
Fiktív szövegkörnyezet és szituáció 
a gyermeki mondatmegértésben 

(Egy mondatértelmezési kísérlet tanulságai alapján)* 

Az alcímben jelzett kísérletet 1972 februárjában végeztem III—IV—V. 
osztályos (9—11) éves általános iskolások körében az ún. átvit t szójelentések 
megértésének és ismeretének felmérésére. 10 szót: 5—5 igét és melléknevet 
helyeztem el egy-egy mondatban átvit t értelmű használatban, vagyis másodla
gos, absztrakt jelentésben, s a gyerekeknek ezeket a mondatokat kellett írásban 
átfogalmazniuk oly módon, hogy a mondat jelentése változatlan maradjon. 
Az egyes mondatok kulcsszavait semmiféle kiemelés, aláhúzás nem jelölte, 
a gyerekek nem tudták, hogy tulajdonképpen ezek alkotják a vizsgálat tárgyát. 
A feladat jellegéből következően a szorosan vett szójelentés kérdéskörén túl 
számos más kérdésben is szolgált bizonyos tanulságokkal a felmérés; ezek 
közül szeretnék néhányát kiemelni. (A szó jelentéssel kapcsolatos eredmények 
vázlatos összefoglalását és elméleti keretét 1. S. MEGGYES 1974, 1976.) 

A metódus kiválasztásában két megfontolás játszott szerepet. Az első: 
a vizsgálandó szavak jelentése ismeretének és megértésének módja és szín
vonala sokkal jobban kiderül, ha kontextusba ágyazva fordulnak elő, mint 
ha egyszerűen rákérdezünk a jelentésre, és valami szótárszerű definíciót kívá
nunk meg a gyerekektől. Az adott életkorokra vonatkozóan ez csak igen durva 
közelítést eredményezhetett volna, amelyben nagyon jelentős tények elsik
kadnak. Korábbi vizsgálatok igazolják ugyanis, hogy az átvi t t jelentéssel is 
rendelkező több jelentésű szavak szótárszerű értelmezésében az átvitt, absztrak
tabb szó jelentés inkább csak 14 éves kor után jut spontán szerephez (vö. 
BARANYAI E . 1959, BLASKOVICH E. 1959). Ha azonban a szó meghatározott 
szövegben kerül a gyerek elé, ez a helyzet kiválthatja egyrészt olyan ismeretek, 
másrészt olyan megértési eljárások, stratégiák felszínre kerülését, amelyeket 
a másik módszer rejtve hagy. Ez viszont azt is jelenti, hogy a vizsgálat nem
csak szómegértési, hanem egyszersmind mondat megértési, illetve mondaértel
mezési, mondatátalakítási vizsgálat is. Ebből következően az ilyen módszerrel 
végzett felmérésnek a mondat szempontjából is meg kell hogy legyenek a 
maga tanulságai, és meg is vannak, mégpedig egyidejűleg többféle síkon. 
A jelen munkában a tárgyalás középpontjában a mondatmegértés kérdése 
áll, de egy sajátos nézőpontból, a szójelentés és a mondat grammatikai szer
veződése kérdéseinek olyan fokú figyelmen kívül hagyásával, amennyire ez 
egyáltalán lehetséges, vagyis nem a mondat belső felépítéséből kiindulva. A fő 
probléma ezúttal a tágabb értelemben vett kontextus, illetőleg a szituáció. 

•Előadásként elhangzott 1977. január 27-én az MTA Alkalmazott Nyelvészeti 
Bizottsága és a Magyar Pszichológiai Társaság Altalános Lélektani Szekciója által ren
dezett Pszicholingvisztikai napon. 
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(Az itt mellőzött szempontok természetesen más alkalommal sorra kerülnek, 
ill. részben már sorra is kerültek.) 

Részben ugyanehhez a kérdéshez vezet el a módszer kiválasztásának 
második szempontja is. Igyekeztem olyan kísérleti eljárást alkalmazni, amely 
közel áll azokhoz, amelyeket a gyerekek az iskolában megszoktak, ezért válasz
tot tam a kérdőíves megoldást, amely számos tekintetben emlékeztet az iskolai 
feladatlapokra, s a kitöltési szituáció is ismerős, lényegében azonos a feladat
lapok kitöltésének iskolai alkalmaival. Szempont volt tehát hogy a feladat
megoldás módja ne legyen teljesen idegen a gyerekek számára; ezt az is meg
könnyítette, hogy akkoriban a kérdéses iskolában — részben kísérleti jelleg
gel — komplex matematikaoktatás is folyt, amelyben gyakran alkalmaztak 
feladatlapokat. Várható volt tehát, hogy a feladat megértésében különösebb 
nehézségek nem mutatkoznak. A várakozásnak megfelelően a feladat megér
tésben fellépő problémák százalékosan nem tettek ki nagy mennyiséget, jel
legüket tekintve azonban feltétlenül közelebbi figyelmet érdemelnek, s éppúgy, 
mint az előző szál, a mondat és a mondatnál nagyobb egységek közötti össze
függésre utalnak. 

Első megközelítésre talán meglepő, hogy a kontextus és általában a 
mondatnál nagyobb egységek szempontja szerephez juthat különálló, egymás
sal össze nem függő kísérleti mondatok vizsgálatában. A tapasztalt tények 
azonban azt mutatják, hogy ez a szempont érvényesül az anyagban, s hiba 
lenne az anyag feldolgozásában ezt észrevétlenül hagyni, vagy mint lényeg
telen dolgot mellőzni. Hasonló megfigyelései másoknak is vannak, erről a 
továbbiak folyamán még lesz szó. 

Egyelőre előlegezzünk annyit, hogy a mondat megértés szempontjából 
az anyag több érdekes sajátságot mutat . Ezek azonkívül, hogy kapcsolatban 
vannak a mondat különböző szintű alkotórészeinek: a szavaknak és a gramma
tikai szerkezeteknek, ill. a grammatikai szerkesztésmódnak a megértésével, 
összefüggenek a feladat megértés problémájával is. 

A vizsgálat 10 alap mondatának a gyermeki átfogalmazásaiban többféle 
olyan megoldás található, amely eltér a felnőtt-szemmel természetesnek tar to t t 
megoldási módoktól. Például igen gyakori, hogy a mondatot az átfogalmazás 
során tartalmilag kibővítik, vagy — ellenkezőleg — elhagynak belőle, külön
féle grammatikai átalakításokat hajtanak végre rajta, kapcsolatokat keres
nek az egyes mondatok között, vagy éppen átfogalmazás helyett „hozzá
szólnak" a mondatban kifejtettekhez stb. 

Ha rendet akarunk ebben a látszólag zűrzavaros helyzetben teremteni, 
végül is két lényeges magyarázó tényezőre tudjuk visszavezetni a megfigyelt 
jelenségeket, még mélyebbre ásva pedig e két tényező közös okát is megtalál
hatjuk. 

Induljunk ki a fentebb említett megoldási eljárások közül abból, amely 
a feladatmegoldás szempontjából a legprimitívebbnek tekinthető. Ez a mondat 
átfogalmazása helyetti „hozzászólás". Legpregnánsabban — nyilvánvalóan 
nem véletlenül — az első mondattal kapcsolatban jelentkezik. Ez az első mondat 
így hangzik: ,,Nem értem, hogy Pista mire célzott az őrsi gyűlésen." A leg
jellegzetesebb hiba, hogy a mondatnak nem az átfogalmazását adják meg a 
kísérlet résztvevői, hanem megpróbálnak magyarázatot adni, mintegy vála
szolnak a mondatban rejlő kérdésre. (Formailag természetesen nincs szó kérdő 
mondatról.) Elsősorban tehát a mondat különféle tényezői közül a bizonyta
lanságra reagálnak. Ilyen válaszok: Pista haladt, mert cselekedett valami jót ; 
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Kisdobos, jó kisdobos akar lenni. Meg szeretné tanulni a kisdoboshoz való dolgo
kat ; Nem akart ott maradni az őrsi órára (III . osztályosok válaszaiból); Pista 
arra célzott, hogy játszani fog ; Arra, hogy ő legyen az őrsvezető-helyettes (az utóbbi 
két válaszban is, IV. osztályosok válaszaiból.). Mint látható, ez a választípus 
összekapcsolódik a kulcsszó ,,hibás" értelmezésével. Ez a hibás értelmezés 
pedig meglepő módon nem azonos azzal a konkrét cselekvést kifejező jelentés
sel, amely a munkahipotézis alapján várható volt, ti . a 'fegyvert, hajítható 
tárgyat a célpontra irányít' 'vagy, valakit, valamit így célba vesz' (1. KSz.), 
hanem egy a mai magyar köznyelvben (legalábbis -ra, -re vonzattal és élő 
főnévi alannyal) nem élő jelentés: 'valakinek valamilyen célja van. ' A dolog 
érdekességeihez tartozik többek között az, hogy ez a jelentése az igének néhány 
évszázaddal ezelőtt társadalmilag érvényes módon létezett. A fenti megoldá
sokkal szinte teljesen egybevág a NySz. példái közül a Mikes Kelementől 
idézett mondat: ,,A tsászár veje, a kit ha sokszor megvernek is, a vezérségre 
tzéloz." A felmérésben szereplő gyerekek részéről viszont a szó ilyen értelemben 
való felfogása nem egyéb, mint a szóelemzés (a szó morfológiai felbontása) 
alapján való jelentéstulajdonítas, gyermeki etimológia. (Erre vö. S. MEGGYES 
1973.) 

A válasz jellegű magyarázó megoldások között akadnak átmeneti, ill. 
kevert típusúak is: egy I I I . osztályos tanuló válaszában az átfogalmazás és a 
válaszadás együttesen fordul elő: Nem tudom, hogy Pista mire célozhatott az 
őrsi gyűlésen. Talán felelős akar lenni. Egy ötödikes tanulónak a szómegértés 
szempontjából magasabb, de a feladatmegértést tekintve alacsony szintű 
válasza: Pista azt akarta mondani, hogy általában ilyenkor olcsó a tojás. (A mon
dat második felét itt az instrukcióban példaként megadott mondat alkotja.) 
A félreértett szójelentést tartalmazó válaszok között összesen egyetlen olyan 
található, amely a feladatmegoldás szempontjából nem tartalmaz félreértést: 
Nem tudom, hogy Pista mire pályázott az őrsi órán. (IV. osztályos tanuló válasza). 
Kifejezetten válaszoló jellegű megoldás a további mondatok esetében úgyszól
ván nem fordul elő, ami annál is érdekesebb, mivel két valódi kérdő mondat 
is szerepel a listán (de mind a kettő eldöntendő kérdés). 

Az, hogy a gyerekek egy része az első mondattal kapcsolatban az abban 
kifejezett bizonytalanságra reagál, a feladatnak egy sajátos félreértését mutat
ja: a gyerek a feladathelyzetet k o m m u n i k á c i ó s s z i t u á c i ó n a k 
fogja fel, amelyben a megfogalmazott bizonytalanságban rejlő kérdésre vála
szolnia kell. Önmagában az a tény, hogy ez a kommunikációs szituáció nem 
szóbeli, hanem írásbeli, teljesen természetes már egy I I I . osztályos tanuló 
számára is. Kevésbé direkt módon, de ugyancsak a kommunikációs helyzetként 
való értékelést mutatják azok a további mondatok megoldásában előforduló 
sajátosságok, amelyeknek közös jellemzője, hogy a kérdőívet kitöltő gyermek
nek a kísérleti mondathoz való s z u b j e k t í v v i s z o n y á t f o g a l m a z 
z á k m e g , mégpedig főleg a mondat „tartalmával" kapcsolatban. Ilyenek a 
kommentatív-magyarázó megoldások, a kérdésfeltevések és a meg nem értés 
megfogalmazott jelzése (a többségnél az utóbbi helyzetben a válaszhiány az 
általános megoldás). Ezeknek egy része erősen személyhez köthető, tehát 
egyéni sajátság. Hogy világosabb legyen, lássunk erre is néhány példát. Az a 
típus, amelyben a gyerek a mondat átfogalmazása helyett kommentárt alkal
maz, áll legközelebb az első mondat hibás feladatmegoldásaihoz, különösen 
az az alcsoport, amely a mondat tartalmát fejti ki kommentatív módon. 
A legjellemzőbbek közülük a 4. mondat megoldásaiban szerepelnek. A 4. 
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mondat így hangzik: „Elolvastam a könyvet, szerintem nagyon lapos." A megol
dások közül az említett típusba tartozik: Azért lapos a könyv, hogy tudjunk 
olvasni, mert ha nem lenne lap, könyv se lenne; Ez a könyv lapos, de a másik 
vastag ; A könyv van, amikor lapos, és amikor vastag (III . osztályosok válaszai). 
Mint látható, ez a típus is erősen összekapcsolódik a kulcsszó hibás, konkrét 
értelmezésével, és ugyanúgy, mint az első mondat már idézett megoldásai, 
a feladatmegoldás minden dimenziója szempontjából egyaránt alacsony szintre 
utal. (A 4. mondattal kapcsolatos, a szó jelentés felfogására vonatkozó tapasz
talatok részletesebb elemzését 1. S. MEGGYES 1974.) 

Az „objektív" kommentár mellett szubjektív is jelentkezik: Nem értek 
vele egyet, mert nem lapos. (V. osztályos tanuló — kislány — válasza; ez a típus 
kizárólag ehhez a személyhez köthető.) Még egy válaszát idézem: 10. „Ez a fiú 
mindenkihez ilyen nyers?" — Ne legyen nyers, mert akkor senki sem fogja sze
retni. 

A mondat átfogalmazása helyett a mondat „megkérdőjelezése", a benne 
foglalt tartalom okára, magyarázatára való rákérdezés ugyancsak egyetlen, 
I I I . osztályos (fiú) tanuló válaszaiban fordul elő, a lehetséges 10-ből 5 ilyen. 
Például a 10. sz. mondat esetében: Miért nyers? A mondat meg nem értésének 
megfogalmazott jelzését tartalmazó válasz összesen kétszer fordul elő a teljes 
anyagban, és ugyancsak egy meghatározott személyhez (egy az előzővel nem 
azonos I I I . osztályos fiútanulóhoz) köthető. (Pl. a 7. mondat után: Nem értem 
az egészet.) 

A feladat megértésének és megoldásának már valamivel magasabb és 
objektiváltabb szintjét mutatják azok a válaszok, amelyek a mondatnak nem 
átfogalmazását, hanem g r a m m a t i k a i á t a l a k í t á s á t tartalmazzák. 
Példái részben a nyelvtani személy megváltoztatásában, részben más típusú 
átalakításokban (pl. kijelentő mondat kérdővé alakítása, jelen idő helyett 
múlt idő használata stb.) nyilvánulnak meg. Ez a feladat megoldási típus — a 
kérdés egyik oldaláról nézve — az iskolai nyelvtani feladatok megoldási mód
jának mechanikus átvitele egy másfajta feladatra. Másrészt, a megszólítás 
gyakori alkalmazása még mindig a kommunikációs helyzet analógiájának 
jelenlétére utal. Olyan változatai is vannak, amelyek kombinálódnak a tar
talmi átfogalmazással. Ennek a választípusnak a legjobb illusztrációja a követ
kező: egy I I I . osztályos tanuló két mondatot írt az első tesztmondat után 
üresen hagyott helyre: Pista, mire céloztál az őrsi gyűlésen? és: Pista, mire 
gondoltál a gyűlésen? A fokozatos feladat megértést mutatja, hogy az első 
mondatot végül áthúzta és a másodikat választotta. Ennek a példának (és 
még néhány hasonlónak) külön érdekessége, hogy a feladatmegértés jellegze
tességeit mint jelenséget és egyben mint folyamatot mutatja be, s feladat 
megértése és a feladatmegoldás színvonala szempontjából tehát többszörösen 
is tanulságos. (A grammatikai átalakítás kérdéseinek a részletes elemzése 
más alkalommal, a mondat grammatikai szerveződése megértésének a tárgy
körében kap részletes kifejtést.) 

A következő feladatmegoldási típussal új területre lépünk. Erre általá
ban az a jellemző, hogy a gyerekek megértették a feladatot, és megfelelően 
alkalmazkodtak az instrukcióhoz. Nehézségek — a szó jelentés megértésének 
nehézségein túl — más területen, mintegy rejtett módon jelentkeznek: abban, 
hogy az e g y e s m o n d a t o k k ö z ö t t valamiféle ö s s z e f ü g g é s t 
k e r e s n e k vagy vélnek felfedezni, és mintegy öntudatlanul összekapcsolják 
a tartalmilag egymással kapcsolatban nem levő kísérleti mondatokat. Légerő-
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sebben ez a 6. mondat esetében jelentkezik, amelynek a mellékmondatban 
név szerint is megnevezett szereplőjét többen az első mondat szereplőjével 
azonosítják, és a „Nem gondolod, hogy Péter válasza kissé: erős volt?" mondat 
átalakításában Pistá-t írnak Péter helyett: Nem vetted észre, hogy Pista kicsit 
szemtelen volt?; Nem gondolod, hogy Pista feleselt? (III. osztályosok); Te nem 
gondolod, hogy Pista válasza kissé szemtelen volt? (IV. o.); Pista kissé szemtelen 
választ adotk.ÇV, x>,}+ Működésében mutatja ezt a mechanizmust a következő 
megoldás: (Pista) Péter válasza szemtelen volt (III. o.). Ez a jelenség több 
egyszerű elemismétlésnél. Bizonyára elősegítette a második névnek az elsővel 
való felcserélését a két keresztnév azonos kezdőbetűje is, de további okokat 
is kereshetünk. Nyilván szerepet játszik az azonosításban a két mondat közti 
szerkezetbeli hasonlóság (de nem azonosság) és a főmondatok igéjének típus-
beli rokonsága is. Érdemes megjegyezni, hogy a 6. mondat formálisan is kérdés, 
de azl.-vel ellentétben itt senki sem adott válasz jellegű megoldást (mint „Nem", 
vagy „De igen"). Lényeges továbbá, hogy a 6. mondatban szereplő személyt 
nem azok azonosítják az 1. mondatéval, akik az első mondatra hibás, célt 
kifejező, „felelő" választ adtak, hanem olyanok, akik az 1. mondattal kapcso
latban is megértették, hogy a céloz valamire beszélést kifejező ige. A két mondat 
összekapcsolását tehát a formai hasonlóság mellett a tartalmi hasonlóság is 
elősegítette. Sőt, valószínűleg a tartalmi rokonság hatása erősebb, mint a szer
kezetié, hiszen az egyik esetben (1. mondat) a megnevezett szereplő grammati
kai alany, a másikban (6. mondat) birtokos, a tartalom síkján azonban mindkettő 
cselekvő (beszélő). Ezzel azonban már a grammatikai és a mondatszemantikai 
szempontok területére tévedtünk, amelyeknek tárgyalására más keretek között 
kerül sor. A továbbiakban is megfigyelhető, hogy ahol a tartalmi és formai 
elemek ezt megengedik, a gyerekek megteremtik az összefüggést. Például az 
előző kettőhöz hasonlóan az 5. mondat alanya is egyes szám 3. személyű, 
de nincs kitéve vagy megnevezve, csak az igealakban fejeződik ki. Ennek 
az átfogalmazásaiban is előfordult, hogy az 1. mondat Pistá-jára vonatkoztat
ták. 5. „Ezzel az önkéntelen mondulattal leleplezte magát" — Pista rosszat 
csinált, és egy óvatlan pillanatban leleplezte magát ; Pista rossz mozdulattal lelep
lezted magad (mindkettő IV. o.). • 

A kísérlet mondataiban szereplő cselekvő személyek azonosításán kívül 
egyéb elemismétlések is előfordulnak a válaszokban. Ezek bizonyos szempont
ból egyszerűbbek, az összefüggésteremtés inkább csak egyes már előfordult, 
a memóriában lappangó szavak vagy hosszabb szövegrészek hirtelen felszínre 
kerülésében nyilvánul meg. így például az 5. mondat leleplez igéje két esetben 
is felbukkan a 9. mondat átfogalmazásaiban. (Ennek kulcsigéje a lebilincsel, 
s a korábban előfordult szót valószínűleg az igekötő azonossága hívta elő a 
meg nem értett szó „megfejtésére" való kísérletként.) Részben hasonló öntudat
lan elemismétléssel magyarázható az instrukció bizonyos elemeinek a megoldá
sokban való feltűnése. 

Végül a megoldásoknak nagy többségére jellemző az a törekvés, hogy 
nemcsak egy-egy mondatpár között keresnek kapcsolatot, hanem az egész 
feladatcsoportot egységes, k ö z ö s s z i t u á c i ó s k e r e t b e állítják. Ez 
az egységes keret az iskolai élet. Bizonyos mértékig maguk az alapmondatok 
is sugallják ezt, mivel eleve igyekeztem olyan megfogalmazásokat adni, ame
lyek legalább részleteikben közel állnak a gyerekek mindennapi élményvilá
gához. Vannak azonban a kérdőíven olyan mondatok is, amelyekben semmi 
sem utal a szituációra. A gyerekek az ilyen esetekben is automatikusan iskolai 



158 S. MEGGYES KLÁRA 

helyzetekre vonatkoztatják a mondatokat, s a részletek kitöltése, esetleg a 
tartalmi kibővítés is jellegzetesen iskolai. Ez a legerősebben a 8. mondat átala
kításaiban jelentkezik (a példaanyag ismertetésétől ezúttal tekintsünk el). 
Egy másik (a 7. számú) mondat megértésére pedig elsősorban az a jellemző, 
hogy egyik, több szótári jelentéssel is rendelkező szavának (de nem a vizsgálat 
tárgyát képező kulcsszónak), a különbség-r\ek iskolai jellegű, a matematikai 
különbségre vonatkozó jelentést tulajdonítanak, s ez az egész mondat megérté
sét félreviszi. Hasonló jellegű félreértések a már többször idézett 6. mondat 
erős szavával kapcsolatban is megfigyelhetők. (Pl. Nem gondolod, hogy Péter 
válasza kissé ügyes volt? IV. o., i t t valószínűleg az erős szónak az iskolai élet
ben leggyakoribb 'kiemelkedő' jelentése magyarázza a megoldást.) Elvétve 
számos más ponton is előfordulnak hasonló esetek. 

A feladat megoldása során tapasztalt jelenségek két fő tényező köré 
csoportosíthatók. Először is: valamennyi mondat átfogalmazására jellemző, 
hogy elképzelnek mögé valamiféle szituációs- kommunikációs hátteret, bele
ágyazzák valamilyen kontextusba, sőt az esetek egy részében ez a szituációs
kommunikációs háttér közös, és végigvonul az egész feladatmegoldáson, vagy 
legalábbis összekapcsolja egy-egy elemét. Ez a szituáció- és kontextusteremtő 
fantázia spontánul jelentkezik a kísérlet során, akár kommunikációs helyzet
ként, válaszra való felhívásként fogják fel az egyes mondatokat, akár a monda
tok konkrét részletekkel való kitöltése folyamán, akár az egyes különálló 
mondatok közti összefüggések keresésében. A gyerekek tehát ahhoz, hogy 
megértsék az elszigetelt kísérleti mondatokat, támaszt keresnek, részben a 
kísérleti anyagban, részben előzetes ismereteikben, esetleg magában a kísérleti 
szituációban (annak félreértésével). 

Az elszigetelt mondatok megértésének problémája az utóbbi időben 
több oldalról is felvetődött, mintegy a modern elemző módszerek bizonyos 
fokú egyoldalúságának a kiküszöbölésére való törekvésként, elméleti és mód
szertani továbbgondolásként. I t t most csak a kísérleti pszicholingvisztika 
irányából jelentkező kérdésfeltevésekre szeretnék utalni, egészen konkrétan 
pedig egy olyan tanulmányra, amely témájában a legszorosabban kapcsolódik 
az eddig elmondottakhoz (BLAKAR—ROMMETVEIT 1975). Ebben a szerzők 
többek között éppen a kísérleti mondatok lehetséges kontextuális háttere 
felderítésének a fontosságát hangsúlyozzák. Felnőttekkel végzett mondatfel
idézési kísérletek tapasztalatai alapján kimondják, hogy ezt a kontextuális 
háttér-problémát nem lehet egyszerűen a kísérletek zavaró tényezőjének tekin
teni, hanem önmagában is érdekes, és érdemes lenne kísérletileg megvizsgálni. 

Az eddigiekben ismertetett, gyermekekkel végzett kísérlet — még ha 
csak melléktermékként is — a különálló mondatok kontextuális hátterére 
vonatkozólag, mint láttuk, elég gazdag információkat ad. Az, hogy a gyerekek 
spontán reagálásmódjából többet ki lehet olvasni ezzel kapcsolatban, mint 
más, felnőttekkel végzett kísérletekből, sokféle okra vezethető vissza. Először 
talán azt a tényezőt kell megemlíteni, amely nem az életkorral kapcsolatos: 
ez pedig a kísérlet jellege, t i . az, hogy ez a feladat elve szemantikai: megértést 
és interpretációt kíván, nem pedig elsősorban visszaemlékezést és felismerést, 
s az interpretáció, átfogalmazás mint feladat még fokozottabban módot ad 
arra, hogy az elképzelt kontextus és szituáció spontán módon érvényre jusson, 
mint a memóriavizsgálatok kísérleti helyzete. (A mondatemlékezet-vizsgálatok 
szemantikai vonatkozásaira vö. P L É H CSABA [1974] összefoglalását.) — Egy 
másik tényező az átalakítandó mondatok beszélt nyelvi, társalgási jellege: 
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szinte mindegyik olyan, mintha valamilyen párbeszédből lenne kiemelve (a 
beszédpartnerhez való fordulást, esetleg kérdést tartalmaz stb.), s például 
az első mondat esetében ez a sajátosság is szerepet játszik abban, hogy a 
gyerekek egy része félreértette a feladatot. 

E szemantikai feladat során aztán számos olyan jelenség mutatkozik, 
amely az életkorral: a gondolkodás fejlettségi szintjével, ismeretek, tapaszta
latok mennyiségével és minőségével stb. stb. fog g össze. A kísérletben tapasz
tal tak többek között arra mutatnak rá, hogy a gyerekeknek a vizsgált élet
korban (főleg a kísérlet alsó korcsoportjaiban) még meglehetősen fejletlen 
a n y e l v v e l v a l ó m ű v e l e t i k é s z s é g e . Ezen a nyelvvel való 
műveleti készségen azt értem, hogy mennyire képesek nyelvi anyaggal u t a 
s í t á s r a különböző feladatokat végrehajtani, a nyelv mennyire tárgyiasult 
számukra. Az említett készség nyilván a szellemi fejlődés és az oktatás
szoktatás közös eredményeként alakul ki. Ezzel kapcsolatban szeretném újra 
hangsúlyozni a megfigyelések közül azt az összefüggést, amely a feladatmeg
oldás különböző oldalainak (a feladat értelmezése, a mondat megértése, a szó
jelentés megértése) a szintazonosságában mutatkozott. (Főleg az 1. és a 4. 
számú, a céloz és a lapos kulcsszót tartalmazó mondatok megoldásaiban volt 
ez felismerhető.) — Csak látszólag mond ellent ezeknek a tapasztalatoknak az 
a közismert tény, hogy már az éppen csak beszélni kezdő kisgyermekek is 
képesek a nyelvvel való különféle nem közlő szándékú „műveletekre", mint 
a hangokkal, ritmussal stb. való játék (a nyelv poétikai funkciójának korai 
jelentkezése), vagy az időnként előforduló paradigma-gyakorlatszerű jelensé
gek (ez pedig a JAKOBSON-féle metanyelvi funkció jelentkezése. Mindkettőre 
vö. elsősorban W E I R (1970), és ugyanitt R. JAKOBSON bevezetőjét). A lényeges 
különbség azonban az, hogy a kisgyermek mindezt spontán módon, játékosan 
csinálja, ellentétben az iskolás gyermekekkel, akik számára a nyelvi gyakorlás 
(az anyanyelvé is) feladat. 

Végső soron a kísérleti eredmények egy része is a feladat jelleggel, a művi-
séggel, a nem természetes szituációval, a kontextusnélküliséggel magyarázható. 
Hiszen — ezt Rommetveit és szerzőtársa, és rajtuk kívül még sok más szerző 
is hangsúlyozza, és egyébként is evidens — a mondatok kimondása és megérté
se a kommunikáció során megy végbe, a kommunikáció az a természetes közeg, 
amelyben a részek igazán kontextuális és szituacionális összefüggéseikben 
érthetők meg. Ha a „légüres térben" elhangzó mondat emiatt probléma a fel
nőtt számára, még inkább az a gyermek számára. Azért, mert az anyanyelv 
elsajátítása is természetes módon, a kommunikáció rendkívül komplex folya
matában történik. Ha a gyermek a kommunikáció komplexitásának támasza 
nélkül kerül szembe nyelvi anyaggal, nyilvánvalóan nehezen birkózik meg a 
feladattal. Ezek a nehézségek a fejlődés különböző szakaszaiban mások és 
mások lehetnek, de a műviséggel szembeni ellenállás sokáig szívósan fenn
marad. Az anyanyelvi nevelés vonatkozásában is megvannak ennek a maga 
konzekvenciái. Azok a módszerek számíthatnak elsősorban sikerre ennek alapján 
— legalábbis az alsó korcsoportok nyelvi nevelésében —, amelyek a természe
tes élethelyzetekre is támaszkodnak. 

S. MEGGYES KLÁRA 
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Fiktiver Kontext und fiktive Situation im Satzverstehen der Kinder 
(Auf Grund der Lehren eines Versuchs für Satzdeutung) 

von KLÁRA S. MEGGYES 
. . . • 

Der Artikel behandelt einige mit dem Satzverstehen zusammenhängende Lehren 
der empirischen Untersuchung, die im Kreise von Schülern der III—V. Klasse der Volks
schule durchgeführt wurde. Ursprünglicher Ziel der Untersuchung war die Erfassung des 
Verstehens und Kennens der Wörter, die in übertragenem Sinne in Sätzen gebraucht 
werden. Die Untersuchung zeugt davon, daß im Verstehen der Versuchssätze das Ver
stehen der einzelnen Sätze durch einen vorgestellten Kontext oder gerade durch die 
Betrachtung der ganzen Aufgabe vor einem gemeinsamen kontextualen Hintergrund eine 
sehr große Rolle spielt. Innerhalb dieses Prozesses sind eigenartige Verstehensstrategien 
der Kinder zu beobachten, z. B. die Auffassung des Versuchssatzes als eine Kommuni
kationssituation (sie geben eine Antwort auf die Frage, es werden Kommentare zu den 
Sätzen hinzugefügt usw.) oder das grammatische Umformen der Sätze bzw. die Zusam
menhangbildung zwischen den einzelnen Sätzen. Die Unentwickeltheit der Sprachopera-
tionsfähigkeit der Kinder, die während des Versuchs beobachtet wurde, wird im Aufsatz 
vor allem mit dem natürlichen während der Kommunikation vorgehenden, komplexen 
Erlernen der Muttersprache in Zusammenhang gebracht. 


