanizmus, a percepciós bázis

nyelvfüggetlen vázára egy nyelvfüggő szabályrendszer épül rá, azaz az idegen nyelvi
beszédet a hallgató az anyanyelvi percepciós bázis működése szerint azonosítja (Lotz
et al. 1960). Tehát a nem magyar anyanyelvű egyén a szegmentumok azonosítását
is anyanyelvi rendszerének szűrőjén keresztül végzi el.

A beszédmegértés modelljeit áttekintve két alapvető gondolat tűnik releváns-
nak témánk szempontjából. A beszédmegértési modellek egy része kiemelt szere-
pet tulajdonít egy artikulációs komponens közbeiktatásának a beszédmegértés folya-
matában – például az ún. motoros elmélet (Liberman 1957) vagy az „analízis
szintézissel” modell (Stevens 1960) –; valamint szerepe van az intonációs struktú-
rának is; erre támaszkodik a globális beszédmegértés modellje (Wingfield 1975).
Más értelmezési keretek viszont a beszédmegértés folyamatának összetett voltát
emelik ki, melyek szerint a beszédmegértés különböző szintek egymásra épülésé-
vel valósul meg: magában foglalja az akusztikai hallási, fonetikai, morfológiai, szin-
taktikai elemzést (Bondarko-féle elmélet), illetőleg kiemeli a nyelvi meghatározott-
ság fontosságát (hierarchikus megértési modell). A legújabb – kognitív – koncepciók
pedig a jelentés és forma kapcsolatának egymástól eltérő megítélése mellett kiemelik
az előfeltevések, illetőleg a már tárolt ismeretek szerepét.

Mindebből két feltevés következik: (1) a beszédmegértés nyelv- és kultúrafüg-
gő folyamat; (2) a beszédfeldolgozási műveletek és a beszédképzési folyamatok nem
függetlenek egymástól. A hipotézisek ellenőrzése végett gyakorlatias ihletésű kísér-
leteket végeztünk.

A kísérlet leírása
Az alapkérdés az volt, hogy a célnyelvi környezetben tartózkodó és rendszeres

nyelvoktatásban részt vevő kísérleti személyek beszédértésében milyen változás
tapasztalható a két mérés között eltelt kb. két és fél hónap alatt. Egy későbbi alka-
lommal kitérek majd arra is, hogy ugyanazon kísérleti személyek esetében ez a vál-
tozás tetten érhető-e a kiejtés minőségének változásában is.
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A mérésben 15 fő eredményeit tudtam figyelembe venni. Velük mind a két be-
szédértési tesztet, illetőleg mind a két hangfelvételt el lehetett készíteni. Az első
mérés a nyelvtanfolyam kezdete után két héttel történt, a második pedig újabb két
és fél hónap elteltével. A kísérletben részt vevő személyek nemzetiség szerinti meg-
oszlása: 8 koreai, 4 vietnami, 1–1 japán, malajziai és orosz. Életkoruk 19 és 29 év
között van, tehát mindannyian a fiatal korosztályhoz tartoznak. Magyarországi tar-
tózkodásuk időtartama 11 nap és 1 év között volt a mérés kezdetekor, korábban töb-
ben is tanultak – saját bevallásuk szerint – magyarul: ez 3 hét és 3 év közé esett. Meg
kell jegyezni, hogy a koreaiak tanultak hosszabb ideig magyarul valamelyik koreai
egyetemen, ez azonban inkább a magyar nyelvről anyanyelvükön szerzett ismere-
teket jelenti, semmint magyar nyelvi tanulmányokat. A két mérés közötti időszak-
ban a nyelvórák száma a nyelvtanulás intenzitásától függően 144 és 240 között volt.

A teszt a klasszikusan ismert Az északi szél és a Nap című szöveg adaptált vál-
tozatán alapult. A szöveget úgy írtam át, hogy grammatikája és lexikája az első
mondatban a lehető legegyszerűbb, majd fokozatosan nehezedik a nyelvtanítás lo-
gikája szerint (1. sz. melléklet). A kísérleti személyek a szöveget az én előadásom-
ban, de magnetofonról hallgatták meg, tehát az értéshez vizuális támogatás (szájmoz-
gás, mimika, gesztus) nem járult. Az első lehallgatás után megkapták a tesztet, majd
ennek áttanulmányozása után ismételten meghallgatták a szöveget.

A hozzá tartozó teszt feleletválasztós, illetőleg cloze teszt 13 kérdésből, illető-
leg kiegészítendő kijelentésből áll; mindegyik pont tartalmazza a helyes megoldást
és három distractort (2. sz. melléklet).

Hipotézisek
1. Előzetes elképzeléseim szerint a második mérés eredményei jelentősen meg fog-

ják haladni az első mérését.

2. Azt vártam, hogy a helyes találatok a lexikai és grammatikai szintnek megfele-
lően fognak bekövetkezni, azaz az 1-4. pontra esik az első méréskor a legtöbb
helyes válasz, a második méréskor ez kiegészül az 5., 7., 10., 11. és 12. pontok-
kal. (A 6., 8., 9. feladat összetett mondatot tartalmazott, a 13-ban pedig az azo-
nosítás a személyes névmás miatt nehezített, ezért azt gondoltam, hogy ezek
megoldása később is nehézséget okoz.)

3. Mivel a magyar mint idegen nyelv oktatásában mai gyakorlatunk a morfológia
nagyobb súllyal szerepel, azt gondoltam, hogy a helyes megoldás kiválasztásá-
ban erősen fog érvényesülni a grammatika síkja.

4. Értési bizonytalanság esetén kevésbé a logikai következtetések mentén, inkább
a hangzásbeli hasonlóság alapján döntenek a válaszadásban.

BESZÉDÉRTÉS ÉS ARTIKULÁCIÓ KAPCSOLATA A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV…
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Eredmények
Az első számítások eredményeképpen kiderült, hogy a 13 feladatban a 15 köz-

lő által maximálisan elérhető 195 helyes válaszból az első mérés során 63 találat volt,
a második mérésben pedig 110. Ez reális növekedést jelent, de az eredmények rész-
letes összevetésekor kiderült, hogy a két mérésben mindössze 44 volt az azonos
helyes válasz. 19 esetben tehát az történt, hogy a kísérleti személyek a második
méréskor elrontották korábbi jó válaszukat. Lehetséges, hogy az első mérés helyes
válaszainak 30%-a véletlen találat volt, ami igazolja azt a feltevést, miszerint a fe-
leletválasztós teszteknél (4 lehetőség esetén) 25% körüli az esélye annak, hogy az
illető véletlen találatot ér el.

A helyes válaszok vizsgálata

Ha megvizsgáljuk, hogy feladatonként milyen változások történtek a két mérés
adatsorai között, az alábbi képet kapjuk:

SZENDE VIRÁG

1. ábra
A helyes válaszok számának változása feladatonként

Mindössze egyetlen olyan feladat van (11. sz.), amelyben a helyes válaszok
száma nem változott, bár csak az egyik közlő tartott ki másodszor is a véleménye
mellett, így mindössze három személy találta el legalább egyszer a helyes választ.
A tesztkérdés a szöveg 10. mondatára vonatkozott, a feladat helyes megoldása a
következő lett volna: A Nap rásütött az utasra. Az első mérésnél 5, a másodiknál 10
személy választotta a helytelen A Nap melegített az utasra. megoldást. Hiába szem-
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betűnő az igekötő és a határozórag homofóniája és funkcionális egyezése, a legtöb-
ben mégis az eredeti mondatban szereplő meleg szót társították az alanyhoz, és ezt
indukálta a háttérismeret is (ti. a Nap).

Nézzük meg az 5. kérdést, melynek az első mérésnél jobbak lettek az eredmé-
nyei. A szöveg 4. mondatára vonatkozó feladatban a helyes válasz az utas szó fölé-
rendelt kategóriája: az ember. Ezt a megoldást az első esetben 10, a másodikban csak
8 fő választotta, míg mindkét esetben négyen döntöttek a hasonló hangzású utat szó
mellett, a második méréskor pedig ketten a lány szót választották.

A 2. volt az egyetlen feladat, amelynél másodjára maximális eredmény született,
s amely a szöveg 2. mondatára vonatkozott. Ez pedig nyilvánvalóan a tárolt ismere-
tek és a két mérés között megszerzett nyelvi ismeretek összhatásának köszönhető.

Az 1. sz. ábráról leolvasható, hogy hipotéziseim közül a második nem egészen
állta meg a helyét: a 2., 3. és 4. feladatra a mondatokban szereplő nyelvtan, illetve
lexika nehézségi szintje, valamint a nyelvtanulás időtartama szerinti eredményeket
kaptuk, viszont a várakozásoktól eltérően jó eredmény született az 5. és 7. feladat-
nál is. Az 1. feladat eredménye mindkét mérésnél messze elmaradt a nehézségi szint
alapján várhatótól. Hiába volt a grammatika és a lexika is a lehető legegyszerűbb, a
tárolt ismeretek és a mondat tartalma közötti ellentmondás erősen negatív irányba
befolyásolta a mondat megértését (a Nap és a szél a valóságban süt és fúj, nem pe-
dig sétál). A második mérésre vonatkozó sejtéseim csak a 11. feladat esetében nem
igazolódtak, ebből következik, hogy nemcsak a feladatokban szereplő bonyolultabb
mondatok befolyásolják negatívan az eredményt, hanem a hallott szövegé is (10.
mondat). Úgy tűnik tehát, hogy a szintaktikai elemzés erősen meghatározó szerepű
a beszédfeldolgozásban.

A tévesztések vizsgálata
Bár önmagukból a mennyiségi eredményekből is levonhatók bizonyos követ-

keztetések, számunkra mégis a tévesztések adnak releváns információkat. Érdemes
tehát megvizsgálni, hogy a beszédfeldolgozás mely szintjei azok, amelyek mennyi-
ségileg is igazolhatóan fontos szerepet játszanak. Ezért a tévesztéseket összesítve
megvizsgáltam, hogy az egyes tévesztésekhez mi szolgálhatott alapul, s a követke-
ző kategóriákat határoltam el: hasonló hangzás, lexikai azonosíthatóság a monda-
ton belül, ill. a tágabb szövegkörnyezetben (azaz a választott szó / szavak valahol
szerepeltek már, de nem ez a helyes megoldás), a jelentés hasonlósága, tárolt isme-
retek (nem a szöveg alapján választ, hanem kognitív tudáskészlete szerint), találga-
tás, következtetés (tulajdonképpen csak tippel). Mivel a két mérés közötti összefüg-
gések szempontjából nem lényegtelen, hogy összesen hány helyen nem született
semmilyen válasz, ezt is feltüntetem. Külön kell kitérni a grammatikai tévesztések-

BESZÉDÉRTÉS ÉS ARTIKULÁCIÓ KAPCSOLATA A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV…
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re, mert itt tulajdonképpen negatív eredmény született. Nem igazolható, hogy a kí-
sérleti személyek közül bárki is egyértelműen morfológiai jegyek alapján döntött
volna hibásan. Sokkal inkább arra találtam példát, hogy az egyértelmű grammati-
kai azonosíthatóság ellenére született hibás eredmény. Ez történt a 11. feladat ese-
tében, ahogy azt fentebb elemeztem, sőt többen választották a Milyen? kérdésre a
melegít választ, ami tulajdonképpen súlyos grammatikai hiba.

2. ábra
A tévesztések változásai a beszédfeldolgozás szintjei szerint

Fonetikai szinten a teszt 1. pontjában a sétál ige a siet igét hívta elő; az 5. pont-
ban pedig az utas helyett a hasonló fonotaktikai szerkezetű utat szót választották.
A lexika szintjén azért döntöttek – tévesen – az adott szó mellett, mert vagy a mon-
datban, vagy a szövegben elhangzott. Példaképpen a teszt 3. pontját említem, amely
a szöveg 2. mondatához kapcsolódik: a Milyen a Nap? kérdésre ketten a d) erős fe-
leletet választották, amely valóban elhangzott a mondatban, de nem a Napra, hanem
a szélre vonatkozóan. De sokkal távolabbi hatás is felfedezhető, pl. a teszt 10. pont-
jában, amely a szöveg 9. mondatához kapcsolódóan: A szél nem vitatkozott tovább.
(helyesen: harcolt), ami a szövegben a 3. mondatra vezethető vissza.

A fogalomstruktúrák szerinti finomabb felbontás a nyelvtanulásnak ezen a szint-
jén nem vezértényező, talán a teszt 5. pontjában szereplő utas – ember – lány lehet
példa rá. A tárolt ismeretek a teszt 1. pontjának megoldásában jelentek meg markán-
san, mint ahogy korábban már felhívtam rá a figyelmet: ha általános ismereteink mást
mondanak, mint a hallott szöveg, komoly feldolgozási nehézségekkel találkozunk.

SZENDE VIRÁG
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Nem véletlen, hogy a nyelvtanulás kezdeti szakaszán sem mesét, sem viccet nem
tudunk értelmezni.

A második mérésben a találgatások és a kihagyott válaszok mennyisége jelen-
tősen csökkent, ami azt jelenti, hogy a tévesztések számának kis különbsége elle-
nére az arányok a második mérés tanúsága szerint javultak.

Összegzés
Nagy általánosságban megállapítható, hogy a második mérésnél jelentős javu-

lás következett be a beszédértésben, noha nem az általam várt mértékben: az első
mérés 32,3%-os eredményével szemben a második mérésnél 56,4% volt a helyes
találatok aránya. Mivel a két mérés között viszonylag kevés idő telt el, még ez a közel
25%-os javulás is jelentősnek mondható. A hallott szöveg megértését nem dominán-
san annak grammatikai, illetve lexikai nehézségi foka határozta meg, hanem az elő-
ismeretek és a logikai következtetések is fontos szerepet játszottak benne. A meg-
értés folyamatában messze kiemelkedik a mentális lexikon szintjén történő
azonosítás, amely a legtöbb esetben szintaktikai elemzéssel társul. A fogalomstruk-
túrák szerinti azonosításnak igen kicsi volt az aránya mindkét mérésnél, ami azon-
ban főleg annak tudható be, hogy a nyelvtanulás első szakaszában ugyanarra a fo-
galomra kevés szinonimát ismernek. A legmeglepőbb eredményt a grammatikai
azonosítás szintjén kaptuk: kiderült, hogy a vizsgálati személyek el sem jutnak a
részletes grammatikai elemzésig, már az azt megelőző gyors tematikus elemzés során
döntést hoznak.

Az anyag további – részletesebb – feldolgozása remélhetőleg meg fogja mutatni,
hogy az itt nagy vonalakban felvázolt eredményeket mennyiben befolyásolja a kí-
sérleti személyek által kapott nyelvórák száma, az anyanyelv, a korábbi magyarnyelv-
tanulás, más nyelvek ismerete, magyarországi tartózkodás ideje. Majd megtörténik
az összevetés a beszédprodukció eredményeivel is.
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1. sz. melléklet

AZ ÉSZAKI SZÉL ÉS A NAP

1. Az északi szél és a Nap a mezőn sétálnak.
2. A szél erősen fúj, a Nap pedig melegen süt.
3. A szél és a Nap azon vitatkoznak, hogy ki az erősebb.
4. Egyszer csak egy utast látnak, aki meleg kabátban jön az úton.
5. Megbeszélik, hogy a vitában az nyer, akinek az utas odaadja a kabátját.
6. Az északi szél összeszedte minden erejét, és fújni kezdett.
7. Azt gondolta, ő tudja levenni az utasról a kabátot.
8. De amikor még erősebben fújt, akkor az utas még jobban összefogta a kabátját.
9. Az északi szél nem folytatta tovább a harcot.
10. Ekkor a Nap küldte meleg sugarait az utasra, akinek végül olyan melege lett,

hogy levette a kabátját.
11. Az északi szélnek tehát el kellett ismernie, hogy a Nap az erősebb.

SZENDE VIRÁG
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2. sz. melléklet
TESZT

1) A szél és a Nap _________ .
a) a mezőn ülnek.
b) futnak
c) a mezőn mennek
d) sietnek

2) Mit csinál a szél?
a) erős
b) észak
c) fúj
d) süt

3) Milyen a Nap?
a) melegít
b) fénylik
c) meleg
d) erős

4) Mit csinál a szél és a Nap?
a) olvasnak
b) beszélgetnek
c) dolgoznak
d) esznek

5) Egy ____________ látnak az úton.
a) lovat
b) embert
c) utat
d) lányt

6) A vitában annak van igaza, ________.
a) aki nyer.
b) akinél az utas leveszi a kabátot.
c) akivel a férfi beszélget.
d) akiről leveszik a kabátot.

7) Az északi szél  _______________.
a) összeszedte az összes levelet.
b) még erősebben fújt.
c) énekelni kezdett.
d) egész jól közeledett.

8) Az északi szél _______________.
a) azon gondolkodott, hogy levegye-
e a kabátot az utasról.
b) levette a kabátot az utasról.
c) azt hitte, hogy le fogja venni a ka-
bátot az utasról.
d) felvette a kabátját.

9) Amikor a szél még erősebben fújt, az
utas  _____________________.
a) begombolta a kabátját.
b) levette a kabátját.
c) összeszorította a fogát.
d) fogott egy másik kabátot és felvette.

10) A szél nem ________ tovább.
a) vitatkozott
b) harcolt
c) keresett
d) ment

11) A Nap _________ az utasra.
a) melegített
b) rásütött
c) sugárzást küldött
d) ráadta a kabátját

12) Az utas levetkőzött, mert
________________ .
a) a szél elfújta a kabátját.
b) hirtelen nagyon melege lett.
c) napozni akart.
d) a Nap elkérte tőle a kabátot.

13) A Nap végül úgy látta, hogy
_____________________ .
a) a szél nyert.
b) az utas boldog lett.
c) ő győzött.
d) a szél szomorú.
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