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Rezümé A XXI. században a nyelvtanulás az 
érvényesülés egyik fő alapkövetelménye. Az ide-
gen nyelvet tanulók többsége arra törekszik, 
hogy folyékony és helyes beszédet sajátítson el. 
A megfelelő, gazdag szókincs kiemelkedő szere-
pet tölt be a beszédben és döntő eleme a sikeres 
kommunikációnak. Jelen munka a szókincs és a 
beszédkészség, valamint a kommunikatív kom-
petencia szoros kapcsolatára, fejlesztésének és 
tanításának fontosságára kíván rávilágítani.

Резюме У XXI столітті вивчення мов є важли-
вою запорукою успіху. Більшість тих, хто вивчає 
іноземну мову, намагається засвоїти плавне та 
правильне мовлення. Багатий словниковий за-
пас грає важливу роль у розмові і є головним 
елементом успішної комунікації. У даній робо-
ті зроблено спробу показати тісний зв’язок між 
словниковим запасом та комунікативною компе-
тенцією; а також підкреслити важливість їхнього 
розвитку та вивчання.

KOvács sziLvia* 

Szókincs és kommunikatív kompetencia

Az idegen nyelven való beszéd, mint a beszéd általában, a jelentésalkotás egymás-
ra ható folyamata, amely magába foglalja az információ kialakítását, fogadását 
és feldolgozását. Formája és jelentése függ a szövegkörnyezettől, a résztvevőktől, 
azok együttes tapasztalatától, a környezettől s a beszéd céljától. Gyakran spontán, 
nyitott és következetes.  A beszédnek megvannak a saját alkotóelemei, szerkezetei 
és szabályai, melyek különböznek az írott nyelvtől. A tanulóknak nemcsak azt kell 
tudniuk, hogyan használják a nyelvtant, szókincsüket, milyen legyen a kiejtésük 
(lingvisztikai kompetencia), de meg kell érteniük, mikor, miért és milyen módon 
hozzanak létre beszédet (szociolingvisztikai kompetencia) (Brown 1994; Burns és 
Joyce 1997).

Az angolt mint idegen nyelvet tanuló hallgatók számára a folyékony és helyes 
beszéd elsajátítása alapvető fontossággal bír. Ma már nem vitatott tény, hogy a szó-
kincs lényeges eleme és alapja a beszédkészség kialakulásának, és hogy meghatá-
rozó szerepet tölt be a kommunikációban (Nation 1990, 2001; Schmitt 2000; Meara 
1996), de az is nyilvánvaló, hogy ennek bővítése és fejlesztése nehéz folyamat. 

A hallgatók nagy része nehézségekbe ütközik a folyékony és helyes beszéd 
elsajátítása során. Ennek egyik oka a hallgatók szókincsével kapcsolatos hiányos-
ságokban keresendő.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a szókincs szavak és azok jelentésé-
nek a tudása (Kamil és Hiebert 2005). 

A szókincs vizsgálatával már ősidők óta foglalkoznak. Az eltelt több év alatt 
sokféle szemszögből próbálták megközelíteni a nyelvtanulást, melynek mindegyi-
ke különbözőképpen értékelte a szókincs fontosságát. Időnként a szókincs meg-
határozó szerepet kapott a módszertan oktatásában, máskor viszont teljesen el-
hanyagolták.

Sokáig a nyelvészeti megközelítések mint a nyelvtani-fordító módszer, a di-
rekt módszer, az audio-linguális módszer előnyben részesítette a nyelvtani szer-
kezetek oktatását (Thornbury 2007). Az elsődleges hangsúly ezen szerkezetek el-
sajátításán állt, a szavak tanítása háttérbe szorult, csak arra használták őket, 
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hogy kitöltsék a nyelvtani hézagokat. A cél, ami a fent említett szemléletek negatív 
oldalát képezte, az volt, hogy megtanítsa, hogyan kell olvasni, írni, fordítani és 
elemezni a nyelvet nyelvtani szempontból; ami azt jelentette, hogy a tanulóknak 
beszélni kellett a nyelvről, de nem beszélni azt. A kommunikatív szemléletmód 
megjelenése felélesztette a szókincs iránti érdeklődést. A hangsúly a kommuni-
kációra került, ahol a szókincs fejlődésének kommunikatív erejét (amit a tanárok 
különböző gyakorlatok, mint például: párbeszéd, vita stb. segítségével akarták 
elérni) is felismerték. Willkins (1972) a módszer korai képviselője, világosan kifej-
tette, hogy a szókincs ugyanolyan fontossággal bír, mint a nyelvtan.

Habár az évek során számos módszer látott napvilágot az idegen nyelv okta-
tása terén (melyek egy része a nyelvtant helyezte a középpontba, más része pedig 
a beszédkészség fejlesztésére fókuszált), egyik sem volt elég sikeres ahhoz, hogy 
folyékony kommunikációt alakítson ki a tanulók többségénél.

A lexikális módszer megjelenésének köszönhetően (Lewis 1993) – amely a 
szókincset a nyelv alapjának tekintette – áthelyeződött a hangsúly a szókincs fej-
lesztésére. A szókészlet bővítése nemcsak a különálló szavak tanulását jelentette, 
hiszen a nyelv sem különálló szavakból áll, hanem a szókapcsolatok, kifejezések 
stb. elsajátítását is. A fejlődés kulcsfontosságú eleme a lexikális csoportok szere-
pének felismerése volt.

Ezen fejlődések hatására felismerték azt a tényt, hogy a szókincs kiemelke-
dő szerepet tölt be a nyelvtanulásban, mint ahogy a kommunikációban is. Allen 
(1983) kihangsúlyozta, hogy a lexikális problémák gyakran akadályozzák a kom-
munikációt; a kommunikáció megszakad, ha nem használják a megfelelő szava-
kat. Mindez kiemeli a szókincs tanításának fontosságát, hiszen megfelelő szókincs 
nélkül igen nehéz sikeresen kommunikálni.

A hallgatók többsége, felismerve a szókincs kommunikatív erejét arra törek-
szik, hogy minél több szóval gazdagítsa szókészletét. Ezzel kapcsolatban felmerül 
a kérdés, hogy mennyi szót is kell tudniuk a hallgatóknak. Az anyanyelvi beszélők 
esetében a szókincs nagyságát ahhoz mérik, hogy mennyi szócsaládot tudnak. A 
szócsalád úgy határozható meg, mint az alapszó a hozzá tartozó ragozott és kép-
zett formáival együtt. A legújabb felmérések szerint egy művelt anyanyelvi beszélő 
megközelítőleg 20 000 szócsaládot tud és szókincsüket fiatal koruktól évente kö-
rülbelül 1000 szócsaláddal bővítik (Nation és Waring 1997). 

Nation és Newton (1997) azt javasolják, hogy miután a 2000 leggyakrab-
ban előforduló szót már megtanulták a hallgatók, a következő lépés a 800 szavas 
egyetemi szólista elsajátítása legyen a következő leggyakrabban előforduló 1000 
szóval szemben.

Laufer (1997) szerint a fordulópontot a szókincs méretét tekintve 3000 szó-
családnak – ami megközelítőleg 4800 lexikai elemet tartalmaz – a tudása jelenti, 
melyet ’küszöbszókincsnek’ tart. Amint ezt a szintet elérik a hallgatók, feltételez-
hetően képesek lesznek arra, hogy szövegkörnyezetből megértsék az ismeretlen 
szavakat és más tanulási stratégiákat alkalmazzanak, elérve azt a pontot, ahol a 
tanórai szándékos, irányított tanulás abbamarad.

Hogyan tudnak a tanulók szert tenni ilyen szókincsre? A kommunikatív 
megközelítés, amely az 1970-es években vált népszerűvé, a természetes, vélet-
lenszerű szótanulást emelte ki. E szerint a szavak jelentése szövegkörnyezetből 
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megérthető és a szó ismételt felbukkanása elősegíti annak mélyebb megértését 
és megmaradását. Ennek ellenére, a szóval való ismételt találkozás nem bizto-
sítja, hogy a tanuló alaposabb tudást szerez egy szóval kapcsolatban (Fukkink és 
de Glopper 1998).

Sökmen (1997) ezzel szemben számos olyan tényt emel ki, amely a szókincs 
oktatásának szándékos tanítását javasolja. Elsőként azt, hogy a szövegkörnyezetből 
való tanulás során számos ismeretlen szóval találkozhatnak a tanulók, így a szóta-
nulás aránya alacsony maradhat. Ezenkívül csupán egyetlen módszer használata 
háttérbe szorítja az egyéni tanulási módszereket. Ami ennél is fontosabb, hogy egy 
szó megértése még nem jelenti annak tudását is. Néhány szó esetében, például 
azoknál, melyek döntőek egy szakirodalom megértéséhez, elengedhetetlen a szán-
dékos és explicit tanítás. A legjobb módszer a kettő együttes alkalmazása lehet.

Mit is jelent tudni egy szót? Egy szónak a tudása többet jelent, mint ismerni 
annak szótárbeli meghatározását. A tanárok feladata annak a kihangsúlyozása, 
hogy a szótanulás egy növekvő, szüntelen folyamat. Egy szónak a tudását három 
fontos összetevő ismerete jelenti: a szó formája, jelentése és használata (Thornbury 
2007). A szó formájának tudása magába foglalja annak fonológiai és helyesírási, 
valamint bármely szórészi ismeretét. A szó jelentéséhez a szótári meghatározáson 
kívül hozzátartozik a hozzá kapcsolódó rokon- és ellentétes értelmű szavak tudása 
is. A szavak használatának ismerete pedig megköveteli, hogy nyelvtanilag és kü-
lönböző szövegkörnyezetben helyesen alkalmazzák, valamint ismerjék a leggyako-
ribb szókapcsolatait (Ellis 1997).

A szó tudásával kapcsolatban gyakran különbséget tesznek a lexikai ele-
mek aktív és passzív használata között. Carter (2000) megjegyzi, hogy megérteni 
egy szót nem annyit tesz, mint alkalmazni azt. Egy bizonyos készség szükséges 
egy olvasott vagy hallott szó megértéséhez, és egy teljesen más készség tesz képes-
sé, hogy használni tudjuk azt beszélt vagy írott formában.

A szókincset tárgyalva lényeges megemlíteni Paribakht és Wesche (1993) 
szókincs tudásmérő skáláját, mellyel megállapítható, hogy mennyire tud valaki 
egy szót és, hogy milyen befolyással rendelkezik felette. A skála egy szó tudásának 
folyamatos fejlődési fokait mutatja be:

I. Nem emlékszem, hogy láttam már ezt a szót korábban.
II. Láttam már ezt a szót, de nem tudom mit jelent.
III. Láttam már ezt a szót, és azt gondolom, hogy a jelentése _________(szino-
nima vagy fordítás).
IV. Ismerem a szót. Jelentése __________(szinonima vagy fordítás).
V. Mondatban tudom a szót használni. Például: _________.

Ma már széleskörűen elfogadott, hogy a szókincs létfontosságú szerepet tölt 
be a beszédben, és hogy döntő eleme a kommunikatív kompetenciának. Mind-
emellett mégsem az egyedüli cél. A beszéd a kommunikáció másik kulcsa. 

A képesség, hogy beszélni tudjunk egy idegen nyelven, nemcsak a nyelvi 
sajátosságok tudását feltételezi, hanem annak a képességét, hogy fel tudjuk dol-
gozni az információt és a nyelvet.

A beszédalkotás szükséges elemeiként a következők említhetőek:
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– Összefüggő beszéd: az angolt hatékonyan beszélőknek képeseknek kell 
lenniük nemcsak egyedi fonémák (pl. I would have gone), hanem folyékony össze-
függő beszéd alkotására is (pl. I’d’ve gone).

– Kifejező eszközök: az angol anyanyelvi beszélők a kiejtés bizonyos részeinél 
megváltoztatják a hangmagasságot és a hangsúlyt, változtatják a hang erősségét, 
a gyorsaságot, valamint különböző fizikai és nem verbális eszközökkel mutatják 
ki, hogyan éreznek (főként szemtől szembeni társalgáskor). Ezen eszközök hasz-
nálata hozzájárul az információ továbbításához. A tanulóknak képeseknek kell 
lenniük felhasználni legalább néhányat az előbb említett eszközök közül, mutatva 
azt, hogy ők is hatékony kommunikálók.

– Szókészlet és nyelvtan: a spontán beszéd fő jellemvonása a gyakori lexikai 
kifejezések alkalmazása. A tanárok feladata, hogy hasznos kifejezésekkel lássák 
el hallgatóikat, különböző tárgyköröket érintve, mint a beleegyezés, ellenzés, meg-
lepettség kifejezése stb. Amikor a hallgatók sajátos szituációba kerülnek, mint pl. 
egy munkainterjú, használni tudják a megtanult kifejezéseket, ami megkönnyíti 
számukra a kommunikációt.

– Egyeztetés: olyan kifejezések használatát jelenti, melyek segítenek kitisz-
tázni, hogy miről is szól a beszéd. Például a következő kifejezés: (I’m sorry) I didn’t 
understand.

A nyelvi sajátosságok tudása mellett, a siker függ még a gyors feldolgozó 
készségtől is.

– Nyelv feldolgozása: magába foglalja a közölni való információ gyors feldol-
gozását az agyban, s annak érthető világos közlését a beszédben. A beszédgyakor-
latok alkalmazásának fő oka a tanórán e folyamat fejlesztése.

– Kölcsönhatás: a beszéd során több személy lép interakcióba egymással. A 
hatékony beszédhez hozzátartozik a jó megértő készség, annak a megállapítása, 
hogy a többi résztvevő hogy érzi magát, és annak a tudása, hogy a résztvevők ho-
gyan váltják egymást.

– Információ feldolgozása: minél hamarabb mutatjuk ki azt, hogy értjük a 
közlő fél felől áramló információt, annál jobb. De nem szabad elfelejteni, hogy a gyors 
válaszadás kultúrafüggő, s nem mindenhol díjazzák pozitívan (Harmer 2001).

A tanórán kívül azok a hallgatók, akik olyan közegben élnek, ahol többnyire 
beszélik a nyelvet, szinte észrevétlenül elsajátítják azt.  Kárpátalján a hallgatók 
többsége kettős hátránnyal indul. Elsőként, kevés kapcsolatuk van anyanyelvi 
beszélőkkel, mi több esélyük is csekély, hogy eljussanak Angliába vagy olyan or-
szágokba, ahol az angolt anyanyelvként beszélik; másodsorban, tanáraik sem an-
gol anyanyelvűek. 

A nyelv természetes elsajátításának sajátosságait nehéz beépíteni a tan-
órákba, s nyilvánvalóan nem biztosítható ugyanaz a környezet, mint ahol egysze-
rűen csak „felveszik” a nyelvet.

A beszéd tanításának fő célja a kommunikatív kompetencia kialakítása. A 
tanulóknak képeseknek kell lenniük megértetni magukat, a végsőkig kiaknázva a 
meglévő nyelvtudásukat. Mondanivalójukban el kell kerülniük az összevisszasá-
got (vigyázva a kiejtésükre, a nyelvtanra és a szóhasználatra), s meg kell figyelniük 
a szociális, kulturális szabályokat, melyek különböző kommunikációs szituáció-
ban lépnek fel.
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