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Az érzelmek reprezentációja, feldolgozása, megnyilvánulása és tapasztalata kétnyelvű 

személyeknél1 
 
Aneta Pavlenko 2002-ben új irányzatként indította el a pszichológiában a kétnyelvűség és 

az érzelmek kapcsolatával foglalkozó kutatási területet. Pavlenko Emotions and multilingualism 
(Pavlenko 2005) című könyve bevezető kérdései jól körülhatárolják a kutatási terület 
leglényegesebb pontjait: 1. „Vajon a kétnyelvűek ugyanúgy vagy másként észlelik-e és fejezik ki 
érzelmeiket az egyik és a másik  nyelvükön?”, 2. „Igaz-e az az állítás, hogy anyanyelvünk marad 
örökre a szívünk nyelve?” vagy 3. „Milyen az érzelmek szerepe a második nyelv 
elsajátításában?”.  

Pavlenko (Pavlenko 2005: 4) hasznos és különleges populációnak tekinti a kétnyelvűeket, 
akik a kutatóknak sokféle információval szolgálhatnak és olyan kapcsolatokra is rávilágíthatnak 
az emberi agy működését illetően, amelyekre az egynyelvű minta nem ad lehetőséget. Pléh Csaba 
(Pléh 2007: 10) szerint a tapasztalat és a velünk született adottságok viszonyával foglalkozva a 
kétnyelvűek vizsgálatán keresztül megtudhatjuk, hogy a gyakorlás mennyit változtathat a 
genetikailag meghatározott jellemzőkön. 

 
A kétnyelvűség jelensége 

 
A kétnyelvű működés sokszínűsége különböző nézőpontokból is megragadható. A 

kétnyelvűség és az egynyelvűség összetettségét jól tükrözi Göncz Lajos (Göncz 2004: 29) 
véleménye, aki szerint  négy alapvető kritériumot használhatunk az egy- vagy kétnyelvű működés 
meghatározását illetően: 1. az elsajátítás idejét, 2. a kompetenciát, felkészültséget (a nyelvismeret 
szintjét), 3. a funkciót (nyelvhasználat gyakoriságát) és az 4. attitűdöt (azonosulás vagy 
azonosítás). A kétnyelvű és az egynyelvű személyek között e feltételek alapján az a fő eltérés, 
hogy a két nyelvet elsajátított egyén két nyelvvel él úgy, mint az egynyelvű eggyel, képes 
összhangba hozni a két nyelvi rendszert, így  a több nyelvet beszélők közötti különbségek, 
variációk és kombinációk száma a felsorolt kritériumok alapján megsokszorozódik (pl. csak a 
nyelvismeret kritériumát kiemelve: sok esetben  különböző a két nyelv tudásának szintje a két 
nyelvet beszélő személyeknél).  

Az elmúlt évek kutatásainak érdekes eredménye az, hogy a kétnyelvű személyek nyelvi és 
nem nyelvi képességeit illetően meghatározó jelentőségű az a tény, hogy milyen szinten tanulták 
meg vagy sajátították el a második nyelvet. Ez mind azért fontos a véleményt támogatók szerint, 
mert minél közelebb kerülnek az emberek az anyanyelvi szintű tudáshoz a második nyelven is, 
minél jobban ismerik a második nyelvet, annál pozitívabb általános hatásai lesznek a 
kétnyelvűségnek. A kétnyelvűségből eredő előnyökkel Paradis (Paradis 2005: 414) foglalkozott, 
szerinte például a kétnyelvűek jobbak a: kognitív flexibilitást igénylő feladatok megoldásában, a 

                                                 
1 A dolgozat hosszabb változata a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság által meghirdetett 

„Kutatói Szakkollégium” 2010-2011-es pályázatára készült. A leadott publikáció első közlésének joga a Márton 
Áron Szakkollégiumot illeti (Határhelyzetek IV. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest 2011 - 
szerkesztés alatt). A szerző a dolgozat írása során a Márton Áron Szakkollégium által adományozott ösztöndíjban 
részesült. 
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rejtett szabályok felfedezésében és az irreleváns vagy félrevezető információk inhibíciójában 
(megfékezésében), mint egynyelvű társaik.  

Bialystok (Bialystok 2009) egy másik területtel foglalkozott: ő a munkamemóriát mérő 
feladatokban azt találta, hogy a nyelvi előhívást illetően a kétnyelvűek alulmaradnak az 
egynyelvűektől, viszont a kognitív kontroll magasabb szintű fejlettsége jelemzi őket általában. A  
végrehajtó folyamatok jellegzetessége, hogy ide a magassabb kognitív folyamatok tartoznak, 
olyanok, mint a tervezés, a döntés, a szervezés, a stratégiai keresés, valamint a kontroll és a 
monitorozás. Az eredmény azt jelenti, hogy a végrehajtó folyamatok korábban megjelennek a 
kétnyelvűeknél, felnőttkorban pedig zökkenőmentesebb, sikeresebb a működésük és öregkorban 
lassabban mennek tönkre. Így, a kétnyelvűeket és az egynyelvűeket összehasonlítva az emlékezet 
terén, helytállónak tűnik az a feltevés, hogy a nyelvi felidézésben a kétnyelvűek néha rosszabbul 
teljesítenek, viszont a nemverbális anyagon vagy kiegyenlített a két csoport teljesítménye vagy 
kétnyelvű előnyök jelentkeznek. 

Michel Paradis (Paradis 2005) a nyelv és a gondolkodás viszonyát boncolgatva arra a 
véleményre jutott, hogy ezek a kétnyelvűeknél is közvetlen kapcsolatban állnak egymással, 
ugyanúgy mint az egynyelvűeknél. Paradis, véleményét alátámasztandó emeli ki, hogy a 
kétnyelvű személyek  mindkét nyelvüket automatikusan megértik – tehát gondolati szinten, 
önmaguknak nem kell a második nyelven hallottakat lefordítaniuk az anyanyelvükre (ahogy ezt 
korábban feltételezték). Így egyik és másik nyelvüket is egyenes vonalban használják és 
aktiválják. A hallottakat is az adott nyelvvel megegyező nyelven dolgozzák fel, így 
feltételezhetően két aktív nyelvvel működnek. A szerző szerint a mentális reprezentációikat is 
úgy szervezik, hogy azok az egyik vagy a másik nyelv jelentéseihez igazodjanak. Mindehhez 
logikusan köthető az a megfigyelés is, hogy sok esetben a kétnyelvűek nagyon könnyen 
használnak egyszerre két perspektívát, valamint perspektívaváltást is gyakorlottan végeznek. 

A kétnyelvű személyeknek még egy alapvető tulajdonsága a monolingvális és a bilingvális 
funkcionálási mód közötti megkülönböztetés (Grosjean 1994).  Ezt figyelembe véve, a kétnyelvű 
személy akkor van monolingvális módban, ha egynyelvű személlyel lép interakcióba és csak az 
egyik nyelvét használja. A bilingvális nyelvi mód akkor van aktiválva, ha a kétnyelvű egy másik 
olyan egyénnel beszélget, aki szintúgy ismeri mindkét nyelvet és a beszélgetőpartnerek tudatában 
is vannak annak, hogy bármikor átválthatnak a másik nyelvre. Így a dialógusba bármikor, akár 
egy-két szót, vagy mondatot is bedobhatnak az adott pillanatban nem használt nyelvből.  

 
Az érzelmek és a kétnyelvűség pszichológiája 

 
Pavlenko „új hullámának” egyik meghatározó és egyben nélkülözhetetlen jellemzője a két- 

és többnyelvű „lencse” felvétele az érzelemkutatásban (Pavlenko 2006: xiii). Az 
interdiszciplinárisnak induló irányzat (mely felöleli pl. a nyelvészetet, az antropológiát és a 
pszichológiát is) a következő fő célokat tűzte ki maga elé: 

1. Megérteni azt, hogy a két- és többnyelvű mentális lexikonban hogyan reprezentálódnak 
az érzelmi töltésű szavak és hogyan történik a feldolgozásuk.  

2. Az érzelmi fogalmak lefordíthatóságának vizsgálatával a kutatók a nyelvi relativitás 
kérdésköréhez szeretnének hozzájárulni.  

3. Bebizonyítani azt is, hogy a két- és többnyelvűsget specifikus referenciális keretként  
használva újdonságokra is rálelhetünk a nyelv és érzelmek kapcsolatát illetően, ezért nem csak 
egynyelvű személyeket kell és lehet a kutatásokban összehasonlítani. 

4. „Emberarcúvá” tenni a nyelvi és pszicholingvisztikai kutatásokat, oly módon, hogy a 
mindennapi gondokat és jelenségeket is bevonjuk a felmérésekbe.  
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A terület fő célja a két- és több nyelvet beszélő személyek érzelmi világának és 
működésének a feltárása. Sok elméletalkotó egyezik abban, hogy a két- és többnyelvű személyek 
életében az anyanyelv az érzelmek nyelve (Harris–Berko Gleason–Aycicegi 2006). Arra a 
kérdésre azonban, hogy miért jelentkezik általában az első nyelv dominanciája, valamint arra, 
hogy néha hogy jelenhet meg ez a törvényszerűség alól is kivétel -  teljes választ még nem 
találtak. A problémát illetően többfajta indoklás létezik, amelyek közül ismertetünk néhányat. 

Marian és Kaushanskaya (Marian–Kaushanskaya 2004: 199) a kétnyelvűek „világait” 
vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a kétnyelvűség módot ad egy összetettebb self 
kialakulására, a nyelv, mint közbeeső faktor hatásával. Kutatásukban ők egyidejűleg jelen lévő 
nagyobb számú kognitív perspektívát, belső modellt és érzelmi működési módot találtak a 
kétnyelvűeknél. A felmérésükben részt vevő személyek különböző előre megadott hívószavakhoz 
köthető történeteket meséltek a saját életükből, amelyek származhattak az első és a második 
nyelvükből is. Az érzelmeket illetően Marian és Kaushanskaya azt találták, hogy akkor volt a 
leírásnak erősebb érzelmi színezete, ha magának az eseménynek a lejátszódásakor a nyelvi 
kontextus megegyezett az esemény előhívására használt nyelvvel. 

Az érzelmi fogalmak vizsgálatával foglalkozott Stepanova Sachs és Coley (Stepanova 
Sachs–Coley 2006) is: ők az érzelmi konceptuális és nyelvi szintet célozták meg kutatásukkal. 
Konkrétan  a féltékenység és az irigység fogalmaival foglalkoztak az angol és az orosz 
nyelvben. A kutatásban részt vevő csoportok angol egynyelvű, orosz egynyelvű és orosz-angol 
kétnyelvű személyekből álltak. Az érzelmek kategorizációját illetően, egy nemverbális feladat 
eredményei alapján kevés különbséget találtak a két egynyelvű és a kétnyelvű csoport között. 
Viszont az orosz és az angol nyelvi különbségek iránt érdeklődve, egyes érzelmekre vonatkozó 
terminusokat is használtak és azt találták, hogy az orosz egynyelvű személyek a féltékenység 
fogalmát kifejezetten csak féltékenységi helyzetekre használták és ugyanígy az irigységet  csak 
irigységet kiváltó szituációkra. Ezzel ellentétben, az angol egynyelvű csoportban az a tendencia 
volt megfigyelhető, hogy a kísérletben részt vevő személyek az irigységet  és a 
féltékenységet  is használták csak irigységre vonatkozó történetekben (bár a féltékenység 
fogalmát ők is csak a féltékenységi helyzetekre alkalmazták). Így ez a két fogalom felcserélhette 
egymást az irigységre vonatkozó helyzetekben, mégpedig az angol egynyelvű, de az orosz-angol 
kétnyelvű csoportban is.  

Ezt a markáns különbséget Stepanova Sachs és Coley az angol nyelv hatásával magyarázza. 
Tehát az angol, mint második nyelv kiváltotta a kétnyelvű személyeknél azt, hogy olyan módon 
használják az érzelmekre vonatkozó szavakat, amely nem megszokott és nem is létezik az 
anyanyelvükben. Ebben az esetben tehát a fogalmak jelentése eltolódott, mégpedig oly módon, 
hogy az angol nyelv hatása miatt az irigység és a féltékenység fogalmai között kiemelődtek a 
jelentésbeli hasonlóságok. Ennek következtében a kétnyelvűeknél változás következett be: tágult 
ugyanis azon helyzetek listája, amelyekre ezeket a szavakat elkezdték használni, a második 
(ebben az esetben az angol) nyelvet beszélve és az anyanyelvüket is tekintetbe véve közelebb 
kerültek az angol egynyelvű nyelvhasználatban rögzült viselkedéshez.  

Dewaele (Dewaele 2008) ellentétben az előzőekkel, egy pozitív érzelmet jelölt ki kutatása 
célpontjául: a szeretlek (I love you) kifejezés érzelmi súlyát vizsgálta több, mint ezer két- és 
többnyelvű személy megítélése alapján. Az eredmények három kategóriáját kapta: a kérdezettek 
majd fele az első nyelven érezte át érzelmileg a szerelem fogalmát a legmélyebben, kevesebb, 
mint a harmada hasonlónak ítélte az első és a második nyelv (vagy valamelyik később tanult 
nyelv) ezen fogalmát és a negyedénél pedig kifejezettebb érzelmi hatása a második nyelvnek volt. 
Deweale eredményei szerint tehát nem minden esetben az anyanyelv az érzelemtelibb. 
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A kétnyelvű személyeknél a felsoroltak mellett nem ritka jelenség, hogy két kultúrát is 
össze kell hangolniuk. Ramirez-Esparza és munkatársai (Ramirez-Esparza–Gosling–Benet 
Martinez–Potter–Pennebaker 2006) a „kulturális keretcsere” (Cultural Frame Switching) 
jelenségével foglalkoztak. Szerintük a kétnyelvű egyéneknél olykor észlelt nyelvfüggő 
személyiségváltozások azért jelentkeznek, mert a nyelvi váltás folyamatával ezek a személyek 
valamiféle kulturális váltást is végeznek. A kulturális keretcsere arra vonatkozik, hogy az 
értékrendszerük és világszemléletük eltolódik és az éppen aktivált kultúra irányelveit veszi át és 
ahhoz igazodik. 

 
A kutatás célja 

 
A jelen kutatás célja az affektív jelentésrendszerek kultúraközi összehasonlítása volt 

egynyelvűeknél és kétnyelvű személyeknél. Eddigi külföldi kutatások eredményei alapján 
feltételeztük, hogy a vajdasági kétnyelvű és egynyelvű csoport között léteznek különbségek egyes 
érzelmekhez kapcsolódó fogalmak konnotatív jelentésében és érzelmi átélésében. 

Kutatásunk arra irányult, hogy összehasonlítsa a magyar és a szerb nyelvhez kapcsolódó 
érzelmi reakciókat vajdasági magyar és szerb egynyelvű, valamint magyar-szerb kétnyelvű 
személyeknél2. A kutatás alapjául Aneta Pavlenko új irányzata, valamint eddigi vizsgálatok 
(Pavlenko 2005: 153-154, Harris–Berko Gleason–Aycicegi 2006, Dewaele 2008) szolgáltak, 
amelyek a nyelv emocionalitásának kérdését egynyelvű és kétnyelvű csoportok 
összehasonlításával vizsgálták a verbális viselkedésen és különböző reakciókon keresztül. 
Egységes elmélet arról a kérdésről, hogy vajon mindig az anyanyelv az érzelmileg erőteljesebb 
nyelv-e, hogy ez esetleg megváltozhat-e idővel és ha igen, milyen körülmények között - még nem 
fogalmazódott meg. Pavlenko (Pavlenko 2005) szerint az érzelemfogalmak akkor rendelkeznek 
teljes érzelmi súllyal, ha mentális szinten is kialakult a teljes reprezentációjuk.  A két- és 
többnyelvű populáció általában merőben különböző és sokszínű nyelvhasználati- és 
szocializációs hatásnak van kitéve, színes életpályákkal, ezért a kérdésre nem könnyű egységes 
választ találni.  

Kutatásunk fő kérdése az volt, hogy vajon egyes pozitív, negatív és semleges, érzelmeket 
aktiváló és érzelmi töltésű szavak anyanyelvi és a második nyelvre lefordított megfelelői érzelmi-
tapasztalati és kulturális színezetüket, percepciójukat és intenzitásukat figyelembe véve   
megegyeznek-e vagy különböző mintázatokat mutatnak a szerb és a magyar nyelvben, két- és 
egynyelvű csoportokat összehasonlítva. A kutatás egy másik alkérdése az volt, hogy a kétnyelvű 
csoportban melyik az érzelmileg domináns nyelv, az anyanyelv vagy esetleg a második nyelv. 

A vizsgálatunk a következő kezdeti feltevésekből indult ki: 
I Az érzelmekre vonatkozó szavak érzelmi intenzitása, konnotatív jelentése a kétnyelvű 

csoportban erősebb lesz a magyarban, tehát a domináns nyelvben, mint a második nyelven, a 
kategóriának megfelelő irányban (tehát a pozitív fogalmak pozitív értékeléseket fognak kapni, 
negatív fogalmak pedig negatívakat). 

II Több különbség jelentkezik majd az értékelésekben a kétnyelvű csoport és a szerb 
csoport között, mint a kétnyelvű és a magyar csoport között, mert a kétnyelvűeknek a magyar az 
anyanyelvük. 

 
 
 

                                                 
2 Az egynyelvű és a kétnyelvű szavak jelentését a későbbiekben még pontosítjuk. 
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Minta 
 
A vizsgálatban összesen hatvan személy vett részt. Három csoportot alkottunk a kísérletben 

résztvevőkből: az elsőbe magyar egynyelvűek tartoztak (N = 20), a másodikba szerb egynyelvű 
személyek (N = 20), a harmadikba pedig magyar-szerb kétnyelvű egyének (N = 20). Az életkor 
15-20 éves korig terjedt.  

A kutatás két szerbiai városban folyt, Szabadkán és Újvidéken. A két térséget különböző 
nyelvi hatások jellemzik. Szabadkán több a magyar anyanyelvű személy, de a szerb nyelv is jelen 
van a környezetben, így általában az emberek saját elhatározás alapján választhatnak a 
nyelvhasználatot illetően. A két nyelvet ismerő személyek legtöbb helyen maguk döntenek arról, 
hogy magyarul vagy szerbül fognak-e megszólalni a tágabb társadalmi környezetükben.  

Újvidéken dominánsan a szerb nyelv használatos az élet minden területén, így leszűkül 
azon terepek, helyek és személyek száma, amelyeken és amelyekkel magyarul is meg lehet 
szólalni (általában ezek a családi környezet, az iskola, ha a gyermek magyar nyelvű osztályba 
íratkozott és néha a baráti kör). 

Az egynyelvű személyek közül a magyar anyanyelvűek a szabadkai Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar hallgatói voltak. A szerb egynyelvű csoportba harmadikos és negyedikes 
újvidéki gimnazistákat soroltunk, míg a magyar-szerb kétnyelvű csoportba szintén a gimnázium 
harmadikos és negyedikes tanulói jutottak, akik magyar nyelvű oktatásban vesznek részt 
iskolájukban. A kétnyelvű személyek véleményünk szerint a Bartha Csilla (Bartha 1999: 40) 
kétnyelvűség-meghatározásai közül besorolhatók abba a kategóriába, amelyben a személyek 
mindennapi környezete megköveteli a két nyelv párhuzamos vagy egymást felváltó használatát. 
A kétnyelvű személyek domináns meghatározói, hogy magyarul a szüleiktől, általában családi 
környezetben  tanultak, a szerb nyelv hatásainak pedig a tágabb környezet által voltak kitéve, 
egészen kicsi koruk óta. Így ezek a személyek a családon kívül, az utcán és a boltokban általában 
szerb nyelven  kommunikálnak, emellett az általános és a középiskolában a szerb nyelvet 
kötelező tantárgyként tanulják éveken keresztül. 

A tesztelés csoportosan, írásban történt, a kutatásvezető minden személlyel kitöltetett egy, 
vagy a kétnyelvűek esetében két, egymásnak megfelelő kérdőívet. Az egynyelvű csoportok 
anyanyelvükön töltötték ki a nyelvcsoportjuknak megfelelő kérdőívet. A kétnyelvű csoport a 
magyar kérdőívet és annak szerb változatát kapta el megválaszolásra. 

 
Kutatási módszer 

 
A felmérés elvégzéséhez a szemantikus differenciál módszerét választottuk. A szemantikus 

differenciált általában attitűdméréskor szokták alkalmazni és a kutatásunkra nézve nagyon 
lényeges, hogy az érzelmi jelentés mérésének ez nagyon gyakran használt eljárása. A módszert 
Charles Osgood dolgozta ki (Osgood–Suci–Tannenbaum 1957) és a  jelentés egy dimenzióját, a 
konnotációt szerette volna mérni vele. Célja az volt, hogy különböző személyek  egyes szavakhoz 
kapcsolt konnotációi közötti eltéréseket feltárja. A konnotatív jelentés a szavak érzelmi, burkolt 
jelentése, amelyben személyes, egyéni különbségek is megjelenhetnek. A fogalmak osztályzására 
bipoláris melléknévpárok használatosak, amelyeket általában hétpontos skálákon értékelnek a 
kérdezettek, annak függvényében, hogy milyen intenzitású és milyen irányultságú a fogalom 
jelentése számukra, a személyes asszociációs rendszerük szerint. 

Osgood a jelentést úgy definiálja, mint egy közvetítő (mediációs) reprezentációs 
folyamatot, egy összetett reakciót, amely véges, de ismeretlen számú komponensre osztható 
(Osgood–Suci–Tannenbaum 1957: 31).  Véleménye szerint a szemantikus tér multidimenzionális 
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- ebből kiindulva kutatásainak célja az volt, hogy feltárja azt is, mely faktorok jelentkeznek a 
leggyakrabban a jelentésben, mire lehet azt visszavezetni. Egy nagy mintán különböző szavak 
lexikális gyűjteményéből kiválogatta a leggyakrabban használt fogalmakat és arra az eredményre 
jutott, hogy egy fogalom jelentése általában  több, mint három faktor alapján adható meg.  

A gyakorlatban viszont általában ma is a szemantikus differenciállal kapott adatokat a 
három  sokszor ismétlődő és visszatérő faktorra bontják le: az értékelésre, az erőre és az 
aktivitásra. Ez a hármas Osgood eredményeiben is a leggyakrabban jelentkező faktorcsoport és 
így a szemantikus tér leírására feltehetőleg a legmegfelelőbben használható. 

A szemantikus differenciál skálát érzelmekre vonatkozó és érzelmeket aktiváló szavak 
csoportjából állítottuk össze, egy nagyobb listából válogatva. A tesztbe kerülő szavak egyik 
csoportja pozitív érzelmi színezetű, a másik negatív, a harmadik pedig semleges fogalmakat 
tartalmazott. 

A szemantikus differenciál fogalmainak kezdeti listájában 20 pozitív, 20 negatív és 20 
semleges főnév volt található, amelyek közül az erősebb érzelmi töltésűeket és érzelmeket 
kiváltóakat akartuk a kutatás további részében használni. A magyar lista helyességét egy magyar 
nyelv és irodalom tanár, a szerb nyelvűt pedig egy szerb nyelv és irodalom tanár ellenőrizte.  

A következő lépés az volt, hogy huszonnyolc magyar nyelvű személy osztályozta a magyar 
nyelvű szavakat, aszerint hogy mennyire negatívak, pozitívak vagy semlegesek szubjektív 
megítélésük szerint (az osztályzási skála 1-10 pontig terjedt, a tizes a maximálisan a kategóriába 
illő szót jelentette, az egyes pedig a minimálisan odavalót). Az osztályzások alapján minden 
kategóriából kidobtunk nyolc szót, így a végső listánkban a tizenkét legmagasabb pontszámot 
elért szó maradt. Ez a következő harminchat főnév (feltüntettük mellettük a szerb megfelelőiket 
is): I pozitív: jóság – dobrota, boldogság – sreća, önállóság – samostalnost, magabiztosság – 
samopouzdanost, gondoskodás – brižljivost, biztonság – sigurnost, igazságosság – pravičnost, 
béke – mir, tisztaság – čistoća, érdekesség – interesantno, harmónia – harmonija, eredményesség 
– uspešnost;  II negatív: ördög – đavo, halál – smrt, gonoszság – zloba, rosszkedv – mrzovoljnost, 
megbízhatatlanság – nepouzdanost, butaság – glupost, agresszió – agresija, aljasság – podlost, 
idegesség – nervoza, manipuláció – manipulacija, hazugság – laž, önállótlanság – 
nesamostalnost; III semleges: kanál – kašika, pohár – čaša, tolltartó –  peratonica, fa – drvo, folyó 
– reka, cipőfűző – pertla, szekrény – ormar, ablak – prozor, csizma – čizma, edény – posuda, 
képeslap – razglednica, füzet – sveska. 

 A szemantikus differenciálban hét pontos Likert-skálán adhatták meg a válaszaikat a 
kutatásban részt vevő személyek. Ennek segítségével értékelték a szavakat a jó–rossz, értéktelen–
értékes, savanyú–édes, kicsi–nagy, gyenge–erős, nehéz–könnyű, passzív–aktív, lassú–gyors, 
hideg–meleg melléknévpárok mentén. 

 
Adatfeldolgozás 

 
 Az adatokat nemparaméteres statisztikával dolgoztuk fel. A számításokhoz az SPSS 

statisztikai programot használtuk. Az egynyelvű és kétnyelvű független csoportok összevetése 
Mann-Whitney U-tesztjével történt. A kétnyelvű csoport szerb és magyar válaszait – ebben az 
esetben a válaszokat ugyanazok a személyek adták meg, csak két nyelven - a két összetartozó 
csoport közötti különbségek feltárására használatos Wilcoxon próbával hasonlítottuk össze. A 
válaszok az értékelés–erő–aktivitás faktorhármas szerint lettek osztályozva. Ez az eljárás még 
Osgood-tól (Osgood–Suci–Tannenbaum 1957: 78-79, 87) származik, véleménye szerint a 
kísérletben részt vevő személyek válaszait a bipoláris melléknévpárok skáláin össze kell vonni, 
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mert így megbízhatóbb és reprezentatívabb eredményeket kapunk, mintha csak az egyedi 
skálákon adott válaszokat vesszük figyelembe.  

 
Eredmények 

 
A kapott eredmények alapján az egy- és kétnyelvű csoportok között statisztikailag 

szignifikáns különbségek léteznek egyes, érzelmeket aktiváló szavak értékelésében. A kétnyelvű 
csoport első- és második nyelvét illetően is találtunk különbségeket egyes fogalmak 
osztályzásában. 

A szignifikáns eredményeket táblázatosan és grafikonon ismertetjük, a szignifikancia-szint 
p<0.05. 
A grafikonokon használt rövidítések magyarázatai a következők: 
fogalom rövidítése.e – érték faktor 
fogalom rövidítése.p – erő faktor  
fogalom rövidítése.a – aktivitás faktor 
A grafikonokon az y kordinátán láthatóak a csoportok rangsorolásainak átlagai, míg az x 

kordinátán maguk a szavak vannak felsorakoztatva. 
 

1. Az egynyelvű magyar és az egynyelvű szerb csoport közötti szignifikáns különbségek 
 Jóság az 

érték 
faktoron 

Érdekesség az 
erő faktoron 

Érdekesség az 
aktivitás 
faktoron 

Önállótlanság az 
érték faktoron 

Pohár az 
érték 
faktoron 

Edény az 
érték 
faktoron 

Mann-Whitney 
U teszt 

128.00 121.00 123.00 112.50 125.00 119.50 

Z -1.99 -2.15 -2.12 -2.39 -2.08 -2.02 
Szignifikancia-
szint  

0.046 0.031 0.034 0.017 0.038 0.04 

 
Az értékelésekben a magyar egynyelvűek a jóságot jobbnak, értékesebbnek és édesebbnek 

ítélték, mint a szerb egynyelvű személyek. A második szignifikáns különbség az érdekesség 
szónál volt található: a szerb egynyelvű csoport ezt a szót nagyobbnak, erősebbnek, 
könnyebbnek, aktívabbnak, gyorsabbnak és melegebbnek ítélte, mint a magyar csoport. Az 
önállótlanságot  a szerb csoport ítélte nagyobbnak, erősebbnek és könnyebbnek.  A semleges 
szavak közül a poharat  és az edényt is a magyar csoport ítélte nagyobbnak, erősebbnek és 
könnyebbnek. 

A  következő ábrákon a statisztikailag jelentősen különböző eredményeket mindenhol  
szürkével jelöltük. 

 
1. grafikon: Az egynyelvű magyar ( .e, .p, .a végződésű rövidítések egyenként az érték, az 

erő és az aktivitás faktoroknak felelnek meg) és az egynyelvű szerb (srb jelzésű mellettük levő 
megfelelőik) csoport közötti különbségek 
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2. A magyar egynyelvű és a kétnyelvű csoport magyar válaszai közötti szignifikáns 
különbségek 

 Gondosko
dás az 
érték 
faktoron 

Érdekes
ség az 
erő 
faktoron 

Érdekessé
g az 
aktivitás 
faktoron 

Halál az 
aktivitás 
faktoron 

Aljasság 
az 
aktivitás 
faktoron 

Manipul
áció az 
érték 
faktoron 

Hazugs
ág az 
erő 
faktoron 

Hazugsá
g az 
aktivitás 
faktoron 

Mann-
Whitney 
U teszt 

128.00 98.00 69.00 91.00 119.50 103.00 113.50 126.50 

Z -1.993 -2.78 -3.29 -3.00 -2.00 -2.65 -2.36 -2.00 
Szignifika
ncia-szint 

0.046 0.005 0.001 0.003 0.045 0.008 0.018 0.046 

 

 

 

 Ablak az 
erő 
faktoron 

Ablak az 
erő 
faktoron 

Kép az erő 
faktoron 

Mann-Whitney U 
teszt 

110.00 120.50 126.50 

Z -2.50 -2.36 -2.02 
Szignifikancia-szint 0.012 0.018 0.043 

Az első szignifikáns különbség a gondoskodás szó jobbnak, értékesebbnek és édesebbnek 
való értékelése a magyar egynyelvű csoportban, mint a kétnyelvű csoport magyar válaszaiban. Az 
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érdekesség szó magyar nyelven a kétnyelvű csoportban nagyobb, erősebb, könnyebb, aktívabb, 
gyorsabb és melegebb. A halál és az aljasság megint csak a kétnyelvűeknél magyarul aktívabb, 
gyorsabb és melegebb. Ugyanebben a csoportban a manipuláció jobb, értékesebb, édesebb, 
valamint a hazugság nagyobb, erősebb, könnyebb, aktívabb, gyorsabb, melegebb. A semleges 
szavakat illetően a magyar egynyelvű csoport szerint az ablak nagyobb, erősebb, könnyebb, 
aktívabb, gyorsabb és melegebb és a kép nagyobb, erősebb, könnyebb, mint a kétnyelvűknél a 
magyar nyelvű értékelésekben. 

 
2. grafikon: A magyar egynyelvű (.e, .p, .a végződésű rövidítések egyenként az érték, az 

erő és az aktivitás faktoroknak felelnek meg) és a kétnyelvű csoport magyar (a mellettük álló 2hu 
megfelelőik) válaszai közötti különbségek 

 
 

 
 

3. A magyar egynyelvű és a kétnyelvű csoport szerb nyelvű értékelései közötti szignifikáns 
különbségek 

 Magabizt
osság az 
erő 
faktoron 

Érdekessé
g az erő 
faktoron 

Érdekesség 
az aktivitás 
faktoron 

Halál az 
aktivitás 
faktoron 

Idegesség 
az erő 
faktoron 

Manipulá
ció az 
érték 
faktoron 

Manipul
áció az 
aktivitás 
faktoron 

Hazugság 
az 
aktivitás 
faktoron 

Mann-
Whitney U 
teszt 

123.00 116.50 121.00 126.50 103.00 102.50 92.00 126.00 

Z -2.09 -2.08 -2.17 -2.02 -2.65 -2.66 -2.97 -2.02 
Szignifikanci
a-szint 

0.037 0.037 0.030 0.043 0.008 0.008 0.003 0.044 
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 Pohár az erő 
faktoron 

Ablak az erő 
faktoron 

Mann-Whitney 
U teszt 

124.50 113.00 

Z -2.08 -2.40 
Szignifikancia-
szint 

0.037 0.016 

A magyar egynyelvű csoport a negatív idegességet  és a semleges poharat  és ablakot  
értékelte pozitívabban, intenzívebben a nagy, erős és könnyű dimenziókon, mint a kétnyelvű 
csoport (akik a szerb verziót töltötték ebben az esetben). A többi szóra magasabb értékeléseket 
adott a kétnyelvű csoport szerb nyelven. Így a magabiztosság és az érdekesség náluk 
nagyobb, erősebb, könnyebb, valamint az érdekesség aktívabb, gyorsabb és melegebb is, mint az 
egynyelvű csoportban. A negatív halál aktívabb, gyorsabb és melegebb és a manipuláció is 
jobb, értékesebb, édesebb, aktívabb, gyorsabb és melegebb ebben a csoportban. A hazugság 
megintcsak aktívabb, gyorsabb, melegebb a kétnyelvűeknél.  

 
3. grafikon: A magyar egynyelvű (.e, .p, .a végződésű rövidítések egyenként az érték, az 

erő és az aktivitás faktoroknak felelnek meg) és a kétnyelvű csoport szerb (2srb – az előbbiek 
szerb megfelelői, a grafikonon mellettük láthatók) válaszai közötti különbségek 
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4. A szerb egynyelvű csoport és a kétnyelvű csoport magyar válaszai közötti szignifikáns 
különbségek 

 Halál az 
érték 
faktoron 

Gonoszság 
az erő 
faktoron 

Folyó az 
aktivitás 
faktoron 

Ablak az 
erő 
faktoron 

Kép az erő 
faktoron 

Mann-
Whitney U 
teszt 

128.00 119.50 126.50 129.00 125.00 

Z -1.98 -2.19 -2.01 -2.00 -2.06 
Szignifikan
cia-szint 

0.047 0.028 0.045 0.045 0.039 

A kétnyelvű csoport magyarul erőteljesebben értékelte a halál és a gonoszság szót a 
nagy, erős és könnyű dimenziókon a szerb egynyelvű csoportnál. A semleges szavak közül 
ellenben a szerb egynyelvű csoport adott intenzívebb értékeléseket a folyó szó aktív, gyors és 
meleg dimenzióira, valamint az ablak és a kép szavak nagy, erős és könnyű dimenzióira. 

 
4. grafikon: A szerb egynyelvű (.e, .p, .a végződésű rövidítések egyenként az érték, az erő 

és az aktivitás faktoroknak felelnek meg) és a kétnyelvű csoport magyar (.hu jelzésű megfelelőik 
mellettük) válaszai közötti különbségek 

 
 

 
 

 
 
 



12 
 

5.  A szerb egynyelvű csoport és a kétnyelvű csoport szerb válaszai közötti szignifikáns 
különbségek 

 Önállóság az érték 
faktoron 

Magabiztosság az 
erő faktoron 

Önállótlanság az erő 
faktoron 

Mann-Whitney U teszt 128.00 113.00 118.00 
Z -1.96 -1.97 -2.23 
Szignifikancia-szint 0.050 0.049 0.026 

 

A kétnyelvű csoport szerb értékelései erősebbek az önállóság jó, értékes, édes dimenzióin 
és a magabiztosság nagy, erős, könnyű dimenzióin, míg az önállótlanságot  a szerb 
egynyelvű csoport értékelte nagyobbnak, erősebbnek és könnyebbnek. 

 
5. grafikon: A szerb egynyelvű (.e, .p, .a végződésű rövidítések egyenként az érték, az erő 

és az aktivitás faktoroknak felelnek meg) csoport és a kétnyelvű csoport szerb (2srb – az előbbiek 
mellettük található megfelelői) válaszai közötti különbségek 

 
 

6. A kétnyelvű csoport magyar és szerb értékeléseinek összehasonlítása a Wilcoxon-próba 
segítségével 

 Jóság az 
érték 
faktoron 
szerbül- 
Jóság az 
érték 
faktoron 
magyarul 

Érdekesség 
az aktivitás 
faktoron 
szerbül – 
Érdekesség 
az aktivitás 
faktoron 
magyarul 

Ördög az 
aktivitás 
faktoron 
szerbül – 
Ördög az 
aktivitás 
faktoron 
magyarul 

Rosszkedv az 
érték faktoron 
szerbül – 
Rosszkedv az 
érték faktoron 
magyarul 

Megbízhatatla
nság az erő 
faktoron 
szerbül – 
Megbízhatatla
nság az erő 
faktoron 
magyarul 

Hazugság az 
erő faktoron 
szerbül – 
Hazugság az 
erő faktoron 
magyarul 

Z -2.06a -2.22b -2.25b -2.33a -2.09b -2.66b 
Szignifikanc
ia-szint 

0.039 0.027 0.025 0.020 0.036 0.008 

A kétnyelvű csoport a magyar jóságot jobbnak, érdekesebbnek és értékesebbnek értékelte 
a szerb jóságnál. Az érdekességet  szerbül aktívabbnak, gyorsabbnak és melegebbnek ítélték 
meg, mint magyarul és az ördögöt  is szerbül élték meg aktívabbnak, gyorsabbnak és 
melegebbnek. A rosszkedvet  magyar nyelven osztályozták jobbnak, értékesebbnek és 
édesebbnek.  

A megbízhatatlanság és a hazugság szintén a szerb nyelven volt nagyobb, erősebb és 
könnyebb. 

 
6. grafikon: A kétnyelvű csoport eredményei magyar (.hu jelzésűek) és szerb nyelven (.e, 

.p, .a végződésű rövidítések egyenként az érték, az erő és az aktivitás faktoroknak felelnek meg) 
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Következtetések  
 
A kutatásban kapott eredmények arra engednek következtetni, hogy a szabadkai magyar 

egynyelvű és az újvidéki szerb egynyelvű és kétnyelvű csoportok között különbségek léteznek az 
érzelmekre vonatkozó és az érzelmeket előhívó szavak értékelésében (a legtöbb különbséget két 
esetben találtunk, ahol ez a szavak majdnem egynegyedére vonatkozott), azzal, hogy a fogalmak 
nagyobb része között nem találtunk jelentős csoportközi vagy nyelvközi eltérést. Kutatásunk 
alapkérdése az volt, hogy vajon a kétnyelvű személyek érzelmi világa és az érzelmekre 
vonatkozó szavak konnotatív jelentései azonosak-e vagy esetleg különbözőek az anya- és a 
második nyelvükön. Három csoportot hasonlítottunk össze érzelmeket aktiváló és érzelmekre 
vonatkozó fogalmakat illetően: egy magyar és egy szerb egynyelvűt és egy magyar-szerb 
kétnyelvűt. Az egynyelvűség és kétnyelvűség fogalmakat feltételesen használtuk (tehát csak a 
magyar és a szerb nyelvvel kapcsolatban), a csoportok tudását a világnyelveket illetően nagyjából 
kiegyenlítettnek tekintettük, mivel e nyelvek tanulása a formális oktatáson keresztül valósul meg. 
Egyik kezdeti kutatási feltevésünk az volt, hogy léteznek különbségek az első és a második 
nyelvben az érzelemfogalmak intenzitásában, a másik pedig az, hogy a kétnyelvűeknek az  
anyanyelve lesz az érzelmileg domináns nyelve. 

Eredményeink alapján a következőket állapíthatjuk meg.  
A legtöbb különbséget a magyar egynyelvű és a kétnyelvű csoport magyar értékelései 

között és a magyar egynyelvű csoport és a kétnyelvű csoport szerb értékelései között találtunk. A 
harminchat szóból itt nyolcat értékelt a két csoport eltérő módon. Ezek a különbségek a 
környezeti, szocializációs és különböző társadalmi hatások miatt is megjelenhettek, nem csak a 
szavak emocionalitásának különbsége miatt. Mivel a magyar egynyelvű csoport Szabadkán jár 
egyetemre, talán jobban a magyar környezetbe olvadt bele, mint a kétnyelvű magyar-szerb 
csoport, amely Újvidékre jár iskolába, ahol inkább a többségi kultúra érezteti hatását. Az 
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eredményeink szerint tehát egy lehetséges magyarázat az, hogy a kétnyelvű csoport 
valamiféleképp beleolvadt, igazodott a domináns kultúrához.   

Azonban eredményeink részletekbe menő elemzése egy érdekesebb jelenségre is 
rávilágított. Az egynyelvű magyar és a kétnyelvű csoport magyar értékeléseiben a következő 
különbségek jelentkeztek. Egyetlen pozitív és két semleges szót ítélt a magyar egynyelvű csoport 
pozitívabban: a gondoskodást , az ablakot és a képet. Egy pozitív szót és négy negatívat a 
kétnyelvű csoport a magyar válaszaiban osztályozott pozitívabban, mint a magyar egynyelvű 
csoport: az érdekességet , a halált , az aljasságot, a manipulációt  és a hazugságot. Ez az 
eredmény arra utal, hogy az egynyelvű csoport a neutrális fogalmakat érzelemtelibbnek 
érzékelheti, a kétnyelvű csoport pedig a társadalmilag lenézett és elítélt jelenségeket 
helyesebbnek és elfogadhatóbbnak véli az egynyelvűnél, vagy legalábbis nem annyira 
negatívnak. Egyrészt tehát az egynyelvű csoport a semleges szavaknak kölcsönzött érzelmi 
színezetet, míg a kétnyelvűeknél a negatív tartalmak semlegesítéséről  beszélhetünk. 

Az egynyelvű magyar csoport és a kétnyelvű csoport szerb válaszai között szintén nyolc 
szó pozitivitásának vagy negativitásának szintje különbözött. Az egynyelvű csoport a negatív 
idegességet találta helyénvalóbbnak a kétnyelvűnél, és megint a semleges szavaknak adott 
pozitívabb minőséget: a pohárnak és az ablaknak. A kétnyelvű csoport szerb nyelven 
pozitívabban értékelte a magabiztosságot  és az érdekességet  és a halált . A  manipulációt  
és a hazugságot a nem annyira szélsőségesen negatívak közé sorolták. Mindkét eddig tárgyalt 
eredményből látszik, hogy az egynyelvű csoport intenzívebbnek éli meg a semleges szavakat, 
amelyek a kétnyelvű csoportnál meg se jelennek jelentősként, viszont a kétnyelvű csoportnál 
egyfajta trendet figyelhetünk meg abban az irányban, hogy az érzelmileg negatív szavakat 
többször ne annyira negatívan élje meg, mint a magyar egynyelvű csoport. A magyar egynyelvű 
csoporttól nagyban különbözik a kétnyelvű abban az értelemben, hogy a magyar és a szerb 
nyelvben sem éli át annyira az általában elutasított, tabu, társadalmilag elfogadhatatlan vagy  
lenézett szavak negativitását. Ezen a helyen kiemelni még azt is, hogy a kétnyelvű csoportban az 
anyanyelv dominanciája a negatív szavaknál nem jelent meg, mert a szerb értékelésekben is 
ugyanúgy magasabbra lettek értékelve a negatív szavak, mint a magyarban. 

Az egynyelvű szerb csoport és a kétnyelvű csoport magyar válaszai közül a halál és a 
gonoszság nem annyira negatív a kétnyelvű csoport véleménye szerint, a semleges folyó, 
ablak és kép pedig a szerb egynyelvű csoport szerint pozitívabb. Ez az eredmény megerősíti a 
fenti eredményt azzal is, hogy itt már a szerb egynyelvű csoport is érzelemtelibbnek véli a 
semleges szavakat és megint egy negatív szó, természetének ellentmondóan, a semleges felé 
közeledik a kétnyelvűeknél.  

A szerb egynyelvű csoport és a kétnyelvű csoport szerb válaszai közötti különbségek a 
következők: az önállóság és a magabiztosság kívánatosabb tulajdonság a kétnyelvű 
csoportban, míg az önállótlanság elfogadhatóbb az egynyelvű szerb csoportban. 

A két egynyelvű csoportot is összehasonlítottuk és a következőket kaptuk: a szerb 
egynyelvű csoport pozitívabban értékelte az érdekességet  és az önállótlanságot  a magyarnál, 
a magyar csoport pedig a jóságot és a semleges poharat és edényt . Ez arra enged 
következtetni, hogy a két egynyelvű  csoport között fellelhetők néha különbségek a pozitív, 
negatív és semleges kategóriának értékeléseiben is, de nincsenek annyira jelen, mint a kétnyelvű 
és a két egynyelvű csoport között különbségekben.  

Végül összehasonlítottuk a kétnyelvűek válaszait az első (magyar) és a második (szerb) 
nyelvükön. A rosszkedv értékelése lett pozitívabb magyar nyelven – tehát nem annyira rossz 
kedvetlennek lenni magyarul, mint szerbül. Ugyanígy az érdekesség is a szerb értékelésekben 
lett pozitívabb. Ez a két szó tehát jobban megfelel valódi érzelmi minőségének a szerb nyelvben. 
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A jóság magyarul pozitívabb, ez összhangban áll az anyanyelv domináns érzelmiségének 
hipotézisével. Viszont az ördög, megbízhatatlanság és hazugság pedig magasabb értékeket 
kaptak és így pozitívabbak szerb nyelven, ami azt jelenti, hogy érzelmileg a magyar  nyelven 
közelebb állnak a negatív minőséghez.  

A kezdeti hipotéziseink közül az, hogy a kétnyelvű csoport az anyanyelvén fog 
szélsőségesebb és érzelemtelibb értékeléseket adni az érzelemfogalmakra, részben nyert 
alátámasztást. A csoportközi összehasonlításokban egyes esetekben a kétnyelvűek második 
nyelvükön érzelmileg színezettebbnek, erőteljesebbnek írták le az érzelmekre vonatkozó 
fogalmakat, sokkal inkább, mint az első nyelvükön. A kétnyelvű csoport magyar és szerb nyelvi 
értékeléseit összahasonlítva is néha az első nyelv, néha pedig a második nyelvben kapott 
értékelések állnak közelebb a fogalom eredeti érzelmi intenzitásához és irányához.  A második 
hipotézist illetően azt lehet megállapítani, hogy a legtöbb különbség éppen a magyar egynyelvű 
és a kétnyelvű csoport mindkét nyelvű válasza között található. Kérdéses ebben az esetben az,  
hogy mennyire beszélhetünk kulturális különbségekről, mivel az egynyelvű magyar és az 
egynyelvű szerb csoport között nem jelentek meg annyira markáns elhatárolódások az 
értékítéletekben, amennyire az várható lett volna, ha kizárólag a szerb és a magyar kultúra 
különbségeiről lenne szó. 

Lehetséges tehát, hogy a kutatásunkban részt vevő kétnyelvűek a nyelveinek érzelmi 
telítettsége kevert, vagyis egyes fogalmakat anyanyelvükön, míg másokat a második nyelvükön 
élnek át erősebben: emocionális szinten negatívabban vagy pozitívabban. Arra a jelenségre, hogy 
néha a semleges szavak is eltolódtak a pozitív vagy negatív skálarész felé, egy lehetséges 
magyarázat a teljesen egyéni konnotatív jelentések formálása, vagy esetleg az, hogy ezek a 
fogalmak specifikus asszociátumokat és emlékeket hívtak elő. 

A szociális hatásokat illetően nyitott kérdés maradt, hogy a különbségekre mennyire hatnak 
a két város között esetlegesen fennálló környezeti és kulturális különbségek, valamint hogy mi az  
ok és okozat. Jelentkezett egyfajta eltolódás a szerb kultúra irányába a kétnyelvűeknél, de 
megválaszolatlan kérdés maradt az, hogy a vajdasági kétnyelvű csoportnál konkrétan és 
ténylegesen jelen van-e és ha igen, mennyire erősen érezteti hatását a „kulturális-keretcsere”.  
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 Összefoglaló 
 

  Aneta Pavlenko 2002-ben egy új hullámot indított el a pszichológiában, mely a 
kétnyelvűség és az érzelmek kapcsolatával foglalkozik. A kétnyelvűeknél fontos figyelembe 
venni, hogy melyik nyelvi csoporttal identifikálódtak és azt is, hogy ez az azonosulás általában 
rugalmasabb, mint az egynyelvűeknél (helyzettől függően változhat), és így a személyiség is 
nyelvtől és környezettől függővé válik egyes szférákban.  

A kutatás célja a szerbiai kétnyelvű (magyar-szerb) és egynyelvű (magyar vagy szerb) 
személyek érzelmi világának és működésének a feltárása. Feltevés: az érzelmi töltésű szavak 
konnotatív jelentése a kétnyelvű csoportban erősebb lesz a domináns, mint a második nyelvben. 
A kutatásban szemantikus differenciált használtunk, amely a szavak konnotatív jelentésének 
mérésére használatos eszköz és amellyel mi szó jelentését mértük (12 pozitív, 12 negatív és 12 
neutrális jelentésű). 

 
Summary 
 

The representation, processing, manifestation and experience of emotion in 
bilinguals  

 
Aneta Pavlenko has opened up a new area of research in 2002 in the field of psychology, 

which deals with the relationship between bilingualism and emotions.  
It is important to take into account that a bilingual person can choose between his two 

languages for linguistic and group identification. In a bilingual person the process of 
identification is often more flexible than in a monolingual one and it can be defined through  
context. Thus some aspects of the personality in some occasions can become language- and 
environment-dependent.  

The aim of this resarch was to see how do bilinguals from Serbia (Hungarian-Serbian) and 
monolinguals (Hungarian or Serbian) function emotionally in their (one or two)languages. Our 
hypothesis was that the connotative meaning of emotion words will be stronger in their dominant 
language, than in their second language. We used the semantic differential scale for our research  
to measure the connotative meaning of 12 emotionally positive, 12 emotionally negative and 12 
neutral words. 

 


