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SUMMARY 
Gósy, Mária – Horváth, Viktória 

On the interrelations of speech perception processes in children 

Children’s speech perception strategies, together with speech production, start developing 
from the very beginning of language acquisition. In the case of children exhibiting usual (normal) 
qualitative and quantitative changes, no dissociation is assumed between speaking and speech pro-
cessing. However, observational data show that children’s speech production may go on working 
properly for quite some time even if there is some hidden impairment in their speech processing 
abilities. This usually leads to learning difficulties and restricted cognitive operations. Little is 
known, furthermore, about the expected age-bound working of speech processing performance or 
indeed about the line of development and its characteristics. In a series of experiments, the authors 
have sought answers to a number of questions: (i) What level do the speech perception and com-
prehension processes under scrutiny reach between ages 4 and 9? (ii) What interrelationships do 
they exhibit? (iii) Exactly how can the fact of development be pinpointed? Test results of a total of 
600 children (altogether over fifty thousand data) have been analysed with respect to speech per-
ception and speech comprehension processes. The results have confirmed a particular cooperation 
among the individual perceptual processes: development can be accounted for in terms of a decrease 
of interconnections among various types of processing. The older the child is, the mutual inde-
pendence of perceptual processes is the more pronounced, and that is what underlies the proper 
functioning of the whole mechanism. 

Az aha, igen, mi, valamint a replika végét jelzı (expresszív) 
metaszövegbeli operátorokról* 

A metaszövegbeli egységek a spontán beszédben igen gyakran a szövegbeli mőveleteket ne-
vezik meg (pl. egyszerően fogalmazni = egyszerőbb formában mondani), de arra is szolgálnak, hogy 
megnevezik a szöveglétrehozáskor végbemenı bizonyos mentális folyamatokat is. Ezt a funkciót 
például az aha szó tölti be, amely a következı mőveletet nevezi meg: az információadónak beszéd 
közben eszébe jutott valamilyen információ. 

Az elsıdlegesen egyetértést kifejezı aha partikula ebben a minıségben fatikus funkciót tölt-
het be, azaz az információbefogadást megerısítı szignálként szolgál. Vö.: 

– Voltál a konzultáción? 
– Aha, szerdán voltam. 

 
* A cikk a közbeszédben elhangzott nyelvi példákat tartalmaz. OTKA (T046732 NYE) támogatásával 

készült. 
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Az olyan kontextusban viszont, mint például: 
– Ezt a könyvet nemrégen vettem meg / aha és a kollégám azonnal kölcsönkérte tılem 
– Én ezt megcsináltam / aha és odaadtam Pistának 

az aha más, vagyis metaszövegbeli funkciót tölt be, mivel ez esetben a „belsı dialógusról” tájékoztat. 
Tehát, jogosan tételezhetjük fel, hogy létezik egy ragozhatatlan, önállóan nem szereplı, kiegészítı 
jelleggel rendelkezı AHA1 lexéma, valamint egy AHA2, mint metaszövegbeli operátor. Észrevehetjük, 
hogy az utóbbi (AHA2) funkcióban ez az operátor egyértelmően megsérti a közlés lineáris folyto-
nosságát. Vö.: 

– Tegnap egész este mulattam a barátaimmal elég késın jöttem haza / aha és teljesen ki-
ment a fejembıl, hogy orvoshoz kellett mennem. 

– Az esküvı nagyon jól sikerült, sok vendéget hívtak, mindenki jól érezte magát / aha volt 
zenekar is, és késıbb a pap is eljött. 

– Elég sokáig ültünk a kávézóban / aztán elkísértem ıt a buszmegállóba / aha és elfelejtet-
tem visszaadni neki a jegyzetét. 

Az aha azt jelzi, hogy az információadó valami olyan újat szeretne mondani, amely néha lazán 
kapcsolódik az elızı információhoz. 

Azt az értelmezést, hogy aha = eszembe jutott valami, amit most szeretnék megmondani, az 
olyan típusú metakifejezések is alátámasztják, mint például: aha, eszembe jutott valami; aha, még vala-
mi az eszembe jutott, amit el akartam mondani; aha, mit is akartam mondani; aha, most már tudom, 
mit akartam mondani, azt hogy…; aha, még nem mondtam meg, hogy… stb. Néhány példa: 

– Tegnap találkoztam Pistával és azt mesélte nekem, hogy Olaszországban volt. 
– Én viszont Görögországban pihentem, de azt akartam neked mondani… / aha, most már 

tudom, mit akartam mondani / hogy a környezetváltozás nagyon jót tett az egészségem-
nek. 

– Jánossal sok mindenrıl beszéltünk / aha, most jutott az eszembe, hogy tulajdonképpen 
mit is akartam neki megmondani / hogy végre jó állást kaptam. 

– Jól érezted magad a vendégségben? 
– Nagyon sokan voltunk, egy kicsit meleg volt, de volt ott minden, húst sütöttünk a kerti 
kandallóban, kitőnı volt a hangulat / aha, még nem mondtam el / hogy, képzeld, a házi-
gazda váratlanul rosszul lett. 

A fenti példák azt mutatják, hogy az aha elem, a közlés lineáris folytonosságát megsértve, új témát 
vezet be, amely általában lazán kapcsolódik az elızı megnyilatkozáshoz. Vö.: 

– Látom, hogy a gyerekek nagyon jól érzik magukat az aerobikóra után / aha, a tanárnı 
azt mondta, hogy vegyünk nekik új cipıt. 

Hasonló módon viselkedik az igen operátor is: 
– Figyelj! Tudod, hogy már egy hónapja… / igen, már egy hónapja / nem dohányzom. 
– Tudod, hogy eddig… / igen, eddig még nem volt egyetlenegy franciaóra sem. 

Ez az operátor szintén megsérti a közlés lineáris folytonosságát és megerısíti a helyesen választott 
gondolatot: igen = helyes választást hajtottam végre. Az információadó a már egy hónapja, illetve 
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az eddig szó után elbizonytalanodott, és az igen szóval jelzi a pontosítást, azaz a rövid szünet után 
megerısíti a helyes választást. Itt is láthatjuk, hogy a metaszövegbeli egységek rámutathatnak azokra 
a mőveletekre (néha mentális jellegőekre is), amelyek a nyelvi szöveg létrehozását kísérik. 

A metaszövegbeli mi? operátor kiegészíti a mi szó funkcióinak a mozaikját, és kizárólag csak 
a kérdı kontextusokban szerepelhet. Elsı funkciója annak a jelzése, hogy egy pillanat múlva megjelenik 
a kérdés. Tehát, ebben az értelemben a mi? a kérdésnek az anticipációja, „protokérdése”, például: 
 

– İ kicsoda? 
– Egy régi ismerısöm. 
– Ó, ilyen… / mi? János megnısült? (Mi? = jelzem a kérdést.) 

A mi? operátor olyan kérdést is jelezheti, amely a meglepetést kommunikálja, vö.: 
– Mi? İ újra ideköltözött? 
– Mi? Ma közvetítik a koncertet? 
– Mi? İ meghalt? 

A metaszövegbeli mi? a kérdı megnyilatkozás végén is szerepelhet, és akkor kétféle szituációval 
állunk szemben: 

Elıször, a kérdés megerısítését szolgálja, és ebben az értelemben redundáns elemként jelenik 
meg, mivel az adott kifejezés már rendelkezik a kérdı intonációval. Tehát ez esetben a következı 
szerkezet áll fenn: a kérdı intonációjú kifejezés + mi? Néhány példa: 

– Ez milyen színő? mi? 
– Jó ez a szoknya, mi? 
– Finom ez a palacsinta, mi? 
– Nem túl nagy ez az öltöny, mi? 
– Melyik áll jobban, mi? 
– Komolyan azt gondolod, mi? stb. 

Másodszor, a mi? operátor jelentheti a kérdı szerkezetnek egyetlen kérdı kitevıjét is, és talán ebben 
a funkcióban nyilvánul meg legjobban konstrukciós használatának a jellege. Ebben az esetben ez 
az operátor a kijelentı megnyilatkozást kérdıvé változtatja. Vö.: 

– Ez arany, mi? 
– Arany. 
– Ez gyapjúöltöny, mi? 
– Igen, Tiszta gyapjú. 
– Gondolom, hogy ez érdekes könyv, mi? 
– Igen. Ez a könyv nagyon érdekes. 

A megnyilatkozást befejezı mi? tiszta direktív aktust jelent, amely válaszra ösztönöz az alábbi for-
mula értelmében: mi? = válaszra késztetek; várom a választ. 

A replika végét jelzı expresszív metaszövegbeli egységekhez az olyan szekvenciákat sorol-
juk, mint például: és slussz, és kész, ennyi, vége, pont, pötty, és finita. Ezeket az egységeket a kö-
vetkezı módon értelmezhetjük: és slussz, és kész, ennyi, vége, pont stb. = befejeztem a replikát + 
érzem, hogy… 
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Az intellektuális komponens a replika végét jelzi, az érzelmi komponens viszont az adó saját 
érzelmeit tartalmazza. Ilyen lehet például a lenézés, a beszédbeli sajátos nemtörıdömség, beszéd-
modor, néha pedig az adott közlés határozottságának a kifejezése is. Vö.: 

– Amit ígértünk, határidıre megtesszük, és kész! 
– Ezt gyorsan megcsináljuk, és slussz! 
– A vitát már lezártam, pont! 
– Már mindent megmondtam önnek, ennyi! 
– Tovább nem vitatkozok, és kész, pont! 
– Elmondtam az egész történetet, pötty! 
– Ezt gyorsan elvégezzük, és finita! stb. 

Hozzá kell tenni azt is, hogy a metaszövegbeli egységek funkcióját egyes vulgarizmusok is betölt-
hetik. Itt elsısorban az alacsonyabb mőveltségő és szegényebb nyelvi kompetenciával rendelkezı 
fiatalok körében nagyon elterjedt, olyan vulgarizmusokra gondolunk, mint például: fasz, és b…d meg 
stb., amelyeket fıként a férfiak használnak. 

A fentiek tükrében érdemes megjegyezni, hogy a feljebb tárgyalt aha, igen és mi elemekrıl 
a Magyar grammatika (2000: 296) is rövid említést tesz, társalgásszervezı és -jelölı mondatszókként 
értelmezi azokat a következı jellemzéssel: „A társalgásszervezı és -jelölı elemek a beszédpartnerek 
kapcsolattartását jelzik, hogy értik, figyelik egymást beszédét stb. (pl. ühüm, igen ja, aha); szervezik 
a szó átadását és átvételét a beszélgetésben. A szóátadásban játszanak szerepet például a kérdı mon-
datszók (pl. hm, mi, hogyhogy; az utókérdésben is elıforduló nemde, nos, mi).” Kelemen József 
A mondatszók a magyar nyelvben címő monográfiájában azt írja, hogy „…a mondatszók csoportja 
sajátos átmenetet alkot a szó és a mondat közt, és éppen az a legfıbb tulajdonságuk, hogy szótanilag 
(szójelentéstani és szóalaktani szempontból) sajátos helyzetük van a szókincs egészén belül, mon- 
dattanilag sajátos típust képviselnek a mondatok közt: minden tiszta típusú mondatszó egyik oldalról 
nézve szó, a másikról nézve mondat” (Kelemen 1970: 15). 

Úgy véljük, hogy indokolt a nyelvi szöveg kettıs mivoltáról beszélni: alapszövegrıl és me- 
taszövegrıl, valamint az információs és a metainformációs síkról. Tehát a feljebb tárgyalt metaope- 
rátorok a metaszöveg elemei. A metainformációs fonalak összevarrhatják az adott tárgyra vonatkozó 
egész szöveget, és azt koherenssé is teszik, de ennek ellenére a továbbított információ szempontjából 
idegen testek. Tehát a metainformációs struktúrák olyan elemek, amelyek: 1. sajátos módon részt 
vesznek a nyelvi közlések átadási folyamatának az organizációjában; 2. bizonyos állításokat tartal- 
maznak a szöveg egyes részeirıl, elemeirıl, mint egy sajátos létrıl (tárgyról). (Lásd részletesebben: 
Bańczerowski 2000: 112–44, valamint a Magyar Nyelvırben és a Magyar Nyelvben e témával kapcso- 
latos több cikkemet is). 
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SUMMARY 
Bańczerowski, Janusz 

On the expressive metatextual operators “Aha”, “Yes”, “What?” and those indicating the 
end of a reply1 

In spontaneous speech, metatextual units very often refer to textual operations (e.g., to put it 
simply = to express sg in a simpler form), but they may also serve to indicate certain mental proc-
esses going on during text creation, e.g., aha = some piece of information has occurred to the 
speaker while speaking (Én ezt megcsináltam / aha és odaadtam Pistának ‘I made it / oh yes, and 
gave it to Steve’); igen ‘yes’ = I have made the right choice (Figyelj! Tudod, hogy már egy 
hónapja… / igen, már egy hónapja / nem dohányzom ‘Listen, d’you know, it’s been a month / 
yeah, a month / that I gave up smoking’). The metatextual operator mi? complements the mosaic 
of functions of the question word mi? ‘what?’ and may exclusively occur in interrogative contexts. 
Its first function is to indicate that a question is due to begin in a moment. In this sense, mi? is an 
anticipation of a question, a “proto-question”, e.g., Ez milyen színő? Mi? ‘What colour is this? 
Eh?’. The operator mi? may also signal a question that suggests surprise: Mi? İ újra ideköltözött? 
‘What? She has moved back here?’. 

Simonyi Zsigmond és Pápay József* 
A címben szereplı két nyelvész jól ismert alakja a magyar, illetve a finnugor nyelvtudo-

mánynak. „Talán minden idık legnagyobb magyar nyelvésze” (A. Jászó 2001: 56), Simonyi Zsig- 
mond (1853–1919) a Magyar Nyelvırnek is fıszerkesztıje volt 1896 és 1919 között. Méltatói a hazai 
újgrammatikus iskola vezéralakjának tartják, és egyik legfıbb érdemeként ismerik el, hogy „az 
egykorú külföldi szokáshoz igazodva elsınek iktatta bele szervesen a magyar tudományos nyelv-
tanba a teljes mondattant” (Tompa 1970: 147). 

Simonyi a finnugrisztikához is sok szállal kötıdött; nemcsak nyelvészeti munkáival, hanem 
tudományszervezıi tevékenységével is (vö. Janurik–Birkás 2005: 65). Tanítványai közül többen 
lettek finnugristák (uo. 66). Zsirai Miklós megemlékezésében kiemeli Simonyi tanári nagyságát: 
„katedrája köré a ragaszkodó, hálás tanítványok sereglettek s élvezték atyai jósága és nevelı erényei 
derőjét. A Nyelvır szerkesztıségi asztala és a Nyelvészeti Füzetek címen megindított kiadványso- 
rozat lehetıvé tette, hogy tehetséges tanítványai legértékesebb zsengéit, nyelvtani, nyelvjárási, nyelv-
történeti, nyelvmővelési szárnypróbálgatásait megjelentesse, s nevelı kötelességeinek teljesítésén 
felül az elmaradt nyelvi kultúra ügyét ezen a vonalon is szolgálja. Tanítványai (Beke Ödön, Erdélyi 
Lajos, Fehér Géza, Fokos-Fuchs Dávid, Kara Ferenc, Kertész Manó, Klemm Antal, Pólay Vilmos, 
Sarkadi Nagy János, Steuer János stb., stb.) így szoktak hozzá a szabad repülés felemelı öröméhez 
és az ı irányításával fejlıdött egyikük-másikuk utóbb tudományos életünk büszkeségévé” (Zsirai 
1954: 478). 

Simonyi tanítványai közé tartozott Pápay József (1873–1931) is, aki elsısorban a Reguly által 
lejegyzett osztják hısénekek megfejtésével és saját terjedelmes osztják győjtésével szerzett elévül-
hetetlen érdemeket a finnugor nyelvtudományban. Kéziratos debreceni hagyatékában számos adat 
található a mester és tanítvány, azaz Simonyi és Pápay több évtizedes kapcsolatáról. A Tiszántúli 
 

1 The article discusses examples taken from colloquial Hungarian and has been written with the financial support of OTKA (T 046732 NYE). 
* Nyelvi és Mővelıdéstörténeti Adattár 59. 


