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A minısítés kifejezésére használt szerkezetek 
a tanulók spontán beszédében 

Bevezetés 

A magyar nyelvben azt az eljárást, ha valakit vagy valamit minısége, jellege 
alapján valamilyennek nyilvánítunk, minısítésnek nevezzük (Juhász–Szıke–O. 
Nagy–Kovalovszky 1987: 960). Ez leggyakrabban egy élı személy vagy élettelen 
tárgy jellemzıinek feltárására irányul, de alkothatunk véleményt a jellege alapján 
egy-egy eseményrıl, folyamatról is. Anyanyelvünkben a minısítés kifejezésére hasz- 
nált nyelvi formák között leggyakrabban a minısítı és a fajtajelölı mellékneveket 
használjuk, ugyanez a szemantikai tartalom azonban kifejezhetı szerkezetekkel 
vagy az irodalmi nyelvben gyakori formával, körülírással is. A szerkezeteknek több- 
féle formája létezik (a tipizálásra vö. Keszler 2000: 28, 349), hiszen a mondatban 
a szavak grammatikai szabályok segítségével kapcsolódnak össze, máskor a szer- 
kezet tagjait logikai, pragmatikai jelentés vagy „csupán” a nyelvszokás tartja össze. 
A szerkezetek között meghatározó a szerepe a szintagmáknak. A szintagmák a Ma- 
gyar grammatika meghatározásában „önálló fogalomjelölı lexémák és/vagy mon- 
datrészek grammatikai kapcsolatából létrejövı, létrehozható nyelvi egységek” (Kesz- 
ler 2005: 29). Leíró értelemben a szintagmák két nagy csoportját különítjük el. Az 
alárendelı szintagmák osztályozásában többféle szempont létezik, míg a melléren- 
delık csoportosítása egységes. A hagyományos felfogás a bıvítmény szerepe szerint 
osztályozza az alárendelı szintagmákat (vö. Rácz 1985: 259), a másik osztályozási 
szempont az alaptag szófaját veszi figyelembe, s ennek alapján két-, három- vagy 
hatféle típust különítenek el. (A pontos kategóriákra vö. Keszler 2005: 353.) A mi- 
nısítés nyelvi kifejezése az alárendelı és a mellérendelı szintagmatípusokkal egy- 
aránt lehetséges. Minısíthetünk tehát alany-állítmányi viszonnyal (Péter tanuló), 
tárgyas szintagmával (Péter szeret olvasni, sokat ír), határozós szintagmával 
(uszodába jár). A minısítésre használt szerkezetek között a leggyakoribbak azon- 
ban az úgynevezett minısítı jelzıs (tehát a minıség- és mennyiségjelzıs szintag- 
mák (magas diák, két épület), ám az úgynevezett azonosító értelmezı – amelynek 
tagjai koreferenciális kapcsolatban vannak egymással (Balogh 2003: 469) – szintén 
elıfordul ebben a funkcióban (a szomszédom, a tévészerelı; Péter, a barátom). 
Valaminek a jellegére, milyenségére utalhatunk a mellérendelı szintagmák típu- 
saival is (érdekes, sıt izgalmas; lassan, megfontoltan dolgozott; fıszerepet és mel- 
lékszerepet is játszott). 

A szerkezetek között sajátos típust alkotnak az állandósult szószerkezetek 
(frazeológiai szókapcsolatok, vö. Forgács 2003: VII), amelyek két vagy több szó- 
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nak a nyelvben megrekedt kapcsolatai. Szó- vagy mondatértékő nyelvi egységek 
tehát, keletkezésüket tekintve grammatikailag szerves szókapcsolatokból jöttek 
létre. Egy lehetséges osztályozásuk (Keszler 2005: 350) szerint elkülöníthetık a szin- 
tagma alakú, lexémaértékő állandósult szókapcsolatok (lángra gyúl a szíve, farkas- 
szemet néz), a kettınél több szóból állók, de lexémaértékőek (szegény, mint a temp- 
lom egere; egy bordában szıtték ıket), valamint a szintagma alakú, de szerkezetük 
szerint a morfémaszerkezetekhez közel állók (részt vesz, perbe fog). Egy másik 
osztályozásban a szerkezeti állandóság és a jelentésintegráció viszonya alapján idió- 
mákat és nem idiomatikus frazeológiai egységeket különítenek el, sıt tág értelem- 
ben a szerkezeti lexikális állandósultság minimálisan érzékelhetı fokát is elegendınek 
tartják ahhoz, hogy egy szókapcsolatot frazeológiai egységnek értelmezzenek (vö. 
Forgács 2003: VII). Más szempont szerinti csoportosításban szokványos kifejezé- 
sekrıl (és annak típusairól), szólásokról, közmondásokról és szállóigékrıl beszél- 
hetünk (vö. Rácz 1985: 494, O. Nagy 1998: 8, Bárdosi 2003: VIII, Forgács 2003: 
VIII). Az idiómák között igen fontosak a szólások. Olyan nyelvi jeleknek tekint- 
hetık, amelyek „többszintő nyelvi szerkesztmények formájában lexikalizálódtak” 
(R. Molnár 1996: 334), megjelenési formájuk tehát a nyelv. Csoportosításukban 
lényeges szempont például a szólás formája, nyelvtani alkata, a beszédben betöl- 
tött szerepe. Ennek alapján elkülönítik a szókapcsolati jellegő és a mondatjellegő 
szólásokat, az egyszerő és összetett szólásokat, valamint ezek altípusait (Forgács 
2003, R. Molnár 1996). A szólások sajátos stilisztikai alkatuk tekintetében elkü- 
lönítendık a megmerevedett formájú, többnyire színtelen állandósult kifejezésektıl 
vagy a nyelvben gyakori fordulatoktól (R. Molnár 1996: 330, O. Nagy 1998: 8–9). 
A minısítés nyelvi megformálása (például epikus helyzet, esemény idézése stb. 
H. Tóth 2005: 35) az állandó szókapcsolatokkal és a szólásokkal tehát szintén 
megvalósítható, sıt használatuk igen fontos lehet, hiszen az adott kommunikációs 
szituációban stilisztikai szerepet, pozitív vagy negatív hangulatot hordozhatnak. 
 A gyermekek beszédprodukciójának vizsgálatában a kezdetektıl igen fon- 
tos a szóállomány alakulása, s ezzel együtt a mentális lexikon nagyságának meg- 
állapítása. Az empirikus vizsgálatokban gyakran egyetlen gyermek szóállományának 
alakulására épülı adatokat ismertetnek a szerzık, így a kezdeti szókincs nagyságá- 
ról is eltérı számadatok jelennek meg, hiszen a gyermek egyéni sajátosságai is 
eltéréseket mutatnak. Máskor longitudinális vizsgálat alapján egy-egy korcsoportba 
tartozó gyermekek szavainak feljegyzése alapján próbálják meghatározni a gyer- 
meki szókincs nagyságát, ám a mérési módszerek különbözısége és az anyagfel- 
dolgozás eltérısége ezúttal is különbözı eredményekhez vezet (vö. például Éltes 
1903, Bakonyi 1918, Caroll 1961, Mc Neill 1970, Erdei 1987). A késıbbi szakaszok- 
ban gyakran a szóasszociációs vizsgálatok nyújtanak segítséget, ám az empirikus 
vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerep jut a becsült adatoknak is. A becsült ada- 
tok például az iskolába lépı magyar gyermek esetében körülbelül 3000 szót tételez- 
nek fel (Büky 1984: 65), angol anyanyelvő gyermekek empirikus vizsgálatai szerint 
egy hatéves gyerek ennél jóval több szót is ismerhet (Carroll 1961, Lindblom 1999). 
A kutatók hangsúlyozzák, hogy az iskola beszédfejlesztı hatásával szintén számolni 
kell, tehát a késıbbi életkorokban a szókincs nagyságának változása/növekedése 
nemcsak a gondolkodás és a kognitív fejlıdés következménye, de az iskolai „okta- 
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tás függvénye” is. Ugyancsak Büky számításai szerint például a 14–15 éves magyar 
anyanyelvő diáknál már 8-10 ezer nagyságú passzív szókészlettel is számolhatunk, 
ha ehhez hozzászámítjuk a névkészlet elsajátításából eredı szóállományt vagy a ta- 
nult idegen nyelv közszavait és tulajdonneveit, akkor az e korú fiatal – írja Büky – 
akár 15-16 ezer szótári egységet is ismerhet (Büky 1984: 78). 

A gyermeki beszédprodukció fejlıdésében a szóállomány nagysága mellett 
igen fontos annak minıségi összetétele is, ezért lényeges szerepe van a különbözı 
szófajok elsajátítási sorrendjének, illetve azok beszédbeli alkalmazásának (a ma- 
gyarra például vö. a következı vizsgálatokat Kenyeres 1926, Meggyes 1971, Buzás 
1972, Gósy 1984, Sugárné Kádár 1985, Bicskeiné 1990). Empirikus vizsgálatok azt 
is igazolták, hogy a gyermekek beszédprodukciójának a vizsgálatakor a szófajok 
gyakorisága és a beszédben betöltött funkciója a késıbbi életkorokban is igen lé- 
nyeges (Nagy J. 1978: 92, Laczkó 1989: 47–8, Szalai 1996: 91, Szilassy 2002: 29). 
Kísérletek szerint a beszédprodukciós szint megítélésének az anyanyelv-elsajátítás 
„záró” szakaszában napjainkban egyik objektív paramétere lehet a melléknevek szá- 
ma és minıségi összetétele. A minısítés kifejezésének leggyakrabban használt 
szófaji csoportja (a melléknevek – elsısorban a minısítı melléknevek – aránya és 
típusai) ugyanis jellemzıen árulkodó képet ad a mai középiskolások spontán beszéd- 
produkciójáról (Laczkó 2005: 32–3). Minthogy az állandósult szókapcsolatok 
állandó építıkövei a nyelvnek, azaz „kész gondolatközlı és érzelemkifejezı nyelvi 
elemek” (vö. Károly 1970, O. Nagy 1998: 8), feltételezzük, hogy elsajátításuk és 
használatuk szintén jellemzı lehet egy adott korosztály beszédprodukciós szintjé- 
ben, és a minısítés kifejezésében is lényeges kategóriák lehetnek. Az idiómák 
körébe tartozó szólások formai állandóságuk és közkeletőségük mellett az érzelmek, 
hangulatok megjelenítésének jellegzetes stilisztikai eszközei, így használatuk vagy 
éppen hiányuk egy adott beszédeseményben valószínősíthetıen szintén jól jelle- 
mezheti a mai tizenévesek spontán beszédét. Büky Béla a 80-as évek közepén 
a 14–18 évesek szóállományának becslésére „vállalkozva” a következıket írja: 
„A szólás, közmondás, szállóige ismerete és természete is növekszik e korban, de 
sajnos erre nézve futólagos becslésre sem mernék vállalkozni. Ugyanígy nehezen 
mernék vállalkozni – megfelelı vizsgálatok híján – arra is, hogy milyen százalék- 
ban értik meg az ilyen korúak a szótározott frazeológiai elemeket” (Büky 1984: 79). 
Büky a frazeológiai elemek „felfogásával” összefüggésben azt is megjegyzi, azzal 
van a baj, hogy vélhetıen a „14–18 éves tanulók a szóban forgó frazeológiai elemet, 
ennek jelentését egyszerően nem ismerik” (Büky 1984: 137). 

Pedagógiai tapasztalatból és empirikus vizsgálatokból egyaránt ismert, hogy 
a mai 14–18 évesek olvasáskultúrája igen elszomorító, szókincsük szegényes, egy 
átlagos osztályban tanuló diákok gyakran egyszerő gondolataik világos, szabatos 
megfogalmazására sem képesek. Joggal vetıdik fel a kérdés, hogy a beszéd színes- 
ségét, a kifejezés gazdagságát, árnyaltságát adó frazeológiai szókapcsolatok, kö- 
zöttük a szólások, jellemzik-e és milyen mértékben az említett korosztály spontán 
beszédprodukcióját egy adott beszédeseményben.  Azaz Büky Béla mintegy 20 
évvel ezelıtti írásában megfogalmazott gondolataihoz, feltételezéséhez képest nap- 
jainkban milyen tendenciák mutatkoznak a diákok frazeológiai ismeretében, hasz- 
nálatában. A frazeológiai elemek mellett a szintagmák mely típusai határozzák 
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meg spontán beszédprodukcióikat egy adott szituációban. Becslésre vélhetıen nap- 
jainkban sem vállalkozhatunk. Az azonban vizsgálatok nélkül, csupán napjaink 
mindennapi tapasztalata és a pedagógiai gyakorlat alapján is minden bizonnyal meg- 
állapítható, hogy – különösen tanulóink frazeológiai ismeretére vonatkozóan – vél-
hetıleg lehangoló és elszomorító a kép. 

A kérdések megválaszolását empirikus vizsgálat alapján kíséreljük meg, ehhez 
irányított spontán beszédet használtunk. A spontán beszéd témájának megfelelıen 
(vö. Anyag és módszer) a vizsgálat alapjául egyetlen szemantikai kategória, a mi- 
nısítés kifejezésére használt szerkezetek tipizálása szolgált. A vizsgálat tehát arra 
irányult, hogy a középiskolai tanulók egy adott témáról (jelen esetben a filmekrıl) 
alkotott mondanivalójuk kifejtésekor, véleményük megfogalmazásakor a mellék- 
neveken túl milyen szerkezeteket – közöttük frazeológiai egységeket – milyen 
gyakorisággal és funkcióban használnak. A szerkezeteket tehát mennyiségi és mi- 
nıségi szempontból egyaránt elemezzük. Feltételezzük, hogy a minısítés kifejezé- 
sekor elıhívott szerkezetek megoszlása és a beszédben betöltött szerepe adatokkal 
szolgál az elsajátított frazeológiai egységeknek a mentális lexikonban elfoglalt 
helyérıl is. 

Anyag és módszer 

A spontán beszéd vizsgálatához a középiskola elsı és utolsó évfolyamos ta- 
nulóit (átlagéletkoruk 15,3, illetve 18,3 év volt) választottuk. A tanulók spontán 
beszédérıl felvételeket készítettünk egy olyan budapesti peremkerületi középisko- 
lában, amelyikben a tanulók kétharmad része budapesti, egyharmad része a kör- 
nyezı agglomerációs települések bejáró diákja. Valamennyi tanuló ép halló, átlagos 
értelmi képességő és tanulmányi elımenetelő volt. (Kiválasztásukhoz egy reprezen- 
tatív vizsgálat adataira támaszkodtunk, vö. OKÉV 2002). A beszédprodukciókat 
Sony MZR 900-as típusú kazettás magnetofonra rögzítettük mikrofon segítségével, 
az iskola egyik lecsendesített helyiségében. Az irányított spontán beszéd témája 
alapvetıen a tanulóknak a filmekkel kapcsolatos gondolataik megformálására irá- 
nyult. Ehhez a következı instrukciót adtuk nekik: „Szeretném, ha arról mesélnél 
nekem, hogy mi a véleményed a filmekrıl; a mozifilmekrıl, a tévében látható fil- 
mekrıl, a tévémősorokról vagy a videofilmekrıl.” 

Minthogy a spontán beszéd témája a tanulók filmekkel kapcsolatos vélemé- 
nyének kifejtése volt, ezért a dolgozatban azokat a frazeológiai egységeket vizs- 
gáljuk, amelyek a filmekkel, azok jellemzésével, véleményezésével kapcsolatosak, 
a beszédprodukciók tervezése során beékelıdı egyéb aktivált gondolatok kifejezé- 
sében megtalálhatóakat ezúttal nem elemezzük. Vizsgáljuk az alárendelı szintag- 
mák típusait, az állandósult szókapcsolatok, közöttük a szólások megoszlását és 
használatát mennyiségi és minıségi szempontból. Vagyis azt, hogy a két korcsoport 
tanulói az általuk említett tévémősorok, filmek minısítésekor milyen alárendelı 
szintagmákat, valamint állandósult szókapcsolatokat milyen arányban, milyen funk- 
ció jelölésére használtak az irányított spontán beszédben. Adatainkat összevetettük 
a minısítés kifejezésére leggyakrabban alkalmazott szófaj, a melléknév gyakori- 
ságával is.  
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Az alárendelı szintagmák osztályozásában az alaptag szófaját vettük alapul. 
(A módszerre vö. Keszler 2005: 353.) A tipizálásban a feladat jellegébıl adódóan 
elkülönítettük a névszói és az igei alaptagú szintagmákat, külön csoportot képvi- 
selnek az állandósult szókapcsolatok és a szólások. A névszói alaptagú szintag- 
mákban mivel nem leíró szempontú elemzést végzünk, nem választottuk szét azt, 
hogy fınév, melléknév, számnév vagy névmás képezi-e a szintagma alaptagját (pl. 
két óra veszekedés; nagyon jó; sok az erıszak), hiszen végsı soron arra voltunk 
kíváncsiak, hogy a minısítés kifejezésére használt szintagmákban vajon a névszói 
vagy az igei alaptag a domináns. (Azokat a névszói alaptagú szintagmákat, ame- 
lyeknek a bıvítménye minıségjelzıi funkciójú melléknév [pl. jó film, izgalmas 
mősor, szép film, szórakoztató videó stb.], nem vettük figyelembe, mert korábbi, 
a minısítés kifejezésének lehetıségeit taglaló munkánkban, a mellékneveknél szá- 
moltuk.) Az igei alaptagú szintagmákhoz az igékbıl és névszókból álló szintak- 
tikai természető szerkezeteket soroltuk. A feladat jellegébıl adódóan (minthogy 
említettük, nem grammatikai szempontú elemzés volt a célunk) külön számoltuk 
a predikatív szerkezeteket, hiszen alanyuk mindig a film, a reklám, a valóságshow, 
a tévémősor, s ily módon a hozzájuk kapcsolódó ige (pl. szórakoztat a film, föl- 
vidít a tévé) megítélésünk szerint igen jellemzı lehet az adott beszédesemény, a fil- 
mek minısítésének kifejezésére. 

A felvett spontán szövegrészleteket a magyar helyesírás alapján jegyeztük le, 
meghatároztuk bennük az elıforduló szerkezetek arányát, s a vizsgálat céljának 
megfelelıen közülük csak a filmekkel kapcsolatosakat elemeztük. Az elemzések- 
hez valamennyi gyermek esetében az elıforduló szerkezeteket csak egyszer szá- 
moltuk, az ismétléseket nem vettük tekintetbe. Összesen 60 gyermek (30-30 fı) 
spontán beszédét elemeztük, a gyermekek beszédének azonos volt a terjedelme, 
tehát ötperces beszédeket vettünk fel és elemeztünk. 

Eredmények 

Elıször a csoportosításra kapott összesített adatokat ismertetjük (vö. 1. ábra) 
a szerkezetek típusaira és az elıfordulások számára vonatkozóan. (A számolás- 
hoz a típusok esetén a szerkezetek egyszeri elıfordulását vettük, az elıfordulások 
összege alatt a különbözı szerkezetek gyerekenkénti egyszeri elıfordulásának ösz- 
szegét értjük.) 

Feltételeztük azt, hogy a minısítés kifejezésére használt összes szerkezet (te- 
hát a szintagmák és frazeológiai egységek) száma eltérést mutat a tanulók spontán 
beszédében ugyanennek a szemantikai tartalomnak a kifejezésekor a leggyakrabban 
használt szófaj, a melléknév számához képest. Valószínősíthetı volt ugyanis, hogy 
a diákok nem nagyon fogják az említett szerkezeteket, különösen a szólásokat és 
az állandósult szókapcsolatokat, használni, hiszen vélhetıen nem is ismerik kellı- 
képpen ıket (vö. Büky 1984: 137). Éppen ezért az is feltételezhetı volt, hogy 
a több szerkezetet, elsısorban állandósult szószerkezetet és szólást alkalmazó diá- 
kok beszédprodukciója „minıségileg” is jobb, magasabb szintő. A spontán beszéd 
minıségét, a kommunikációs helyzet sikerét ugyanis döntıen a szavaknak a men- 
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1. ábra: A minısítés kifejezésére használt szerkezetek megoszlása (db) 

tális lexikonban történı gyors aktiválása biztosítja. (Vö. a lexikális elıhívás prob- 
lémájával [Gósy 1993: 14, 1998: 190–1].) S minthogy a szerkezetek a beszéd során 
gyakran alkalmivá váló szókapcsolatok, elıhívásukhoz a lexikon elemei közötti 
szintaktikai, grammatikai relációk gyors felismerése ugyancsak szükséges. A kapott 
adatok a feltételezésünket megerısítették. Az összes szerkezetre kapott típusoknak 
és elıfordulásaiknak a száma mindkét korcsoport beszédprodukciójában alacso- 
nyabb volt, mint a mellékneveké. Ha összehasonlítjuk e vizsgálatban a mellékne- 
vekre kapott értékekkel (vö. Laczkó 2005: 29), akkor megállapítható, hogy a tanulók 
sokkal kevesebbszer alkalmaztak valamilyen szerkezetet a minısítés nyelvi meg- 
formálásában, mint a kézenfekvınek tőnı fajtajelölı és minısítı mellékneveket. 
(Amíg a filmek minısítésre használt összes melléknév száma 323, [15 évesek] és 
417 [18 évesek], addig az összes szerkezet típusainak a száma: 71 [15 évesek], 137 
[18 évesek], a típusok elıfordulásának a száma: 90 [15 évesek], 161 [18 évesek].) 
A két korcsoport között életkori eltérés az elıfordulások számában nem mutatko- 
zik. Ha ugyanis azt szószinten a tartalmas szavak százalékos arányához viszonyít- 
juk, akkor minimális a különbség a két korcsoport között, csakúgy, mint ahogy azt 
a melléknevek elıfordulásakor tapasztaltuk (15 é: 2,2%, 18 é: 2,8%, a mellékne- 
veknél 3,2% [15 é], illetve 3,03% [18 é]). Jelentısebb különbség mutatkozik azon- 
ban – hasonlóan a mellékneveknél tapasztaltakhoz – az elıforduló szerkezetek 
típusainak a számában. A fiatalabbak beszédében összességében valamivel több, 
mint a fele volt a használt szerkezettípusok száma, mint amennyit a 18 évesek hasz- 
náltak. (A szerkezetekre kapott alacsonyabb elıfordulást tapasztaltuk egy másik 
szemantikai kategória, a tetszésnyilvánítás kifejezésekor elıhívott rokon formák 
vizsgálatakor is, vagyis a tanulók spontán beszédében a szeret / nem szeret ige 
szinonimáiként szintén kevés szerkezetet találtunk. Különösen a fiatalabbaknál, 
s különbség volt abban is, hogy az alkalmazott szerkezetek milyen jelentésárnya- 
latokat tükröztek [vö. Laczkó 2006: 17].) A szerkezetekre kapott mennyiségi ada- 
tok tehát azt sejtetik, hogy a vizsgált tanulóknak egy szemantikai kategória nyelvi 
megformálásakor a spontán beszédben vélhetıen gyakran tapasztalható kommuni- 
kációs kudarcai (amelyeket magunk is tapasztaltunk a felvételek során), nemcsak 
a lexikonban található elemek számarányával (a lexikon nagyságával) magyaráz- 
hatók. Valószínősíthetıen a lexikon elemei közötti kapcsolatok „felismerési” bizony- 
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talansága sokkal jobban megmutatkozik az adott szemantikai tartalom kifejezési 
nehézségeiben. Vagyis egy szemantikai kategória nyelvi megformálásában lénye- 
ges a lexikonban tárolt elemeik száma, de az adott jelentéstartalomhoz a (kisebb) 
lexikonból önálló, megfelelı szavakat elıhívniuk  szintén könnyebb, mint a szin- 
taktikai, grammatikai, szemantikai relációk alapján összekapcsolt szavakat, vagyis 
a különbözı típusú szerkezeteket. Az adott szituációra vonatkoztatva: egy filmet 
melléknevekkel minısíteni, vagy azok egymás utáni felsorolásával tenni ugyanezt, 
még akkor is könnyebb, ha az elıhívható melléknevek száma a lexikonban kevés, 
mint ugyanazt a gondolatot valamilyen szerkezettel kifejezni, tehát szintaktikailag, 
szemantikailag és grammatikailag összekapcsolt szavakkal megjeleníteni. A to- 
vábbiakban megvizsgáltuk azt, hogy e feltételezést a szerkezetek minıségi elemzése 
milyen mértékben támasztja alá. 

Az elemzés azt mutatta, hogy az egyes szerkezetek használatában azonos 
tendencia volt kimutatható a két korcsoport között. A feltételezésnek megfelelıen 
mind a típusokat, mind az elıfordulási arányt tekintve egyáltalán nem meglepı mó- 
don a szólásoknak volt a legkisebb a száma. Azaz azoknak a szerkezeteknek, 
amelyeknek jelentése nem számítható ki szerkezeti tagjainak az adott szókapcso- 
laton kívül hordozott jelentésébıl (vö. Forgács 2003: VII), minimális volt az elı- 
fordulása a filmek minısítésének kifejezésekor, fıképpen a fiatalabbak spontán 
beszédében. A két korosztály spontán beszédbeli megoszlására jellemzı, hogy egy- 
egy 18 éves tanuló egynél több szólást (többnyire kettıt) is alkalmazott, amíg a 15 
éveseknél szólás mindössze egy tanuló beszédében fordult elı, s az elıforduló szó- 
lások mindkét korcsoportban csak egyszer szerepeltek a produkciókban, szemben 
az egyéb szerkezetekkel. A 15 éveseknél megjelenı szólás párhuzamos felépítéső 
(vö. O. Nagy 1998: 13): se füle, se farka, az adott szövegkörnyezetben érzelmi 
funkció kiemelését hordozza. A tanuló a semmitmondó filmeket jellemezte vele, 
s az ezekkel kapcsolatos érzelmeit egy másik, a tanulók által gyakran használt szer- 
kezettel is felerısíti: „És (szünet) ö a nevelı tanítású filmek jobban érdekelnek, mint 
ami (szünet) úgy (szünet) aminek se füle, se farka, szóval nincs értelme”. A 18 éve- 
sek által használt szólások száma valamelyest több, ezek fıképpen szókapcsolatra 
emlékeztetıek, szerkezetüket tekintve egyszerő és összetett szólások (a fogalmakra 
vö. O. Nagy 1998: 13); a szólásokra például mese habbal; kifele áll a rúdja; nagy 
dobra verték; ha törik, ha szakad [gyilkolnak]). Az is megállapítható, hogy több- 
féle szemantikai tartalom kifejezésére használták, s jellemzı, hogy nem pontos 
formájában „idézik ıket”. Ennek oka lehet az adott szólás pontatlan, felületes is- 
merete is, ám e szerkezeteket nemcsak a szintaktikai szerkezeti forma állandósult 
volta jellemzi, hanem az úgynevezett belsı jelentésintegráció is, amelynek a fel 
nem ismerése szintén nehezítheti az adott szólás pontos elıhívását. S minthogy 
spontán beszédrıl van szó, az elıhívott idióma a beszédszituációba történı szer- 
kesztés miatt szintén alkalmivá/egyedivé válhat, és ez következésképpen módosult 
formát eredményezhet. A pontatlan idézés klasszikus példája az egy kaptafára megy 
szólás, amelyet egy tanuló ebben a formában idézett, egy kissé módosítva (egy kap- 
tafára készül), ám mindkettı azonos funkciójú, az egyhangú, azonos mintára készülı 
és ezért unalmas tévémősorok minısítését szolgálja. Például: „Szal, mert mind- 
egyik ilyen egy kaptafára mennek már”; „ Hát ö nagyon kevés a (szünet) az igazán 
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(szünet) jó mősor (szünet), de (szünet) ö hát a legtöbb mősor az ö (szünet) egy ág 
egy kaptafára készülnek”.  Az utóbbi tanulónál a téves kezdés és a szünetek (néma 
és hangos) is sejtetik azt, hogy a szólás pontos formájának felidézése valamilyen 
okból – itt vélhetıen szemantikai zavar miatt – nehézséget jelent neki. A szeman- 
tikai zavar oka lehet egy másik, a szövegkörnyezetbe szemantikailag beilleszthetı 
szólás/idióma (Egy[azon] fának ágai) részleges felidézése vagy téves asszociációs 
kapcsolat is. Az ahány ember annyi természet, vagy az embere válogatja szólás 
„ferdítését”, vagyis szabad átköltését (esetleg a kettı kontaminációját) mutatja az 
a megnyilatkozás, amelyben a beszélı arról beszél, hogy milyen film a megfelelı 
számára és milyen nem, s hangsúlyozza azt a gondolatot is, hogy az adott film 
kiválasztása mennyire tükrözi az emberek ízlését. Ezt az említett, feltehetıen 
a megnyilatkozás alapját adó szólások módosult alakváltozata mellett, az azt kö- 
vetı tagmondattal is kiemeli, vagyis úgy tőnik, ebben az esetben a szerkezet/mon- 
dat állandósult volta nem tudatosult eléggé a beszélıben. A példát tágabb szö- 
vegkörnyezetben közöljük a jobb érthetıség kedvéért: Minden mőfajnak megvan 
az embere, hogy úgy mondjam, mert van, aki kedveli ezt, van, aki kedveli azt, mert 
én mondjuk biztos nem néznék meg egy pornófilmet, mert engem nem érdekel, nem 
is fog érdekelni soha, s a környezetembe se szeretik az ilyenfajta stílust. Egy eset- 
ben szóláshasonlatot (olyan voltam, mint a mosott rongy) is tapasztaltunk, ezzel 
a diák saját átélt (negatív) élményét, az egész napi tévézés rá gyakorolt hatását 
(kimerültségét) fejezte ki. Ez a szólás sem pontos formában jelent meg, hiszen 
a szóláshasonlat eredeti alakja: Olyan, mint a mosogatórongy (O. Nagy 1998: 485, 
Bárdosi 2003: 830, Forgács 2003: 505), vagyis vélhetıen itt is szemantikai zavar 
mutatkozott a helyes felidézéskor. Ez a 18 éves tanuló azonban szólást is alkalma- 
zott a beszédprodukciójában, és általában jellemzı volt rá, hogy beszéde válasz- 
tékosabb, színesebb a többiekénél. A beszélt nyelvben, különösen napjainkban, 
közismert a csapból is ez folyik szólásra emlékeztetı mondás elterjedtsége, ezt az 
állandósult fordulatra emlékeztetı szerkezetet formai megjelenése és a szövegkör- 
nyezetben betöltött funkciója alapján e kategóriába soroltuk (vö. Forgács 2003: 
101). Anyagunkban az említett formában és ferdített változatban (a tévébıl is ez 
folyik, mindenhol ez folyik) egyaránt megtalálható volt, valamennyi a valóságshowk- 
tól teli televíziós programok minısítésére szolgált. A szerkezetet használó diákok 
a televíziós programok közötti választás hiányát, ennek következményét többnyire 
egyszerő, gyakorinak mondható nyelvi formában fejezték ki. Így e népszerő szer- 
kezeteknek a szituációba illesztése – a módosult alakváltozatok ellenére – némi 
kiemelı funkciót hordoz. Például: „…mert már mindenhol ezt (szünet) ezt adják, 
ez folyik a tévébıl”,  „… illetve hát ezt se nagyon nézem, csak (szünet) a csapból 
is ez folyik”. 

A minısítésre használt külön számolt predikatív szerkezetek aránya azonos 
volt a két korcsoportban. Említettük, hogy e szerkezetek közé azokat az igei alap- 
tagú szintagmákat soroltuk, amelyeknek az alaptagja tartalmas ige (de nem lét- 
ige), s minden esetben a film/show/tévé képviselik a meghatározó tagot (az alanyt) 
(vö. Keszler 2005: 353). Közös jellemzıjük volt e szintagmáknak, hogy általában 
mindkét csoportban a filmeknek (tévémősoroknak) a nézıre, a beszélıre gyakorolt 
hatását, vagyis érzelmi viszonyokat fejeztek ki velük a tanulók (például: bosszant 
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[a tévé], kifáraszt [a tévé], idegesít [a reklám], elgondolkoztat [a film], tönkretesz 
a [valóságshow], fölvidít [a tévé]. Érdekességként megjegyezzük, hogy ez utóbbi 
egy olyan tizenöt éves tanuló beszédprodukciójából való, aki sokat szokott tévézni. 
Ugyanakkor az elgondolkoztat a film szerkezet csak 18 évesek beszédében fordult 
elı, azt fogalmazták meg ezzel a tanulók, hogy milyen típusú film az, amit szíve- 
sen megnéznek. A filmek cselekményének minısítésére viszont – feltételezésünk- 
kel ellentétben – nem volt jellemzı e szerkezetek használata (elvétve találtunk 
ilyet, például megrendített [a film], nem laposodott el a [film]). Morfológiai szem- 
pontból e szerkezetek túlnyomó része – ahogy elıre látható volt – kijelentı módú, 
jelen idejő egyes szám harmadik személyben  „hívódott elı” (hiszen a hozzájuk 
kapcsolódó bıvítmény, az alany is egyes számú forma), esetenként egyéb ragozott 
formák (múlt idejő igealakok) is elıfordultak. 

Az állandósult szószerkezetek gyakoribbak voltak az elemzett szólásokhoz 
és predikatív szerkezetekhez képest típusszámuk és elıfordulásuk tekintetében is 
mind a két korcsoportban, de ritkábbak a névszói és az igei alaptagú szintagma- 
tikus kapcsolatokhoz képest. A 15 és a 18 évesek között jelentıs különbség van 
e szókapcsolatok számában és elıfordulásában is. A 15 évesek leggyakoribb ál- 
landósult szókapcsolata a hatással van, hatást gyakorol, vagyis a filmeknek a tanu- 
lókra gyakorolt hatásának kifejezésére használatosak, érzelmi színezetőek. Az is 
elmondható, hogy az érzelmi kapcsolatra utalók találhatók meg náluk többségé- 
ben, az egyéb jelentéstartalmat hordozók ritkábbak. (Például: ad egy kis feltöltıdést 
a tévé, visszafojtja a bánatát, elsül egy-két poén, poént szól el). Az érzelmi színe- 
zető állandósult szókapcsolatok közül a hatással van és a hatást gyakorol megta- 
lálható a 18 éveseknél is, de gyakoriságuk nem a legmagasabb. Beszédprodukció- 
jukban azonban az érzelmek kifejezésének gyakori módjaként használták ık is 
ezeket (például: felejthetetlenné tesz, letargiába esik, elsírta a bánatát, lázban ég, 
lázba hoz [ez utóbbi kettı a Harry Potter-filmnek a gyerekekre és a felnıttekre 
kifejtett hatására vonatkozott]). Mindemellett elıfordultak egyéb jelentésekben is. 
Minısítettek vele filmet, mősort vagy azok szereplıit (híressé vált film, sikert arat 
[a film], nagy hangsúlyt fektetnek [a másságra], helyt áll [egy film fıszereplıjének 
jellemérıl van szó]), a költséges mozi jellemzésére használták (nem szórnám rá 
a pénzt). 

A névszói alaptagú szerkezetek nemcsak mennyiségi eltérést mutatnak a két 
korcsoport között, hanem minıségit is. Általánosan megfigyelhetı, hogy e szerke- 
zetek jelentıs része a 18 évesek beszédprodukcióiban a 15 évesek által leggyakrab- 
ban említett, de általuk is gyakorinak mondható filmtípus, az akciófilmek (kritikai) 
jellemzésére vonatkozik, ezzel szemben a 15 évesek sokkal kevesebb fajta szerke- 
zetet és kevesebbszer is használnak ezekre a filmekre. Ugyanezt tapasztaltuk a mel- 
léknevek használatakor is, azaz a negatív érzelmeket jelölı melléknevek gyako- 
ribbak voltak az idısebbek produkcióiban, s nagyon gyakran az akciófilmekhez 
kötıdıen jelentek meg náluk (Laczkó 2005: 33). A negatív érzelmekre utaló sza- 
vak száma általános iskolai tanulók szóasszociációs vizsgálatakor az életkorral szin- 
tén növekedett (Gósy–Kovács 2001: 335). Minthogy a szintagmák az akciófilmek 
legjellemzıbb (kedvezıtlen hatású) elemeire mutatnak rá, így a két korcsoportban 
mutatkozó különbség egyrészt azt sugallja, hogy ezek a filmek feltehetıen sokkal 
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inkább elfogadhatóak a fiatalabbak számára (és valószínőleg a nézettségük is na- 
gyobb a körükben), ez pedig viselkedés- és kommunikációs kultúrájukat is nagyobb 
mértékben behatárolja. Mindez nyilván negatív következménnyel jár(hat), a beszéd- 
produkció színvonalának csökkenését von(hat)ja maga után. Másrészt a különbség 
a 18 évesek absztrakt gondolkodásának fejlıdését, a kritikai gondolkodást is mu- 
tatja. (Érdekességként megemlítjük, hogy e feltevés nem alaptalan, a beszédproduk- 
ciók tartalmának ismeretében megállapítottuk, hogy a 15 évesek egyik legkedvel- 
tebb filmtípusa éppen az akciófilm volt, a leggyakrabban elıforduló fajtajelölı 
melléknév is ez volt, szemben a 18 évesekkel, akiknél az akciófilm gyakori, de nem 
a leggyakoribb [vö. Laczkó  2005: 31].) 

E szerkezetek nyelvi megformáltságát tekintve a számnévi alaptag dominál, 
általában a sok/rengeteg határozatlan számnevek (az új leíró magyar nyelvtan 
felfogásában a melléknevek altípusaként mennyiségi tulajdonságot jelentenek), de 
elıfordul fınévi alaptag is. S mivel e szerkezetekben a mennyiség határozatlan 
volta hangsúlyozza a hozzá kapcsolódó fınévben kifejezett szemantikai tartalmat, 
így e szerkezetek gyakorisága a 18 éveseknél megerısíti azt, hogy ık az akciófil- 
meket inkább fenntartással fogadják, mint a fiatalabbak. Náluk e filmek jellem- 
zésére gyakori névszói alaptagú szintagmák: sok a brutalitás, sok az erıszak, sok 
a vér, sok a lövöldözés; rengeteg a fegyver, rengeteg az akció; gyilkolás a filmek- 
ben; két óra veszekedés; csupa vér. A 15 éveseknél elıfordulók: sok az erıszak, 
gyilkolás a filmekben. Minthogy e szerkezetek fıleg mennyiségre utalnak, s elvétve 
határozói körülményre, ily módon összefüggtek annak a magyar általános iskolá- 
sokkal végzett szóasszociációs kísérletnek az eredményével, amelyben az elıhívott 
szerkezetek tipizálása a jelzıs és határozós szerkezetek magasabb elıfordulását 
mutatta (vö. Gósy–Kovács 2001: 338). Az argóból átvett, a diáknyelvben megho- 
nosodott, gyakori és divatos – látszólag névszói szintagmákra emlékeztetı kifeje- 
zéseket, amelyek ugyan partikulás szerkezetek –  mind a pozitív érzelmi viszonyulás, 
mind a negatív érzelmi viszonyulás megjelenítésére használták mind a két korcso- 
portban. Ilyen például a tök jó, baromi jó; tök hülyeség; tök ugyanaz; hülyeség a tévé, 
amelyek ugyan szerkezetileg nem azonosak. A tanulók a névszói alaptagú szerke- 
zeteket más jelentéstartalmak kifejezésére is alkalmazták. Így: a filmek, tévémő- 
sorok monotonságát hangsúlyozták (mindegyiknek egy a témája), máskor kritizáltak 
(például: butaság a valóságshow, fölösleges [hercehurca] a valóságshow, idegesítı 
a reklám), vagy a film tartalmát jelölték velük (bővölet a film, az egész kitaláció, 
a történet a lényeg). A 15 éveseknél fordult elı az, hogy a szerkezettel bíráltak, ám 
nyelvi formáját illetıen maga a szerkezet is „bírálandó”, szintén az argó hatását 
mutatja (az kész [az a beszédstílus]). (E tanuló teljes beszédprodukciójában gyako- 
riak voltak a szlenghez közeli alakváltozatok és az úgynevezett töltelékelemek. 
Ezt mutatja az idézett példa „tágabb” szövegkörnyezete is: „Szerintem meg (szünet) 
rendes mősoridıbe ilyenek, hogy izé (szünet) okoskodik, meg minden ott ö (szünet) 
mozgások, meg az a beszédstílus, hát az kész”. 

Ahogy az várható volt, az igei alaptagú szintagmák gyakorisága bizonyult 
a legnagyobbnak mindkét korcsoportban. E szintagmák egyik gyakori változata 
a létigével alkotott szerkezet. Ez a szerkezetileg egyszerő szintagmatípus fıképpen 
a 15 éveseknél fordult elı többször, de találunk rá példát a 18 éves korcsoportban 
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is. Jelentésük minden esetben a filmek, tévémősorok cselekményének minısíté- 
sére vonatkozik, az elıforduló szerkezetek között mindkét korcsoportban ugyanaz 
(nincs értelme a filmnek) a leggyakoribb, gyakoriságuk azonban eltér, a 15 évesek 
többször használják. E nyelvileg egyszerő szerkezetek a szegényes szókincs, a lexi- 
kon nagyságának problémáját egyértelmően jól tükrözik. Példák a 15 éveseknél: van 
verekedés benne, szerelmes dolog van benne, nincs benne izgalom, nincs benne tetı- 
pont, nincs tartalma, nincs valóságalapja; a 18 éveseknél: finomabb humor van 
benne, van története (a filmnek). Az egyéb igékkel kifejezett szerkezetek többféle 
jelentést hordoznak általában mindkét korcsoportban, bár a jelentésviszonyok szé- 
lesebb „skálája” ezúttal is inkább az idısebbekre jellemzı. Így a tanulók jellemzik 
e szerkezetekkel a filmek, a tévémősorok tartalmát vagy tartalmatlanságát (például: 
nemzeti összetartozást mutat be, szerelem ismétlıdik [sorozatban], nem nagyon 
beszélnek benne [a drámában]), milyenségét/minıségét (nem tükrözi a valóságot, 
amerikai filmeket [jól] átdolgozzák, sablontémára készül [a film]). (Egy 15 éves 
– egyébként autista – diák a filmek minısítésére már vulgárisnak mondható kife- 
jezést használ érzelmi felindultságának jeleként: „beraknak ilyen olcsó szarokat”. 
Itt jegyezzük meg, hogy a beszédprodukciójában a filmek megítélése nem tükrözte 
korosztálya álláspontját, gondolatvilága érettebbnek tőnt, a nyelvi megformálás 
azonban nem.) Szintén gyakori az akciófilmek tartalmának  minısítése ezekkel 
a szerkezetekkel, fıképpen a 18 éveseknél. Ezt mutatják az alábbi példák: rengeteg 
kocsit felrobbantanak; hogy szúrjunk ki egymással; hogy öljük meg egymás; csö- 
pög a vér (benne), megy az öldöklés (benne). A véleménynyilvánításban a 18 éve- 
seknél találunk példát arra is, hogy a filmek nyelvezetét minısítik az igei alaptagú 
szerkezetekkel (nyelvezete megdöbbent, megszokott nyelvet használ). A 15 évesek 
viszont a valóságshowk szereplıirıl fejtették ki inkább véleményüket (ezt a fajta 
mősort saját bevallásuk szerint szintén gyakran nézik), az erre használt szerkeze- 
tek szintén az argóhoz közeliek, közönséges stílust hordoznak. Például: „Kedven- 
cem a abból a (szünet) a Péter meg a (szünet) Csöpke. Csöpke az azért, mert  olyan 
(szünet) izé olyan, mint a Györgyi az elızıben, hogy így ugat másokkal hát (szünet), 
Péter meg ahogy (szünet) idegesíti a röhögésével.”  Általában jellemzı e szerkeze- 
tek használata a nézıkre gyakorolt érzelmi hatásnak megjelenítésére is. A ked- 
vezı hatást gyakran azonos szerkezettel fejezték ki mindkét korcsoportban (lehet 
tanulni a filmbıl/tévébıl, illetve lehet nevetni rajtuk). Ez utóbbi fıleg a 15 évesek- 
nél fordult elı, részben ebben a formában, részben a szlenghez közeli alakválto- 
zatban is (lehet röhögni). Ugyanakkor a 18 éveseknél választékos forma (derülni 
lehet) és a közönségesebb forma is mindössze egy-egy esetben volt tapasztalható. 
A filmek, a tévé kedvezıtlen hatását mutatják a következı szerkezetek (a 18 éve- 
sek beszédében: roncsolja a családi kapcsolatokat; teletömik hülyeséggel [az em- 
berek fejét]; az emberek tudatát akarják befolyásolni; befolyásolja a gyerekeket; 
a 15 éveseknél: tönkreteszi az ifjúságot; nem fejleszti az intelligenciájukat. 

Az igei alaptagú szerkezetek között igen gyakoriak az úgynevezett vonzatos 
szerkezetek. Közülük feltehetıen az irányított beszéd témájából következıen mind- 
két korcsoportban a leggyakrabban a film szól valamirıl szerkezet fordul elı. A 18 
évesek ezt is sokszor az akciófilmek minısítésére használták szemben a 15 évesek- 
kel (példák a 18 évesektıl: öldöklésrıl szól, gyilkolásról szól, brutalitásról szól, 
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rablóról szól, arról szól [hogy öljük meg egymást], a 15 évesektıl: ugyanarról szól, 
egy fiúról szól, arról szól, [hogy a drog rabjává esett, ami az emberi tudatlanság]. 
Találtunk olyat is, amelyik mindkét korcsoportban elıfordult (például: brutalitáson 
alapul, a fantáziára alapul), míg például a véleményalkotással kapcsolatosak 
(például jónak lát, furcsának/érdekesnek/hülyeségnek tart, unalmasnak talál) a 18 
évesek beszédében dominálnak. E szerkezetek gyakorisága azt is mutatja, hogy 
a vonzatos ige azonos toldaléka különbözı szófajú szavakhoz kapcsolódhat (vö. 
a szól valamirıl szerkezetben az igéhez járuló szavak szófaji különbözıségét), de 
találtunk példát arra is, amikor a vonzatos ige más-más toldalékkal kapcsolódott 
azonos szófajú szavakhoz (vö. brutalitáson alapul, fantáziára alapul). 

Következtetések 

Az elvégzett kísérlet minden bizonnyal pszicholingvisztikai és pedagógiai 
tanulságokkal egyaránt szolgál, még akkor is, ha a tanulók egy szőkebb csoportját 
vizsgáltuk, hiszen ık is részesei a 15 és a 18 éves korosztálynak. Megállapításaink 
azonban természetesen elsısorban a vizsgálatban részt vevıkre vonatkoztathatók. 
 A vizsgálat alapján leszögezhetı, hogy a minısítés szemantikai kategóriájá- 
nak nyelvi kifejezésekor a vizsgált tanulók a szerkezeteket (tehát a beszédben egy- 
más mellé kerülı, alkalmivá váló, valamint a szerkezetileg állandó szókapcsola- 
tokat is) ritkán alkalmazták mind a két korcsoportban. A szerkezetek típusainak 
a gyakorisága azt mutatta, hogy életkortól függetlenül a legnagyobb számban az 
igei alaptagú szintagmákat használták a személyek, tárgyak, fogalmak minısítése- 
kor, míg a választékosabb kifejezésmódot jelentı, egyéni beszédmódra utaló, fra- 
zeológiai kapcsolatok aránya mindkét korcsoportban alacsony. Különösen igaz 
ez a szerkezeti állandóságot és a belsı jelentésintegrációt együttesen mutató szólá- 
sokra, hiszen a tanulók spontán beszédében elıreláthatóan ennek az elıfordulása 
volt a legkevesebb valamennyi szerkezet között, életkortól függetlenül. Az elıfor- 
duló alacsony arányszámok miatt messzemenı következtetésekbe nem bocsátkoz- 
hatunk, az adatok azonban így is jelzésértékőek. S noha a jelen vizsgálat az említett 
korcsoportban viszonylag kis mintán végzett spontán beszéd adatainak elemzésére 
épült, az adott tanulók körében nagy valószínőséggel napjainkban is igazolható 
Büky Bélának a 80-as években tett megállapítása, az, hogy a tanulók szólásokat 
jóformán alig ismernek, s mivel a lexikonban tárolt idiómák száma sem megfelelı, 
egy adott beszédeseményben elıhívni és helyesen használni nyilván még nehezebb. 
Ismerve a vizsgált életkorú tanulók olvasási képességét, szokásait, az erre vonat- 
kozó kísérleti eredményeket, továbbá a jelen kísérlet eredményeit, feltételezhetı, hogy 
a szólások ismerete és adekvát alkalmazása nem mutat pozitív irányú változást 
napjainkban a 15–18 éves korosztály nyelvhasználatában, noha ezt pontosítani nyil- 
ván nagyobb számú mintán végzett célzott vizsgálatokkal lehetne. Egy általános 
iskolásokra terjedı vizsgálat szintén a szólások nem kellı mértékő ismeretét és ér- 
tését mutatta (vö. H. Tóth 2005). Az a tény, hogy anyagunkban az állandósult szó- 
kapcsolatok aránya is meglehetısen alacsony volt, s az igei alaptagú szintagmák 
között a létigével alkotott szerkezetek aránya, fıleg a 15 éveseknél magas, vélhe- 
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tıen megerısíti a frazeológiai kapcsolatok spontán beszédbeli alkalmazásáról fel- 
tételezett negatív irányú tendenciát. 

A frazeológiai kapcsolatok és az egyéb szerkezetek minıségi elemzésekor azt 
tapasztaltuk, hogy a tanulók a leggyakrabban érzelmi viszonyokat jelenítenek meg 
ezekkel a szerkezetekkel, igaz e tekintetben a két életkori csoport között már kü- 
lönbség is mutatkozott. Míg a 18 évesek beszédében gyakoribb a negatív érzelmek 
kifejezése, addig ez ritkább a fiatalabbak spontán beszédében. Jellemzı továbbá az 
is, hogy az idısebbeknek a filmekkel kapcsolatos negatív érzései nagyon gyakran 
és szinte valamennyi vizsgált szerkezettípusban az egyébként általuk is kedveltnek 
mondott akciófilmek jellemzéséhez kapcsolódott. Ugyanakkor a fiatalabbak e fil- 
mekre, amelyek saját bevallásuk szerint számukra a legkedveltebb és a leginkább 
nézett kategóriát jelentik, jóval kevesebb negatív érzelemre utaló szerkezetet hasz- 
nálnak. Vélhetıen ezzel függ össze az a korcsoportok között talált további különb- 
ség, hogy a 18 évesek a vizsgált szerkezetekkel a filmek minısítésével,  közöttük 
az akciófilmek bírálatával, összefüggı véleményüknek is gyakran hangot adtak, 
szemben a 15 évesekkel, akikre a véleménynyilvánítás, a filmek (akciófilmek) kri- 
tikája egyáltalán nem volt jellemzı. Ugyanakkor a fiatalabbak beszédprodukciói- 
ban a szerkezetek között a szlenghez közeli alakváltozatok gyakoribbak voltak, 
csakúgy, mint az egyszerő, a köznyelvben gyakori, sokszor elcsépelt szerkezetek 
(például a létigével szerkesztettek) aránya. Vélhetıen e nem éppen pozitív irányú 
változás mögött, amelyik beszédprodukcióik egyhangúságában, monotonságában 
szintén mutatkozott, a médiának a nyelvfejlıdésükre gyakorolt (negatív) hatását 
is fel kell tételeznünk. Erre mutat az is, hogy a filmek minısítésének kifejezésekor 
a problémára, bajra utaló kifejezések szintén nem a 15 évesek, hanem a 18 évesek 
spontán beszédében fordulnak elı. S bár a 18 évesek általában sokkal többféle 
szemantikai tartalmat és többféle szerkezettel is fejeztek ki, produkciójuk jobb  
színvonalú, de korántsem jó. Éppen a szerkezetek alacsony elıfordulása mutatja 
náluk is az olvasás hiányát, és teszi szükségessé a célzott pedagógiai munkát. 

Adataink arra is rámutattak, hogy a vizsgált életkorban a szófajok közül az 
igék és a fınevek aránya nagyjából kiegyenlített a mentális lexikonban. A szerke- 
zetek elıhívásakor a két korcsoportban mutatkozó azonos tendenciák és az elıhívás 
során jelentkezı hibázásaik – anyagunkban ez fıként a szólások, az állandósult 
szókapcsolatok és a vonzatos szerkezeteknél volt tapasztalható – a lexikon felépí- 
tésére és mőködésre vonatkozóan azt a hipotézist erısítik meg, amelyik a magyarra 
a formai és szemantikai jegyek külön egységekként történı tárolását valószínősítik 
(Gósy 1998). A szerkezeti állandóságot és a belsı jelentésintegrációt egyszerre 
hordozó szólásoknak a vizsgált tanulók spontán beszédében való használatakor 
a szemantikai tévesztések valamelyest gyakoribbak voltak, mint a szólások szerke- 
zetének tévesztései. Ugyanakkor az adott szólás szerkezetének pontatlan felidézése- 
kor a vele kifejezésre szánt szemantikai viszonyokat egyéb szerkezettel is megerısí- 
tették. Az állandósult szerkezeteknél jellemzı volt a szerkezet azonos alaptagjának 
más-más toldalékkal alkotott újabb szerkezetbe illesztése, míg a vonzatos szerke- 
zetek spontán beszédbeli alkalmazásakor az adott vonzat túlnyomó többségben 
különbözı szófaji értékben jelent meg. Mindezek, valamint a tartalmi szótévesz- 
tések (például a szlenghez közeli igei vagy névszói alaptagú szerkezeteknek az 
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adott szituációban való megjelenése) azokkal az empirikus kutatási eredmények- 
kel mutatnak rokonságot, amelyek a lexikonnak a szemantikai analógia alapján tör- 
ténı szervezıdését valószínősítették (Butterworth–Howard–McLoughlin 1984, Mea- 
ra, 1984, Gósy 1998). A jelen vizsgálat adatai arra is rámutattak, hogy a szerkeze- 
teknek, köztük a frazeológiai kapcsolatoknak a lexikonban elfoglalt helyének ponto- 
sítására, mőködésére vonatkozóan további célzott, nagyobb elemszámú mintán 
végzett kutatások szükségesek. 
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Laczkó Mária 

SUMMARY 

Laczkó, Mária 

Attributive constructions in schoolchildren’s spontaneous utterances 

The attribution of some specific quality is most often expressed by adjectives; but the same 
semantic content may also be expressed by various constructions like coordinate or subordinate 
phrases and various types of phraseological units. 

In this paper, the author discusses the way this semantic category is represented in 15- and 
18-year-old secondary school students’ spontaneous speech: what nominal and verbal phrases, set 
phrases, and idioms are used, how often and in what functions. The analysis is based on ‘guided 
spontaneous speech’; in the resulting five-minute samples, constructions that related to the spea-
ker’s opinion on movies were analysed both in qualitative and quantitative terms. 

The results yielded further data on the mental lexicon, as well as on age-specific features of 
teenagers’ spontaneous speech. 

 


