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Vizsgálódásaink kiindulópontja az a hagyományos felfogás, mely szerint a mutató névmások indexikális
használata a beszélőtől való távolságtól függ. Ezt a nézetet újabban több szerző is megkérdőjelezte. Piwek et al.
(2008) egy holland nyelvű kísérlet alapján amellett érvel, hogy a mutató névmások választását nem a távolság,
hanem az elérhetőség határozza meg. Luz & van der Sluis (2011) azonban holland, angol és portugál kísérleti
adatok alapján arra következtet, hogy a távolság a döntő tényező.
Az általunk elvégzett magyar nyelvű online kérdőíves kísérlet alapján hozzá szeretnénk járulni az
indexikálisokról folyó aktuális nemzetközi vitához, valamint a magyar magas és mély hangrendű névmások
használatának feltárására irányuló kutatásokhoz (vö. Laczkó 2008, Tátrai 2010, Laczkó & Tátrai 2012).
Luz és van der Sluis (2011) kísérlete alapján a távolság és az elérhetőség szerepét vizsgáltuk (ún.
scripted dialogue technikával), továbbá összevetettük a névmások használatát neutrális és kontrasztáló
kontextusokban (l. Levinson 2004). A tesztet 37 fő töltötte ki, l.
https://docs.google.com/forms/d/1d7xjw6yoWzw3fqGHCyrbv38qiS7fa9AgHN1_fu6dDDc/viewform
Az adatokat khi-négyzet próbával értékeltük ki. Megállapítható, hogy neutrális (nem-kontrasztáló)
kontextusokban a távolság a hagyományos elképzelésnek megfelelően döntő faktor a magyarban, azonban az
elérhetőség nem játszik szerepet a választásban. Ezzel szemben a kontrasztáló kontextusokban – a tesztben pl. 2.
oldal utolsó előtti kérdés – ahol a referens könnyen hozzáférhető (pl. korábban már említették) és térben közel
van a beszélőhöz, a névmások gyakorisága megváltozott: a mély hangrendű demonstratívumok száma
szignifikánsan megnőtt, holott a referens a beszélőhöz közel helyezkedett el.
Mivel a kétféle kontextusban kimutatható különbség van a névmások gyakoriságát illetően, ezért (i) a
nemzetközi vizsgálatokba be kellene vonni a kontextust, mint tényezőt, (ii) illetve továbbra is nyitott kérdés,
hogy milyen tényező(k) befolyásolják az indexikálisok használatát a kontrasztáló kontextusokban.
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