
Számadatok az egyedi szókészlet nagyságának megbecsléséhez 

A magyar szókészlet nagysága c. előadásában és cikkében (MNy. 38: 65— 
73) nagyrabecsült tanárom, LAZICZIUS GYULA arra a meggyőző konlúzióra 
jutott , hogy egy nyelv szavainak a száma „véges, de közelebbről meghatároz
hatat lan" (i. h. 73). Saját, matematikai alapon végzett vizsgálataim (Szó-
tározott szavaink száma és a szókészlet nagysága. Nyr. 79: 329 — 338) ered
ménye ezzel egybehangzó „bármelyik nyelv szavai . . . véges, de megszám
lálhatatlan halmazt alkotnak" (338). 

Ha nem egy nyelv, hanem csak egy személy szógazdagságát akarnók 
egy számadattal megadni, akkor is ugyanolyan akadályokba ütközünk, mint 
amilyeneket Laziczius sorolt fel. Sőt, ilyenkor egy további probléma is jelent
kezik. A számlálást megkísérlőnek ekkor ugyanis nemcsak a poliszómiával, 
a nyelvjárási és az idegen szavakkal kapcsolatosan kell állást foglalnia, de 
arra a kérdésre is feleletet kell adnia, hogy az aktív, vagy a passzív szókész
let számlálásába akar-e fogni. Az egyedi passzív szóismeretben ugyanúgy 
megvan a szavak mellett a lehetséges származékok ós összetételek számára 
a sok-sok nyitva hagyott „üres hely", mint a Laziczius említette pozsgás 
mellett a pozsga számára (72). Egyetemi előadásain Laziczius hangoztatta, 
hogy függetlenül attól, szótározták-e vagy akár csak kiejtették-e valaha, az 
odaorrol szót, abban a mondatban, hogy „a kutya odaorrolta a labdát", ez 
a virtuálisan létező és bármikor előállítható ige minden magyarul tudó szá
mára egyértelmű. 

Az egyedi aktív szókészletek megszámlálására nem, de ezek összeha
sonlítására gyakran sor kerül; beszélünk gazdag szókincsű írókról, ós szegé
nyes szókészletű emberekről. Karjalainen déli osztják adatközlőinek színes 
vagy egyhangúbb közlésmódja ugyancsak a szókincs terjedelmének függvé
nye s a szövegek sajtó alá rendezése során a németre fordításkor nekem is 
többféle megoldási lehetőséggel kellett számolnom (MSFOu. 157: V—IX). 
Vagyis a közlő szókészletének gazdagsága gyakorlati problémaként jelentke
zett. Ahhoz kétség sem férhet, hogy az adatközlők szókészletének a nagysága 
nem azonos, sőt még csak nem is arányos a szótárban tőlük közölt szavak 
számával. Hiszen a déli osztják adatközlők közül a demjankai Naryginnal 
(DN) Karjalainen hónapokig és többször dolgozott (KT VI—VII), gyűjtése 
eredményeként kb. 3000 alakilag és jelentésileg különböző szó került szó
tárába. Krasznojarszkban 7 hétig tartózkodott, két adatközlőjétől mintegy 
3350 szót jegyzett fel (KT VII, XIII ) , Cingalában csak 20 napot töltött 
(KT VIII), a közzétett Ts.-szavak száma 1500 alatt van. Több déli nyelv
járásból (DT, Fii. Kos., Sog. Ts., Kam.) ezernél, sőt némelyekből (Sal., Sav. 
Sotn.) száznál is kevesebb szót közöl KARJALAINEN—TOIVONEN szótára. Ezek 
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a számadatok nem tükrözhetik az adatközlők szókészletének a nagyságát, 
még csak szóközlő képességüket sem, hanem csak a velük töltött idővel hoz
hatók arányba. 

A szótárban közölt szócikkek számánál az egyes adatközlők szókész
letének gazdagságáról többet árulnak el szövegközléseik (MSFOu. 157: 1 — 
256). A Narygin, Vaszilij Jakovlevics Kaszkin, Vaszilej Mitreics Onin és Vaszi-
lej Grigorjics Pahtysev közölte DN, Ts., Sav. ós Kr. szövegek népköltészeti 
termékek, egyéni — kb. 200 sor kivételével — prózai előadásban. Ezek nyel
vezetének, szókincsének összehasonlításából lehet — kellő óvatossággal ós 
bizonyos fenntartásokkal — általánosabb következtetéseket is levonni. 

Összehasonlítottam szókészletüket a szavak egyezése ós különbözése 
szempontjából. Az összehasonlítás alapjául az etimológiailag azonos, ill. 
különböző s z ó c s a l á d o k megszámlálása szolgált. Vagyis a %us 'csillag' 
és 'húsz' jelentéssel, minthogy különböző eredete, két külön szónak számít, 
a 'varrni' ós 'varró tű ' pedig, minthogy az oszt jakban azonos tő származékai, 
egyazon szócsalád tagjakónt szerepelnek számlálásomban. Dyen számításmód 
alapján a négy szövegközlő népköltészeti anyagában 217 szó, ill. szócsalád 
közös; további 163 szócsalád tagjai pedig legalább három adatközlőnél talál
hatók meg (ezekből a DN adatközlőnél 35, a Ts.-nól 27, a Sav.-nál 66, a Kr.-
nál 35 nincs adatolva). Azoknak a szavaknak a száma, melyek csak egy-
egy nyelvjárás szövegeiben fordulnak elő 209, 203, 82 ill. 210, legkisebb azok
nak a szavaknak a száma, melyek 2—2 közlő ajkáról is elhangzottak a szöve
gek feljegyzésekor (132, 131, 84, 141). Szemléltető áttekintést a táblázatos 
közlósmód nyújt: 

előfordul DN Ts. Sav. Kr. 

4 közlőnél 217 217 
217 

217 
217 

217 
217 

217 
217 

217 
217 217 

66 66 66 
27 27 27 

3 közlőnél 35 35 35 
35 

136 
35 

97 
35 

128 
35 

136 
35 

97 128 

56 56 
23 23 
53 53 

2 közlőnél 24 
51 

24 

37 
84 

51 
37 

132 131 

24 

37 
84 141 

1 közlőnél 209 203 82 210 
209 203 82 210 

összesen: 686 687 480 696 szó (ill. szócsalád). 

Véleményem szerint nemcsak az a 217 szó (ill. szócsalád) tekinthető 
közkeletűnek, a legszükségesebb szókészlethez tartozónak, mely mind a négy 
adatközlőnél megtalálható, hanem az a 163 is, melyet legalább három hasz« 
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nált. Hiszen a szövegek terjedelme nem túlságosan nagy; német fordítással 
együtt nyomtatott terjedelmük DN 68, Kr. 64 lap, Ts. kevesebb mint 68 lap 
(minthogy finn feljegyzések is vannak benne); a Sav. feljegyzése pedig csak 
33 lap (MSEOu. 157). Ilyen viszonylag rövid, szógyakorisági statisztikai vizs
gálatokhoz esetleg nem is elegendő terjedelmű szövegrészben még a leggya
koribb szavaknak sem kell feltétlenül mindig előfordulniok. Azok a szavak 
azonban, melyek csak egy, vagy esetleg két mesemondó szövegeiben lelhetők 
fel, a közölnivaló tárgyától függő szavaknak tekinthetők. Erre mutat az a 
körülmény is, hogy nagyjából azonos hosszúságú és azonos számú szócsalá
dot tartalmazó DN, Ts. és Kr. szövegekben legaíább 50%-kal több az olyan 
szó, mely c s a k egy adatközlőnél szerepelt. Hiszen a nem egészen gyakori 
használatú szavak inkább használatosak csak egy meghatározott mese cselekmé
nyének elmondásakor, mint két egymással össze nem függő népköltészeti 
termék előadásában. A nagyon gyakori és a ritkább használatú szavak szá
mának egybevetéséből az látható, hogy a hosszabb DN, Ts. ós Kr. szövegek
ben kb. azonos a nagyon gyakori ós az alkalmi szükségletnek megfelelően hasz
nált szavak (szócsaládok) száma, a kisebb terjedelmű Sav.-szövegekben a 
gyakori szavak száma csaknem eléri a másik három adatközlő gyakori szavai
nak a számát, míg a mondanivaló függvényeként előforduló szavak száma 
még a felét sem éri el a hosszabb szövegek hasonló szómennyiségének: 

DN Ts. Sav. Kr. 

leggyakoribb szavak száma: 
alkalomszerűen használ 

szavak száma: 

345 

341 

353 

334 

314 

166 

345 

351 

A leggyakoribb szavakat, ill. azok német jelentését érdemes szemügyre 
vennünk. Ezek legnagyobb része olyan szó, ill. szócsalád, amely valószínű
leg bármilyen nyelven a népmesék, regék, hősénekek elmondásaihoz nélkülöz
hetetlen. Egyes szavak (Ob, Birkenrindengefäss, Elentier, Rentier, Nadel
wald, Brautgeld, Samojede stb.) gyakorisága, a helyi viszonyok szerint vál
tozik, ill. ezek a „couleur locale" jellegű szavak, vidékenként nyilván mások. 
A legtöbb szó ezek közül azonban a mesevilág alapszókincséhez tartozónak 
tekinthető szó. 

A jegyzékben a szavak mellett a szótári hasábszámot is megadom, mert 
csak így azonosítható a szöveg- és szótárbeli szó, hiszen még arra is van példa, 
hogy a szótár csak a keleti nyelvjárásokból közöl olyan szót, mely a Ts., Sav. 
és Kr. szövegekben is előfordul (klagen). A jegyzékbe á l t a l á b a n az első 
DN-jelentést vettem fel, de a szinonimák ritkítása, vagy a szövegekbeli gya
kori jelentés miatt néhány esetben másik DN-i, vagy más déli nyelvjárási 
jelentést közlök; többszavas és egyszavas fordítások közül az egyszavasat. 
Sőt még arra is vállalkoztam, hogy én tegyem a fordítást egyszavassá, a KT-
ban nem szereplő fordításokra szögletes zárójel utal. Minthogy a naiv nyelv-
érzék számára összetartozó szavakat együtt számoltam, több esetben együvé 
számoltam olyan szavakat, melyeket a KT-külön szócikkekben közöl (pl. 
'Blut' és 'rot ' , vagy '(an)kommen' és 'werden, anfangen' 196b), mely utóbbiak 
között a szövegekben szinte különbséget sem lehet tenni (1. erről részleteseb
ben a szövegek magyarázatainál). Ahol a képző vagy rag még élő szuffixum, 
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Mind a négy adatközlő szövegeiben előforduló szavak (ill. származékaik): 

a (nincs a KT-ban) genügen 1019a lang 285b setzen sich 1110b 
anblicken 108b geraten 772a lassen 91a sichtbar 
ankommen 152a Glück 6a laufen 595a werden 464a 
Arbeit 234a Gott 1015b lebe wohl 119b sieben 1081b 
Atem 1105a Götzenbild 1065a leben 127a sitzen 45a 
aufreißen 526a Greis 23a legen 712b Sohn 664a 
aufstehen 465a Greisin 43a [Leute] 141b Spalte 298a 
Auge 855a groß 52b lieben 546a springen 1061b 
ausschlagen 941b [Gruß] 748a Lied 73a Stadt 259a 
Balkenende 952b gut 167a liegen 126a Stammende 725b 
Bauch 308b Haar 706b Loch 247b Stange 38b 
Baum 143a haben 969a Mann 279a stechen 787a 
befehlen 737b hacken 827b Mensch 282b stehen 1120a 
binden 188a Hälfte 695b Mitte 450b Stelle 271a 
[Birkenrin- Hals 866a Mond 998b Stimme 818a 

den]gefäß 848a Hand 452a müssen 545a Tag, Sonne 354b 
bleiben 346b Haufen 654b Mutter 36a Tisch 742b 
Blut 236a Haus 357a nach Hause 142b Tochter 16a 
Boden 763b heben 125a Nacht 100a töten 275a 
Boot (groß) 812a Held 82b Nadelwald 327a totschießen 135b 
Brust 514a hell 850a nähen 175a t r agen 126a 
der, jener 896b herausziehen 470a Nase 642b trinken 176b 
dieser 999b herbr ingen 1031a nehmen 268b unter(er) 112a 
Dorf 675a Herz 857b nicht 58a Vater 145a 
draußen 402b hinauf 566b nicht ! 108b Vater 922a 
drehen 424b hinausgehen 1047a noch 86a vergehen 736b 
drei 370b hinter etw. 721b Ob 84b Verstand 582a 
du (nincs KT-ban) Hinterteil 658b Oberfläche 31b viel 70b 
durch 515a hoch 777a öffnen 711a voll 1033a 
eindrigen 241b [hochkommen ] 288b Öffnung 32b Wald 55a 
ein(er) 7b Hochzeit 499a Ohr 775b wann 309b 
(Elen)tier 204b Höhlung 1079b Opfer 181b Wasser 160b 
Ende 118a hören 377a Ort 976b weder 599a 
[enden] 375b Horn 34a Panzerhemd 1055b Weg 712a 
er 1045a Hund 48a Pfeil 644b wegen 763a 
Erde 504a i (nincs KT-ban) piepen 883a Weib 576a 
ergreifen 459a ich 523b Rand 746b weinen 909b 
essen 1098a Inneres 56b Rentier 328b welcher 497a 
etwa 401a [irgend] 443b Rücken 950b wer 280b 
fallen 431a Jahr 109b rufen 216a werfen 988a 
Fell 832a jener 967a säyat 840a Winkel 846b 
Feuer 561a jener dort 975b Sage 531a Wipfel 966a 
finden 13a jetzt 51a sagen 191a wo(hin,-her) 367a 
Fleisch 603b Kamerad 779a Schießbogen 153b Wort 462a 
Fluß 146b Kehle 1011a schlafen 208a Zauber 748a 
fragen 65a Kind 503a schlagen 852a Zeit 1097a 
Fuchs 215b Klafter 1104a schreien 217a zerbrechen 536a 
fünf 266b klein 3a schreiten 962b zerspringen 683a 
Fuß 418b Knie 949b [Schwägerin] 64a ziehen 1037a 
geboren Kochtopf 761a [Schwieger Zopf 824a 

werden 974a kommen 196b sohn] 217b Zorn 412a 
gegen 789b Kopf 21a sechs 361a zurücklassen 283a 
gehen 527a Kraft 211b See 1084b zusammen 447a 
gehen (zu kriechen 1069b sehen, wissen 268a zwei 454b 

Fuß) 155b Krieg 1119b sein 90b zweiter 404a 
Geld 208b kurz 225b Seite (bei) 687a -
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Három adatközlő szövegeiben előforduló szavak ( + származékaik, östzeteteleik). 

DN+Ts.+Kr. 
als 507a erbeuten 371a losmachen 39a Schoß 109a 
anfangen 903a Fähigkeit 47b Mund 1102b schwimmen 678a 
ans Ufer 267a Fisch 380a Muster 312b so 1030b 
anziehen 1073b fliegen 1059b Napf 51b s tark 1015a 
-artig 1074b fremd 182b Pferd 1043b stellen 1118a 
atarj (nincs KT-ban) [Größe] 1046b reißen 683a stromabwärts 
Bauch 726a heilig 170a Richtung 183a gehen 586a 
Brautgeld 1002b [Hinterecke ] 555a rollen 821b äto (nincs KT-ban) 
bemerken 448b Hochzeits 871b Röte am tagen 364b 
Bewirtung 723a hüpfen 565a Himmel 323b tu 923b 
Bissen 693b jaa 133a -sa 815a übernachten 375b 
blicken 37a jagen 611b Scham 119b um . . . herum 512a 
Bootshafen 467a klettern 296b schlecht 103a verstecken 320b 
Dame 561a Knopf 395b schicken 458a Wahrheit 925a 
Dim. Suff. 932a Lebenszeit 585b schief 137b warten 1047b 
Ding 100b -li? 469a schneiden 18b Zobel 607a 
eilig 1023b Löffel 615a schön 254a zwanzig 343b 

DN+Sav.-f-Kr 

alt 87a Hase 928b Riemen 626b tanzen 141a 
beten 555b herabgleiten 214a Ruder 1078b Tache 436a 
buschig 931a Hintersteven 828b Rute 635a trocken 877b 
Eichhorn 1067a kantig 71b Sack 333b Uhu 177b 
entfliehen 319b Knochen 1044a schieben 477a umstülpen 305b 
entgegen 94b neu 201a Schlitten 29a zusammen I I b 
Faden 837b quer über 275a Stiel 203a 

D N + T s . + S a v 

allein 105a Fragepartikel 3a sammeln 28a sterben 373a 
anhängen 982a [Gevatter] 311b schneiden 231b suchen 411a 
anhäufen 903b Hecht 875b schwarz 682b Teufel 397a 
aufhängen 27b küssen 17a Schwiegerva t9, ti (nincs KT-ban) 
aufstehen 466a link 686a ter 65b tolko (nincs KT-ban) 
Bruder 133b Morgen 117b später 994b fe (nincs KT-ban) 
fest 899a no (nincs KT-ban) speien 1116a Wild(fell) 1027a 
Fichte 366a nur so 111b sprechen 766b Winter 1035a 
Flecken 738b roh 630b springen 912b Zucker 502a 

T s . + S a v . + K r . 

abziehen 340b geben 553a -lei 868b sehr 446a 
anspannen 156a gefrieren 769b niederlassen Sommer 1062b 
Brett 842b Gold 874a sich 1101b Span 721a 
Eis 159b Heu 701a Reuse 708a stechen 676b 
Enkel 368b hundert 884b ruhen 625a tausend 918a 
fremd 665a Insel 670b sagen 605b täpor 915a 
freuen sich 47b klagen 595a Samojede 184b vergebens 506b 
gar werden 194a Kleider 98b Schnee 1117b Vorhang 815a 
gären 388a kochen 559a Schulter- 691b zupfen 526a 
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azokat együtt számoltam, pl. 'wo', 'wohin', 'woher', de 'wer' és 'wann' külön. 
Egyes esetekben vitatható, hogy a naiv beszélő és a nyelvész döntése azonos 
lenne-e, ez azonban statisztikus egybevetésnél és az arányok vizsgálatakor 
úgyis kiegyenlítődik, hiszen más megoldás esetén részben több, részben keve
sebb szócsalád adódna. 

Az egyes adatközlők alakilag különböző szavaira a fenti számadatokból 
semmi módon sem lehet következtetni, minthogy az összetett és képzett sza
vakat figyelmen kívül hagytam, márpedig ezek száma jelentős. A két 'Vater' 
szó összetételei között 'Schwester', 'Bruder', szitkok (145b —146a), ill. a nagy
szülők elnevezése stb. (922ab) található, több mint tíz déli osztják összetett 
szó; a 'groß' osztják melléknév származékai 'wachsen', 'aufziehen' stb. (52b— 
53a), a 'Muster' szó családjába 'sticken', 'schreiben', 'bunt ' stb. (312b—314a) 
tartozik. A fent közölt összeállítás alapján tehát annyi bizonyosan állítható, 
hogy a négy adatközlő l e g a l á b b 4—5-ször annyi s z ó t ismert, mint ahány 
s z ó c s a l á d ebben az összeszámlálásban szerepel. (A közölt szövegekben 
persze nem fordul elő valamennyi szócsalád minden lehetséges származéka 
és összetétele). 

Néhány nehezen fordítható, de gyakori szót oszt jakul vettem fel a jegy
zékbe. Ezek között több orosz szó is található, a, i, stb. melyeket a szótár fel 
sem vesz. Az osztjákok oroszok között éltek, élnek, így nyelvükben az orosz 
szavak nem tekinthetők olyan idegen elemeknek, mint a külföldre szakadt 
magyarok ad hoc közösségében található francia, angol stb. szavak, melyeket 
LAZICZITJS (i. m. 70—71) nem tar t a magyar nyelv szókészletébe tartozó ele
meknek. 

Az eddigi számadatokból kiderült, hogy a nyelvileg gyakori és nyelvi
leg ritka szócsaládok aránya a DN, Ts. ós Kr. szövegekben nagyjából egyező. 
Arra nézve azonban még semmit sem állapítottam meg, hogy a négy adat
közlő közül melyiknek volt gazdagabb, színesebb a nyelvezete. Az összeha
sonlítás számok segítségével csak úgy végezhető el, ha valamilyen módon 
„közös nevezőre" tudjuk a különböző terjedelmű szövegeket hozni. Egyik 
ilyen lehetőség kiszámítani, hogy Karjalainen laponként átlag hány külön
böző szót (szócsaládot) jegyzett fel. A DN szövegek terjedelme 40 kéziratos 
lapnak tekinthető, a Ts. szövegeké, a finn feljegyzéseket leszámítva, 32-nek, 
a Sav. feljegyzéseké 17-nek, a Kr. 67 félakkora lapnak. Ez az összehasonlí
tási alap azonban nem teljesen kielégítő, mert az írás sűrűsége változó, a 
kettéhajtott Kr. lapokból két kis lapon több a feljegyzés, mint a többinél egy 
nagy lapon. Statisztikai vizsgálódásaimból tudom, hogy 10 000 hang a DN-
szövegekben 11 2/3, aTs.-ban 11 1/5, a Sav.-ban 12 1/4, aKr . -ban 21 1/5 lapon 
található. így hármasszabállyal kiszámítható, hogy 1000 hangonként hány 
új szó található. Ellenőrzésként megszámoltam a nyomtatott szövegek sorai
nak számát (a tört sorokat becsléssel egyesítve), s így sorra 690, 597, 356%, 
669*4 sor terjedelműnek mutatkoztak a szövegek. Ily módon egybevethetők 
az eredmények: 

Eltérő szavak átlagos száma DN Ts. Sav. Kr. 

Karjalainen foliólapjain 17,15 21,47 28,24 20,78 
1000 hangonként 20,01 24,05 34,59 22,02 
nyomtatott soronként 0,99 1,16 1,34 1,04 
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Az átlagos szóhosszúság ismeretével kiszámítható, hogy szövegeinkben 
átlagosan minden 10—X. DN, 9. —10. Kr., 8 . - 9 . Ts. és 6 . - 7 . Sav. szó új . 

Szubjektív benyomásaim és szinonimavizsgálatok alapján is a Ts. adat
közlő nyelvezete a legváltozatosabb, a DN-é a legmonotonabb. A Sav. ered
mények látszanak mostani számításaim alapján a leggazdagabbaknak. Az 
ellentmondás úgy oldahtó fel, hogy a Sav. szövegek terjedelme túlságosan 
rövid, nem elegendő szóstatisztikai vizsgálatokhoz. A másik 3 szöveg terjedelme 
a középórtéküktől 10%-nál kevesebb eltérést mutat, a Sav. terjedelme a 
többinek kb. a fele; ha mind a négy szöveg terjedelmének a középértékét 
vesszük, akkor sem fór bele a Sav. terjedelme a statisztikailag megengedett 
ingadozás 10%-ába. Eddigi eredményeinkből nem állapítható meg, hogy 
mekkora terjedelmű szövegek elegendők az átlagos szógazdagság vizsgálatára, 
csak annyi, hogy a rendelkezésünkre álló déli osztják szövegek csak 10% 
terjedelemingadozáson belül vethetők egybe. 

VÉRTES E D I T 

Zahlenwerte zur Einschätzung der Größe des individuellen Wortschatzes 
m 

von E D I T V E B T E S - <& 
Beim Ermessen des Wortvorrates einer Person stößt man auf dieselben Schwierig

keiten, die nach J. Laziczius die zahlenmäßige Bestimmung der Größe des Wortschatzes 
einer Sprache nicht gewähren. Es gibt nicht nur in der Sprache, sondern auch im passiven 
Wortvermögen eines jeden 'leere Stellen' für lexikalisch noch nicht erfaßte, virtuell 
jedoch mögliche Ableitungen und Komposita. Zwar kann die Größe des individuellen 
Wortschatzes mit einer Zahl nicht angegeben werden, es ist immerhin möglich den 
Reichtum der beherrschten Wort menge von verschiedenen Personnen zu vergleichen und 
dies wird auch ohne mathematische Unterstützung vorgenommen. 

Die Menge des Wortmaterials, die verschiedene Gewährsmänner zu einem Wörter
buch, z.B. zur ostjakischen Wortsammlung von K. F. KABJALAINEN beigesteuert haben, 
spiegelt sicherlich nicht den Reichtum ihres Wortschatzes zurück, sondern eher die 
Proportionen der mit ihnen durchgearbeiteten Zeutdauern. Mit Hilfe der Textmitteilungen 
derselben Sprachmeister kann gewissermaßen die Größe ihres aktiven Wortschatzes 
verglichen werden; deshalb habe ich die Zahl der etymologisch verschiedenen Wörter 
(Wortfamilien) in den Texten (MSFOu. 157) von vier Südostjaken (DN, Ts., Sav., Kr.) 
verglichen. Die Zahl der sprachbedingten, bzw. stilbedingten oder themabedingten Wörter 
und ihr Verhältnis ist aufschlußreich. Um den Reichtum des individuellen Wortschatzes 
richtig einzuschätzen genügen jedoch kurze Texte nicht, da darf die Untersuchung der 
Synonima nicht außer acht gelassen werden. 




