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A  mentális  lexikon:  életkortól  függő  strukturális  tényezők 
The object of the present study was to obtain information about the structure of the mental lexicon in 
the light of the age factor. To achieve this result a single-lexeme word-association investigation was 
carried out among Hungarian monolinguals aged 10-14 and 18-26. The study focuses on the noun 
response words. 
 
Bevezető  megjegyzések 
A  mentális   lexikon   struktúráját   három   nagyobb   tényező   befolyásolja:   a   társa-
dalmi/biológiai  nem,  az  életkor  és  a  szakmai  műveltség  (Aitchison, 1996,  Gósy, 
2005, Lengyel, 2012).   A   három   tényező   érvényesülése   más-más.   A   társadal-
mi/biológiai   nem   túlnyomó   részt  meghatározott,  nem  változtatható.  Az   életkor  
kisebb-nagyobb  intervallumok  szerint  folyamatosan  változó,  személytől  függet-
len  tényező.  A  szakmai  műveltség  – bizonyos  életkort  követően  – szinte  határok  
nélkül   tágítható.  A  mentális   lexikon   szerkezetét   kisebb  hatótényezők   is   alakít-
hatják:   negatív  mentális,   fiziológiai,  neurológiai   történések   (különböző   afáziák  
stb.),  atipikus  társadalmi  helyzetek  (pl.  izoláció,  börtön  stb.). 
A  fentiek  egyúttal  azt  jelentik,  hogy  a  mentális  lexikon  struktúrájának  vizsgá-

lata  rendszerint  egybevetések  szerint  halad.  A  szakmai  műveltség  szerinti  vizs-
gálat   úgy   nyer   értelmet,   ha   szakember   és   nem   szakember   produkálta   eredmé-
nyeket  hasonlítunk  össze  (ld.  Kovács, 2013,  Szekrényesné  Rádi  Éva, 2012). A 
mentális  lexikon  gyermekkori  szerveződése  egy  másik  életkor  fényében  mutatja  
meg   sajátos   arculatát.  A  meghatározott   szempontú   egybevetés   a  mentális   lexi-
kon   általános   és   sajátos   vonásaira   deríthet   fényt.   A   mondottak   az   egynyelvű  
mentális   lexikon   kutatására   vonatkoznak;;   a   két-,   három- stb.   nyelvű   mentális  
lexikon   strukturális   szempontú   kutatása   másféle   kérdéseket   vethet   fel,   illetve  
állíthat  előtérbe. 
Jelen  tanulmány  az  életkor  szerepét  kívánja  górcső  alá  venni  10-14, illetve 18-

26   évesek   szóasszociációs   vizsgálata   alapján   (a   társadalmi/biológiai   nem   és   a  
szakmai  műveltség  hatása  nem  része  a  kutatásnak). 

 
Anyag 
A  tanulmány  empirikus  anyagát  egynyelvű,  magyar  10-14  és  18-26  évesek  által  
produkált  anyag  szolgáltatja  (http://szoasszociacio.ucoz.hu).  Mindkét  korosztály  
tekintetében  1100  személyt  vontunk  be  a  vizsgálatba,  ami  2000  és  2006  között  
zajlott.   A   kötött   szóasszociációs   technikák   közül   az   egyválaszost   használtuk:  
egy  meghatározott  hívó- (inger-)  szóra  (a  későbbiekben  HSz  és  álló  nagybetűvel  
szedve)   egyetlen   válaszszóval   (a   későbbiekben   VSz   és   dőlt   betűvel   szedve)  

Alkalmazott  Nyelvtudomány 
XIII.  évf.  1-2.  szám  2013. 

mailto:Lengyel.Zsolt@uni-pannon.hu
http://szoasszociacio.ucoz.hu/


Lengyel Zsolt 
 

164 

kellett   írásban   válaszolni   („leírni   az   első   eszébe   jutó   szót”).   Közel   200 olyan 
HSz-t   használtunk,   melyeknek   „előtörténetük”   van   a   magyar   szóasszociációs  
kutatásokban,   már   az   1980-as   években   végzett   vizsgálatokban   is   szerepeltek  
(Ballóné, 1983,   Jagusztinné, 1985, illetve  Ballóné-Lengyel, 2008,   Jagusztinné-
Lengyel, 2008). A HSz-ak  megválasztását  az  alábbi  szempontok  irányították: 

(i) Az  európai   nyelvekben   a   főnevek   rendszerint   számbeli   fölényben  vannak  
más  szófajokkal  szemben,  ezért  a  HSz-ak  felét  főnevek  teszik  ki,  a  másik 
felét  igék,  melléknevek  és  jelentős  kisebbségben  főnévi  igenevek. 

(ii) Minden  nyelvben  elkülöníthető   törzs- (alap-)  szókincs,  amelyhez  alapvető  
társadalmi  kötelékeket  kifejező   szavakat   (anya-apa stb.),   alapvető  cselek-
véseket   (ad,   küld,   megy   stb.),   alapvető   minősítéseket   (hideg-meleg stb.) 
szokás  sorolni. 

(iii) A lexikai elemek gyakran kontrasztot alkotnak (fekete-fehér, ad-kap, há-
ború-béke stb.). 

(iv) A  lexikai  elemek  között  gyakori  a  komplementer  viszony  (férfi-nő stb.). 
(v) A  lexikai  készlet  egy  része  perceptuálható  (ablak, elmegy,  sárga stb.),  más  

része  nem,  hanem  társadalmi  megegyezésen  alapuló  tartalmakat,  vélekedé-
seket  tükröz  (igazság, szeret, drága stb.). 

(vi) A lexikai elemek – gyakran  a  nyelven  kívüli  valóságra   reagálva   – több-
kevesebb   számú,   egymással   lazább-szorosabb kapcsolatot   tartó   alrendsze-
rekbe  szerveződnek  (rokonságnevek,  alapszínek  stb.). 

A  fenti   szempontok  együttesen   irányították  a   (közel)  200  HSz  kiválasztását.  
Jelen  tanulmány  – mint   fentebb  szóba  került  – 1100  főt  vont  be  korcsoporton-
ként.  Nem  minden  válasz  volt értékelhető  (pl.  nem  volt  kiolvasható),  így  a  való-
ságban   1050   és   1100   közötti   válasz   áll   rendelkezésünkre  minden egyes HSz-t 
illetően.  Mindkét  korpusz  200.000  fölötti  szópéldányt  tartalmaz. 

 

Vizsgálati  kérdések,  célok 
A   tanulmány   információkat  kíván  szerezni   a  mentális   lexikon  életkortól   függő  
struktúrájáról   a   fentebb   említett   két  korosztály   eredményeinek   egybevetése   ré-
vén.  Az  egybevetés  alapja  a  ”legközelebbi  szomszéd”  elve.  Egy  HSz  által  első  
helyen  behívott  VSz-t   tekintjük   az   adott  HSz   legközelebbi   szomszédjának.  Az  
elv  tehát  azt  veszi  górcső  alá,  hogy  adott  HSz  melyik  VSz-t  hívja  be  legnagyobb  
számban,  legmagasabb  százalékos  értékben.  Az  elv  realitását  az  indokolja,  hogy  
a HSz-ak   között   e   tekintetben   jelentős   a   különbség.  A  MOZI  HSz-ra  mindkét  
korosztályban a film a leggyakoribb VSz (a 10-14   éveseknél   az   összes   válasz  
53,26 %-a, a 18-26  éveseknél  54,93  %-a). A ZENE HSz-ra  a  kisebbeknél  a  rá-
dió,  a  nagyobbaknál  a  dallam a leggyakoribb VSz (5,62 %, illetve 7,45 %). 

A   legközelebbi   szomszéd   elve   egymással   lazábban-szorosabban   össze-
függőkérdéseket  vet  fel: 

(i) Van-e   izomorfizmus   a   leggyakoribb   VSz   tekintetében   a   két   korcsoport  
között  (azonos  lexémák-e  a  leggyakoribb  válaszok)? 

(ii) A  leggyakoribb  VSz  szófajmegőrző  vagy  szófajváltó? 
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(iii) Mi a lingvisztikai, pszicholingvisztikai  tartalma  az  (i)  és  (ii)  kérdés-
nek? 

 

 Eredmények 
Főnevek 

Jelen  tanulmány  – terjedelmi okok miatt – a  kísérletben  helyet  kapó  HSz-ak kö-
zül  csak  a  főneveket  fogja  vizsgálni. 
Az  empirikus   anyagot   az   alábbi   táblázatok   tartalmazzák.  A   táblázatban   sze-

replő  számok  az  adott  HSz-ra  adott  leggyakoribb  VSz  összes  válaszból  való  szá-
zalékos  részesedése.  Az  1.  táblázat  első  sorának  leolvasása:  a  10-14  évesek  kö-
rében  a  VÁR  HSz-ra adott kastély VSz  a  legmagasabb  gyakorisági  rangú  a  VÁR  
VSz-ai  között  (a  válaszadók  6,2  %-a  él  ezzel  a  megoldással).  Ugyanakkor  a  töb-
bi HSz-ra   (VÍZ,   NÉV   stb.)   adott   legmagasabb   gyakoriságú  VSz-akhoz viszo-
nyítva  (tiszta 6,9%, X 6,98  %  stb.)  ő  a  legkisebb.  A  táblázatokat  a  fiatalabb  kor-
osztály  válaszainak  növekvő  sorrendje szerint  alakítottuk  ki  (ennek  köszönhető-
en a 18-26  évesek  első  leggyakoribb  VSz-a  sem  nem  növekvő,  sem  nem  csök-
kenő   sorrendű).   A   táblázatokon   olykor   X   szerepel   VSz-ként,   ez   azt   jeleneti,  
hogy a VSz-ak  közül  a  legmagasabb  százalékos  arányú  a  „nem  ad  választ”.  Oly-
kor   vannak   ferde   zárójellel   elválasztott   VSz-ak.   Ezek   egy   és   ugyanazon   VSz  
egyes,  illetve  többes  számú  alakjai,  ui.  bizonyos  HSz-ak  esetében  mindkét  forma  
előfordult. 
 

 Lexikailag azonos VSz-ak  

A  106  főnévi  HSz  közül  77  (72,64  %)  lexikailag  azonos  VSz-t  generált  a  
két  korosztályban. 
 

10-14  évesek  % 18-26  évesek  % 
VÁR kastély 6,2 VÁR kastély 7,54 
VÍZ tiszta 6,9 VÍZ tiszta 12,1 
NÉV X 6,98 NÉV X 7,91 
HARAG düh 7,52 HARAG düh 23,65 
BABA gyerek 10,64 BABA gyerek 6,42 
MUNKA pénz 11,48 MUNKA pénz 12,48 
TERMELÉS búza 11,87 TERMELÉS búza 10,43 
TANÁR diák 12 TANÁR diák 22,25 
SAROK utca 12,69 SAROK utca 14,9 
PONT vessző 13,38 PONT vessző 31,47 
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HÁBORÚ béke 13,48 HÁBORÚ béke 29,98 
UTCA ház/házak 13,6 UTCA ház/házak 17,78 
GYEREK felnőtt 15,03 GYEREK felnőtt 13,13 
SZŐNYEG padló 15,77 SZŐNYEG padló 16,29 
VÁROS falu 16,01 VÁROS falu 16,76 
FEJ haj 16,42 FEJ haj 23 
BAJ gond 16,67 BAJ gond 25,61 
ÁLOM alvás 16,93 ÁLOM alvás 12,85 
ÚT autó/autók 17,33 ÚT autó/autók 15,18 
ÖRÖM bánat 17,4 ÖRÖM bánat 23,74 
NAGYMAMA nagypapa 17,83 NAGYMAMA nagypapa 20,67 
ASSZONY nő/nők 18 ASSZONY nő 14,25 
IGAZSÁG hazugság 18,44 IGAZSÁG hazugság 13,31 
KATONA háború 18,47 KATONA háború 17,5 
ÉV hónap/hónapok 18,5 ÉV hónap/hónapok 18,25 
KENYÉR étel 18,55 KENYÉR étel 16,85 
FÖLD bolygó/bolygók 18,67 FÖLD bolygó 13,04 
SZÜLŐ anya 18,72 SZÜLŐ anya 26,82 
NÉP magyar/magyarok 18,99 NÉP magyar/magyarok 19,19 
EMBER állat 19,41 EMBER állat 26,26 
KÉZ láb 20,11 KÉZ láb 17,32 
BETEGSÉG egészség 20,26 BETEGSÉG egészség 21,79 
GYÜMÖLCS alma 20,44 GYÜMÖLCS alma 34,54 
ÚJSÁG hírek/hír 21,2 ÚJSÁG hír/hírek 22,63 
HOLD Nap 21,22 HOLD Nap 15,64 
JEGY busz 21,48 JEGY busz 18,44 
VILÁG Föld 21,51 VILÁG Föld 17,69 
SZÍN kék 21,65 SZÍN kék 20,3 
CSALÁD szeretet 21,74 CSALÁD szeretet 12,94 
REND tisztaság 22,27 REND tisztaság 18,53 
HANG zene 22,3 HANG zene 16,67 
OLDAL könyv/könyvek 22,66 OLDAL könyv 26,54 
REGGEL este 23,08 REGGEL este 18,81 
JOG törvény 23,34 JOG törvény 35,1 
EGÉSZSÉG betegség 23,61 EGÉSZSÉG betegség 20,67 
ASZTAL szék/székek 23,96 ASZTAL szék/székek 32,96 
FALU város 24,56 FALU város 22,81 
KALAPÁCS szeg 25,39 KALAPÁCS szeg 27,37 
ERŐ izom 25,59 ERŐ izom 14,99 
SZÉK asztal 25,84 SZÉK asztal 30,17 
FÉNY Nap 26,28 FÉNY Nap 20,95 
NÉGYZET kocka 26,82 NÉGYZET kocka 22,25 
SZEM látás 26,82 SZEM látás 17,32 
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FOLYÓ víz/vizek 26,93 FOLYÓ víz 20,2 
ORSZÁG Magyarország 27,25 ORSZÁG Magyarország 23,09 
ISMERŐS barát/barátok 27,38 ISMERŐS barát/barátok 31,84 
LEÁNY fiú 28,06 LEÁNY fiú 38,83 
ÉLET halál 29,28 ÉLET halál 39,85 
ÓCEÁN tenger/tengerek 29,84 ÓCEÁN tenger 18,81 
VAJ kenyér 30,49 VAJ kenyér 23,56 
LÁNYA fia 30,82 LÁNYA fia 29,33 
APA anya 32,1 APA anya 45,81 
ÜNNEP Karácsony 32,29 ÜNNEP Karácsony 33,43 
ANYA apa 34,03 ANYA apa 40,97 
IDŐ óra 34,86 IDŐ óra/órák 20,86 
OROSZLÁN állat/állatok 35,21 OROSZLÁN állat 12,57 
FELNŐTT gyerek 35,51 FELNŐTT gyerek 38,08 
ÁGY alvás 37,8 ÁGY alvás 23,09 
FIÚ lány 40,68 FIÚ lány 45,62 
SZÁR virág 43,53 SZÁR virág 50,09 
ISKOLA tanulás 43,74 ISKOLA tanulás 26,07 
LÁMPA fény 43,81 LÁMPA fény 56,8 
ÓRA idő 44,49 ÓRA idő 36,31 
FÉRFI nő 46,06 FÉRFI nő 55,87 
ERDŐ fa/fák 46,31 ERDŐ fa/fák 43,39 
KÁLYHA meleg 46,67 KÁLYHA meleg 64,15 
MOZI film/filmek 53,26 MOZI film/filmek 54,93 

 
1.  táblázat:  főnevek  (azonos  VSz  a  két  csoportban) 

x Az azonos VSz-t tartalmazó   HSz-VSz   párok   erősen   szófajmegőrzőek.  
Szófajváltásra   – lexikailag   azonos  módon   – egyetlen   esetben  került   sor:  
VÍZ-tiszta.  

x A  NÉV  HSz   esetében  mindkét   csoportban   a   leggyakoribb   a   „nincs   vá-
lasz”. 

x Nem   jelentéktelen  mennyiségű  VSz  megjelenhet   egyes   és   többes   számú  
formában  is  (az  egyes  szám  a  gyakoribb): 

o Mindkét  korosztályt   jellemzi   ez   az   alternáció  a  következő  HSz-ak 
esetében:   UTCA   – ház/házak;;   ÚT   – autó/autók;;   ÉV   – hó-
nap/hónapok;;   NÉP   – magyar/magyarok;;   ÚJSÁG   – hír/hírek; IS-
MERŐS   – barát/barátok; ASZTAL – szék/székek; MOZI – 
film/filmek;;   ERDŐ   – fa/fák.   A   jelenség   a   gyakorisági   rangsortól  
független:  közepes,  magas  gyakoriság  esetén  egyaránt  előfordul  (ld.  
UTCA – ház/házak, illetve MOZI – film/filmek stb.). 
Csak a kisebb korosztálynál   jelentkezik   a   váltakozás   a   következő  
HSz-ak   esetében:   ASSZONY   – nő/nők;;   FÖLD   – boly-
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gó/bolygók;;FOLYÓ   – víz/vizek;;   ÓCEÁN   – tenger/tengerek; OL-
DAL – könyv/könyvek;;  OROSZLÁN  – állat/állatok. 

o Nem   fordul   elő,   hogy   a   szóban   forgó   alternáció   csak   az   idősebb  
csoportnál   jelentkezne.   Ily   módon   azt   kell   gondolnunk,   hogy   az  
egyes   és   többes   szám   vagylagos   megjelenése   – bizonyos HSz-ak 
esetén  – köthető  az  életkorhoz. 

x Vannak   kölcsönös   behívási   viszonyban   lévő   párok:   BETEGSÉG-
egészség,  EGÉSZSÉG-betegség,  VÁROS-falu, FALU-város stb. 

x Van,  amikor  a  kölcsönös  behívás  egy  harmadik  taggal  bővül:  GYEREK-
felnőtt,  FELNŐTT-gyerek, majd BABA-gyerek. 

x A  fentivel  szoros  kapcsolatot  tart  az  az  elrendeződés,  amelyben  egy  adott  
VSZ  több  HSZ-nak  is  a  legközelebbi  szomszédja:  ASSZONY-nő,  FÉRFI-
nő. 

x  Vannak  aszimmetrikus  behívások,  amikor  a   legközelebbi   szomszéd   leg-
közelebbi  szomszédja  egy  másik  szó:  VAJ-kenyér,  KENYÉR-étel. 

x Egy  adott  HSz   legközelebbi   szomszédja   (leggyakoribb  VSz-a)  erős  kap-
csolatot jelent a HSz-hoz  tartozó  többi  VSz-hoz  képest.  A  kapcsolat  erős-
sége   azonban   változó   érték.  A   fiatalabbaknál   a  VÁR-ra adott leggyako-
ribb VSz (kastély) 6,2 %-ot  ér  el,  míg  a  MOZI-ra adott film/filmek 53,26 
%-ot.   Az   idősebbeknél   a   BABA-gyerek (6,42   %),   illetve   a   KÁLYHA-
meleg (64,15 %) jelenti  a  két  szélső  értéket.  A  sávszélességek  (a  fiatalab-
baknál  6,2-53,26,  az  idősebbeknél  6,42-64,15)  negyedekre  oszthatók,  en-
nek  nyomán  az  egyes  negyedekbe   tartozó  párok  száma,  az  egyes  negye-
dek telítettsége  a  következőképpen  alakul: 

 
10-14  évesek   18-26  évesek  közös  elemek  száma 

I. negyed:  33 HSz   46 Hsz   25 

II. negyed:  34 Hsz    20 Hsz   10 

III.  negyed:  9 Hsz    7 Hsz   3 

IV.  negyed  1 Hsz    4 Hsz   1 

 

A  legnépesebb  az  első  gyakorisági  negyed  (33,  illetve  46  HSz-VSz  pár),  a  kö-
zös  elemek  száma  25.  A  számosság  tekintetében  ezt  követi  a  második  gyakori-
sági  negyed  (34,  illetve  20  HSz-VSz  pár),  de  itt  alaposan  csökken  a  közös  ele-
mek  száma  (10  pár).  Az  első  két  gyakorisági  negyed   tehát  magában   foglalja  a  
HSz-VSz  párok  túlnyomó  többségét  (67-et, illetve 66-ot a 77-ből).  Más  szavak-
kal  ez  azt  jelenti,  hogy  a  VSz  lexikai  azonosságán  túl,  a  gyakorisági  elrendező-
dés  is  nagyfokú  hasonlóságot  mutat. 

Az   első   negyed   közös   elemei:   BABA   (gyerek), GYEREK (felnőtt), 
NAGYMAMA (nagyapa), ASSZONY (nő),   TANÁR   (diák), KATONA 
(háború),   NÉP   (magyar/magyarok),   KÉZ   (láb), FEJ (haj), BETEG-
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SÉG(egészség),  FÖLD  (bolygó),  VÁROS  (falu),  VÁR  (kastély), SAROK 
(utca),   ÚT   (autó/autók), UTCA (ház/házak),   SZŐNYEG   (padló),   VÍZ  
(tiszta),   KENYÉR   (étel),   TERMELÉS   (búza), MUNKA (pénz),   ÁLOM  
(alvás),  IGAZSÁG  (hazugság),  ÉV  (hónap/hónapok),  NÉV  (X). 

x A   második   negyed   közös   elemei:   LÁNYA   (fia),   ISMERŐS   (ba-
rát/barátok),   FELNŐTT   (gyerek), VAJ (kenyér),   SZÉK   (asztal), ASZ-
TAL (szék/székek),  KALAPÁCS  (szeg), OLDAL (könyv),  ÜNNEP  (Kará-
csony), JOG (törvény). 

x A harmadik negyed  közös  elemei:  FIÚ  (lány),  ERDŐ  (fa/fák),  SZÁR  (vi-
rág). 

x A  negyedik  negyed  közös  eleme:  MOZI  (film/filmek). 
Az  egy  és  ugyanazon  gyakorisági  negyedhez  való  tartozás  mellett  nem  jelen-

téktelen  számban  előfordul,  hogy  adott  HSz-VSz  pár  különböző  gyakorisági ne-
gyedben  helyezkedik  el  a  két  korosztályt  illetően.  Efféle  átmozgásnak,  elmozdu-
lásnak  alábbi  alosztályai  voltak  megfigyelhetők: 
i. 10-14   éveseknél   a  második,   a   18-26   éveseknél   az   első   negyedhez   tartozik  

(19):  CSALÁD  (szeretet), FALU (város),  ORSZÁG  (Magyarország),  ERŐ  
(izom), SZEM (látás),  EGÉSZSÉG  (betegség), HANG (zene), HOLD (Nap), 
VILÁG  (Föld),  ÓCEÁN  (tenger),  FOLYÓ  (víz),  FÉNY  (Nap), JEGY (busz), 
ÚJSÁG   (hír/hírek), REND (tisztaság),   IDŐ   (óra/órák), REGGEL (este), 
SZÍN  (kék),  NÉGYZET  (kocka). 

ii. 10-14 éveseknél  a  harmadik,  a  18-26  éveseknél  az  első  negyedhez   tartozik  
(2):  OROSZLÁN  (állat),  ÁGY  (alvás). 

iii. A 10-14  éveseknél  a  harmadik,  a  18-26  éveseknél  a  második  negyedhez  tar-
tozik (2): ISKOLA (tanulás),  ÓRA  (idő). 

iv. A 10-14  éveseknél  az  első,  a  18-26  éveseknél  a  második  negyedhez  tartozik  
(8): EMBER (állat)  SZÜLŐ  (anya),  GYÜMÖLCS  (alma), PONT (vessző), 
HARAG (düh),  ÖRÖM  (bánat), BAJ (gond),  HÁBORÚ  (béke). 

v. A 10-14  éveseknél  a  második,  a  18-26  éveseknél  a  harmadik  negyedhez  tar-
tozik (4): ANYA (apa), APA (anya), LEÁNY  (fiú),  ÉLET  (halál). 

vi. A 10-14  éveseknél  a  harmadik,  a  18-26  éveseknél  a  negyedik  negyedhez  tar-
tozik  (3):  FÉRFI  (nő),  LÁMPA  (fény),  KÁLYHA  (meleg). 

x A  gyakorisági  negyedekben  való,  életkor  befolyásolta  helyváltoztatások,  át-
rendeződések  uralkodó   tendenciája   (38-ból  23  párt   jellemez)  az,  hogy  adott  
HSz-VSz   pár   az   idősebbeknél   gyakran   egy   gyakorisági   negyeddel   alacso-
nyabb   státuszba   kerül,   mint   amilyenben   volt   a   fiatalabbaknál   (ld.   (i),   (iii)  
alosztályt). 

x A   csökkenés   mértéke   túlnyomó   részt   egy   gyakorisági   sávnyi   (ld.   (i),   (iii),  
(iv),  (v),  (vi)  alosztályokat),  az  ennél  nagyobb  ritka  (ld.  (ii)  alosztályt). 
Ellenkező  irányú  mozgás  (a  HSz-VSz  pár  a  fiatalabbaknál  helyezkedik  el  ma-

gasabb  gyakorisági  sávban)  is  létező  realitás,  de  nem  gyakori,  15  párnál  jelent-
kezik a 38-ból  (ld.  a  (iv),  (v)  és  (vi)  alosztályt).  Az  átmozgás  ebben  az  esetben  
mindig  csak  egy  sávnyi. Az  (i)  és  a  (iv)  alosztály  alkot  népesebb  családot.  Az (i) 
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alosztály  tanulsága:  az  életkor  emelkedésével  csökken  a  legközelebbi  szomszéd  
bejósolhatósága   (a leggyakoribb VSz-ak   százalékos   értéke   kisebb   lesz).   Más  
szavakkal: ezen HSz-ak  kapcsolódási  készsége  az  életkorral  bővül,  ennek  követ-
keztében  a  legközelebbi  szomszéd  „távolsága”  – százalékos  értékben  kifejezve  – 
csökken.  A  (iv)  alosztály  esetében  ennek  ellenkezője  zajlik:  ezen  HSz-ak legkö-
zelebbi   szomszédja   – az   életkorra   reflektálva   – „távolodik”,   ami   a   százalékos  
érték  növekedésében  jut  kifejezésre.  Szűkül  ugyanakkor  más  elemek  megjelené-
si  lehetősége,  hiszen  a  legközelebbi  szomszéd  nagyobb  teret  követel  magának  a  
kapcsolódás  hatóköréből  az  életkor  előrehaladtával.  Két  ellentétes  tendencia  zaj-
lik:  szűkülés  és  bővülés. 
A  3.  és  4.  sávban  a  bejósolhatóság  már  jóval  magasabb  (50-70%)  között  mo-

zog, de ide a HSz-ak  csekély  hányada   (kb.   egy  hetede)   esik.  Feltűnő  egyezést  
mutatnak   a   csoportok.   A   közös   elemek   vannak   túlsúlyban:   FIÚ-lány,   SZÁR-
virág, ISKOLA-tanulás,   LÁMPA-fény,   ÓRA-idő,   FÉRFI-nő,   ERDŐ-fa/fák, 
KÁLYHA-meleg, MOZI-film/filmek.  Az  ÁGY-alvás pár  csak  kisebbek  esetében  
e  régió  tagja  (bár  az  idősebbeknél  is  a  második  negyed  felső  részéhez  tartozik). 
Az  1.  táblázat  szerint  a  leggyakoribb,  lexikailag azonos VSz-ak  (kerekítve)  6-

65%  közötti  skálán  helyezkednek  el.  A  2.  táblázat  azt  mutatja  be,  hogy  a  lexikai-
lag azonos VSz-ak – függetlenül  a  gyakorisági  rangsortól  – mekkora  százalékos  
különbséget  mutatnak  fel  a  két  korosztály  között  (a  HSz  abban  a  korcsoportban  
szerepel  vastag  szedésben,  amelyben  a  VSz  magasabb  numerikus  értékű;;  tehát  a  
NÉP   HSz-ra   az   idősebbek   0,2   %-kal   magasabb   értékben   adják   a   ma-
gyar/magyarok választ  stb.): 

 
10-14 18-26 VSz különbség %-ban 
NÉP NÉP magyar/magyarok 0,2 
ÉV ÉV hónap/hónapok 0,25 
SZŐNYEG SZŐNYEG padló 0,52 
VÁROS VÁROS falu 0,75 
NÉV NÉV X 0,93 
KATONA KATONA háború 0,97 
MUNKA MUNKA pénz 1 
ÜNNEP ÜNNEP Karácsony 1,14 
VÁR VÁR kastély 1,34 
SZÍN SZÍN kék 1,35 
ÚJSÁG ÚJSÁG hír/hírek 1,43 
TERMELÉS TERMELÉS búza 1,44 
BETEGSÉG BETEGSÉG egészség 1,53 
MOZI MOZI film/filmek 1,67 
KENYÉR KENYÉR étel 1,7 
FALU FALU város 1,75 
GYEREK GYEREK felnőtt 1,9 
KALAPÁCS KALAPÁCS szeg 1,98 
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ÚT ÚT autó/autók 2,15 
SAROK SAROK utca 2,21 
LÁNYA LÁNYA fia 2,49 
FELNŐTT FELNŐTT gyerek 2,57 
KÉZ KÉZ láb 2,79 
NAGYMAMA NAGYMAMA nagypapa 2,84 
ERDŐ ERDŐ fa/fák 2,92 
EGÉSZSÉG EGÉSZSÉG betegség 2,94 
JEGY JEGY busz 3,04 
REND REND tisztaság 3,74 
ASSZONY ASSZONY nő 3,75 
VILÁG VILÁG Föld 3,82 
OLDAL OLDAL könyv 3,88 
ÁLOM ÁLOM alvás 4,08 
ORSZÁG ORSZÁG Magyarország 4,16 
UTCA UTCA ház/házak 4,18 
BABA BABA gyerek 4,22 
REGGEL REGGEL este 4,27 
SZÉK SZÉK asztal 4,33 
ISMERŐS ISMERŐS barát/barátok 4,46 
NÉGYZET NÉGYZET kocka 4,57 
FIÚ FIÚ lány 4,94 
IGAZSÁG IGAZSÁG hazugság 5,13 
VÍZ VÍZ tiszta 5,2 
FÉNY FÉNY Nap 5,33 
HOLD HOLD Nap 5,58 
FÖLD FÖLD bolygó 5,63 
HANG HANG zene 5,63 
ÖRÖM ÖRÖM bánat 6,34 
SZÁR SZÁR virág 6,56 
FEJ FEJ haj 6,58 
FOLYÓ FOLYÓ víz 6,73 
EMBER EMBER állat 6,85 
VAJ VAJ kenyér 6,93 
ANYA ANYA apa 6,94 
SZÜLŐ SZÜLŐ anya 8,1 
ÓRA ÓRA idő 8,18 
CSALÁD CSALÁD szeretet 8,8 
BAJ BAJ gond 8,94 
ASZTAL ASZTAL szék/székek 9 
SZEM SZEM látás 9,5 
FÉRFI FÉRFI nő 9,81 
TANÁR TANÁR diák 10,25 
ÉLET ÉLET halál 10,57 
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ERŐ ERŐ izom 10,6 
LEÁNY LEÁNY fiú 10,77 
ÓCEÁN ÓCEÁN tenger 11,03 
JOG JOG törvény 11,76 
LÁMPA LÁMPA fény 12,99 
APA APA anya 13,71 
IDŐ IDŐ óra/órák 14 
ÁGY ÁGY alvás 14,71 
GYÜMÖLCS GYÜMÖLCS alma 15,1 
HARAG HARAG düh 16,13 
HÁBORÚ HÁBORÚ béke 16,5 
KÁLYHA KÁLYHA meleg 17,48 
ISKOLA ISKOLA tanulás 17,67 
PONT PONT vessző 18,09 
OROSZLÁN OROSZLÁN állat 22,64 

 
2.  táblázat:  VSz-ak  százalékos  értékeinek  különbsége 

  

A  kisebbek  36,  a  nagyobbak  40  pár  esetében  érnek  el  magasabb  értéket,  a  kü-
lönbség  nem  jelentős. 
A   leggyakoribb   közös   VSz-ak   különbsége   0,2-22,64%   (NÉP,   illetve  

OROSZLÁN).  A  10%-nyi   (vagy  az  alatti)  különbségnek  nem   tulajdonítunk   je-
lentőséget.  Ez  az  érték  17  párnál  figyelhető  meg,  a  gyakorisági  rangsor  bármely  
pontján jelentkezhet: MOZI – film/filmek (53,26%, illetve 54,93%  ),  illetve  VÁR  
– kastély (6,2%, illetve 7,54%).   Az   a   tény,   hogy   a lexikailag azonos VSz-ak 
négyötöde  (ld.  a  2.  táblázat  TANÁR  HSz  fölötti  részét)  a  gyakorisági  különbség  
szerint   is  nagyfokú   izomorfizmust  mutat,  a  mentális   lexikonnak  stabilitást  köl-
csönöz,  illetve  e  stabilitást  tükrözi. 
A  főnévi  HSz-VSz  pároknak  mindössze egy  ötödénél  figyelhető  meg  10%-nál  

nagyobb  különbség  (ld.  a  2.   táblázat  TANÁR  HSz-tól  kezdődő  részét).  A  VSz  
százalékos  értéke  a  17  kapcsolatból  az   idősebbeknél  11,  a   fiatalabbaknál  6  pár  
esetében  magasabb.   A 10%-nál   kisebb   különbség   esetén   egyik   csoport   javára  
sem  mutatkozott  efféle   fölény.  Ez  a  különbség  nem  valamely  grammatikai  pa-
raméternek   köszönhető.   A   grammatika   szerep   nélküliségét   jól   illusztrálja   az  
APA  és  az  ANYA.  Az  APA  HSz-ra  mindkét  korcsoportban  az  anya a leggyako-
ribb  válasz  (32,1%,  illetve  45,81%,  a  különbség  13,71%), az ANYA HSz-ra  az 
apa (34,03%, illetve  40,97%,  a  különbség  6,94%).  Mi  magyarázza,  hogy  a  két  
csoport között   az   APA   – anya 13,71%-nyi,   míg   az   ANYA   – apa pár   csak  
6,94%-nyi  különbséget  mutat  fel  a  leggyakoribb  válasz  tekintetében? A fentebbi 
17  kapcsolatban   (a  TANÁR-tól  az  OROSZLÁN-ig)  a  VSz  numerikus  értéke  a  
10-14  éveseknél  a  magasabb  az  ÁGY-alvás, ISKOLA-tanulás,  ÓCEÁN-tenger, 
IDŐ-óra/órák,  ERŐ-izom, OROSZLÁN-állat párok  esetében.  Nehezen fedezhe-
tő  fel  a  háttérben  szemantikai,  pragmatikai  vagy  más  motívum. 



A  mentális  lexikon:  életkortól  függő  strukturális  tényezők 

173 

A  szóban  forgó  17  kapcsolatban  a  VSz  numerikus  értéke  az  idősebbek  köré-
ben   magasabb   a   TANÁR-diák, LEÁNY-fiú, APA-anya,   ÉLET-halál,   HÁBO-
RÚ-béke, JOG-törvény, HARAG-düh,   LÁMPA-fény,   KÁLYHA-meleg, GYÜ-
MÖLCS-alma és  a  PONT-vessző párok  esetében.  Az  első  öt  kapcsolat  kontraszt-
ív  komplementer,  a  következő  négy  ok-okozati viszonyon alapul. Ez azt sugall-
ja, hogy  a  kontrasztív  komplementer  és  az  ok-okozati  viszony  típusú  szemanti-
kai-pragmatikai  kapcsolatok  az  életkor  függvényében  erősödnek,  ezért  könnyen  
aktiválódhatnak,  tehát  VSz-ként  a  legmagasabb  gyakoriságot  érhetik  el  az  adott  
HSz-val  másféle  viszonyt   ápoló   szavakhoz  képest.  A  GYÜMÖLCS-alma kap-
csolat   társadalmi  konszenzust   tükröz.  A  magyar   beszédközösségben   az   alma   a  
gyümölcs  prototípusa  (e  korosztályok  tükrében);;  ez  az  ismeret  azonban  tanulás  
eredménye.  A  prototipikus  jelleget  az  idősebbek  könnyebben  juttatják  kifejezés-
re. A PONT-vessző kapcsolat  alapja  a  gyakori  együttes  előfordulás,  amire  – úgy  
tűnik  – a 18-26  évesek  érzékenyebbek,  mint  a  10-14  évesek. 

 

 Lexikailag  eltérő  VSz-ak 

A 106  főnévi  HSz  közül  29-re (27,10%)  születik   lexikailag  eltérő  VSz  (a  3.  
táblázatot  az  azonos  VSz-ak  százalékos  értékeinek  növekvő  különbsége  szerint  
rendeztük;;  az  X azt  jelzi,  hogy  a  leggyakoribb  a  „nincs  válasz”;;  átmenetileg  el-
tekintünk   a   RÉSZ-egész pár   értékelésétől,   mert   az   idősebbeknél   olyan   kiugró  
eredményt  produkált,  amely  erősen  torzítaná  az  eredményeket): 

 
10-14  évesek % 18-26  évesek % 
ZENE rádió 5,62 ZENE dallam 7,45 
EREDMÉNY X 6,65 EREDMÉNY siker 9,4 
VENDÉG X 7,18 VENDÉG ház 7,73 
PÉNZ sok 7,46 PÉNZ gazdagság 7,82 
TÖRVÉNY X 7,99 TÖRVÉNY jog 16,95 
SZOBA ház 8,43 SZOBA ágy 16,01 
TÉR utca 9,06 TÉR szoba 9,31 
HELY X 9,61 HELY otthon 9,22 
RÉSZ X 11,22 RÉSZ egész 56,98 
GYOMOR has 11,3 GYOMOR éhség 12,2 
ORVOS betegség 11,76 ORVOS beteg 13,31 
SÓ cukor 12,2 SÓ bors 21,97 
ALAK ember 12,34 ALAK forma 23,65 
VIRÁG illat/illatok 12,63 VIRÁG rózsa 14,71 
HÁZ lakás 13,01 HÁZ otthon 16,57 
HEGY domb/dombok 13,06 HEGY völgy 10,61 
DOLOG munka 13,47 DOLOG valami 17,41 
BENYOMÁS X 14,39 BENYOMÁS első 14,43 
BARÁT haver/haverok 14,81 BARÁT ellenség 9,78 
NAP Hold 14,88 NAP fény 16,11 
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LÁB kéz 16,45 LÁB cipő 19,83 
KÖNYV olvasás 16,53 KÖNYV lap/lapok 13,69 
TOLVAJ rabló 16,62 TOLVAJ lop 22,16 
KÉP festmény 17,64 KÉP keret 22,81 
CSOPORT osztály 18,09 CSOPORT ember/emberek 10,89 
SZÓ beszéd 19,54 SZÓ mondat 20,95 
PAPÍR lap/lapok 19,94 PAPÍR toll 15,18 
ABLAK üveg 23,94 ABLAK ajtó 22,72 
SZOMBAT hétvége 24,04 SZOMBAT vasárnap 26,35 

 
3.  táblázat:  főnevek  (lexikailag  eltérő  VSz-ak) 

  

A VSz-ak  lexikai  eltérésének  legelemibb  szintje  az,  amikor  a  fiatalabbak  leg-
gyakoribb válasza   a   „nincs   válasz”   (EREDMÉNY,   VENDÉG,   TÖRVÉNY,  
HELY,  BENYOMÁS).  A  „nincs  válasz”  nehezebb  aktiválást  igazol,  és  mint  lát-
ható,   nem   perceptuálható,   konszenzust   (EREDMÉNY,   BERNYOMÁS,   TÖR-
VÉNY)  vagy  viszonyítást  (VENDÉG,  HELY)  tükröző  főnevek  esetében  jelent-
kezik. 
A  lexikai  eltérések  egyéb  típusainak  különböző  grammatikai,  szemantikai  és  

pragmatikai  tényezők  kombinációja  a  forrása  (első  helyen  mindig  a  10-14  éve-
sek  válaszai): 

x Kiegészítő   együttállás/együttjárás,   illetve   együttjárás   inherens   módon:  
TÉR-utca, szoba, NAP-Hold, fény,  LÁB-kéz, cipő,  KÉP-festmény, keret, 
DOLOG-munka, valami, GYOMOR-has, éhség,  VIRÁG-illat/illatok, ró-
zsa, ALAK-ember, forma, ZENE-rádió, dallam,   PÉNZ-sok, gazdagság, 
KÖNYV-olvasás, lap/lapok. 

x Antonim,   illetve   szinonim   jelentés:   HEGY-domb/dombok, völgy, BA-
RÁT-haver/haverok, ellenség. 

x Rész-egész,   illetve   együttjárás:   ABLAK-üveg, ajtó, CSOPORT-osztály, 
ember/emberek SZOMBAT-hétvége, vasárnap 

x Rész-egész,   de   más   dimenziók:   SZOBA-ház, ágy,   HÁZ-lakás, otthon, 
SZÓ-beszéd, mondat. 

x Antonim jelentés,  illetve  együttjárás:  SÓ-cukor, bors. 
x Szinonim  jelentés,  illetve  együttjárás:  PAPÍR-lap/lapok, toll. 
Szinonim  és   inherens   jegy:  TOLVAJ-rabló, lop. A  hívószavakra  adott  vála-

szok  különböző  szemantikai  műveletek  eredményei:  kontrasztív,  komplementer,  
ok-okozati,   rész-egész   viszony,   prototípus   és   szűkítés.  A leggyakrabban alkal-
mazott  művelet  mindkét  csoportban  a  rész-egész  viszony  (SZÓ-beszéd/mondat, 
ABLAK-üveg,  KÉP-keret stb.). A  kisebbeknél  a   szűkítés  a  második   leggyako-
ribb  (BARÁT-haver,  KÉP-festmény stb.),  az  idősebbeknél  pedig  a  komplemen-
ter viszony (ABLAK-ajtó,  SÓ-bors stb.).  A  kisebbeknél  nincs  prototípus   (idő-
sebbeknél   ld.  VIRÁG-rózsa)   és  ok-okozati  viszonyon  alapuló  asszociációs  pár  
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(idősebbeknél  ld.  NAP-fény, GYOMOR-éhség).  A  lexikai  elemek  összekapcso-
lására  szolgáló  rész-egész  viszony  és  a  szűkítés  tehát  a  kisebbek  által  is  könnyen  
elvégezhető  műveletek,  míg  a  komplementáció,  az  ok-okozati  viszony  és  a  pro-
totípus  nehezebb (nem  elsőnek  aktiválódó)  viszony. 
A  sávszélesség  a  kisebbeknél:  5,62-24,04 (ZENE-rádió, illetve SZOMBAT-

hétvége),   a   nagyobbaknál:   7,45-26,35 (ZENE-dallam, illetve SZOMBAT-
vasárnap).  A  gyakorisági  negyedek  és  azok  telítettsége  a  következő: 

 
10-14  évesek   18-26  évesek  közös  elemek  száma 

I. negyed: 8 HSz    HSz 9   6  

II. negyed:  11 Hsz    HSz 9   6  

III. negyed:  6 HSz    HSz 4   2 

IV. negyed  3 HSz    HSz 6   2  

  

Mindkét   csoport   tekintetében   a   két   első   gyakorisági   sáv   tartalmazza   a   HSz-
VSz  párok  többségét  (a  vizsgált  28  párból  19-et).  A  két  csoport  azonban  enyhe  
különbséget  mutat  fel  az  egyes  gyakorisági  sávba  tartozó  párok  számosságában.  
Nem   túl   jelentős   az   egyes   sávokban   található  közös   elemek   száma.  Az   egy   és  
ugyanazon  gyakorisági  sávban  elhelyezkedő  párok  (28  párból  16)  a  VSz  lexikai  
különbözősége   ellenére   a   gyakorisági   elrendeződés  ügyében  nagyfokú   azonos-
ságot  mutatnak. 

x Az  első  negyed  közös  elemei  (itt  és  a  továbbiakban  első  helyen  a  fiatalab-
bak VSZ-a): ZENE-rádió, dallam, PÉNZ-sok, gazdagság, VENDÉG-X, 
ház, EREDMÉNY-X, siker, TÉR-utca, szoba, HELY-X, otthon. 

x A   második   negyed   közös   elemei:   GYOMOR-has,   éhség,   ORVOS-
betegség,   beteg,   HÁZ-lakás,   otthon,   VIRÁG-illat/illatok,   rózsa,   NAP-
Hold, fény, BENYOMÁS-X,  első. 

x A  harmadik  negyed  közös  elemei:  LÁB-kéz,cipő, SZÓ-beszéd, mondat. 
A  negyedik  negyed   közös   elemei:  ABLAK-üveg, ajtó, SZOMBAT-hétvége,  

vasárnap. A különböző  gyakorisági  sávban  található  párok  között  egy  vagy  két-
sávnyi különbség  van. 

Egy  sávnyi  különbség: 
 (i) A 10-14   éveseknél   az   első,   a   18-26   éveseknél   a  második   negyedhez  

tartozik: SZOBA-ház, ágy. 
 (ii) A 10-14  éveseknél  a  második,  a  18-26  éveseknél  a  harmadik  negyed-

hez tartozik: DOLOG-munka, valami. 
 (iii) A 10-14   éveseknél   a   harmadik,   a   18-26   éveseknél   a   negyedik   ne-

gyedhez tartozik: TOLVAJ-rabló, lop,  KÉP-festmény, keret. 
 (iv) A 10-14  éveseknél  a  második,  a  18-26  éveseknél  az  első  negyedhez  

tartozik:  BARÁT-haver/haverok, ellenség, HEGY- domb/dombok,  völgy. 
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 (v) A 10-14  éveseknél  a  harmadik,  a  18-26  éveseknél  a  második  negyed-
hez tartozik: KÖNYV-olvasás,  lap/lapok. 
Kétsávnyi különbség: 
 (vi) A 10-14  éveseknél  az  első,  a  18-26  éveseknél  a  harmadik  negyedhez  

tartozik:  TÖRVÉNY-X, jog. 
 (vii) A 10-14  éveseknél  a  második,  a  18-26  éveseknél  a  negyedik  negyed-

hez tartozik: ALAK-ember, forma,  SÓ-cukor, bors. 
 (viii) A 10-14  éveseknél  a  harmadik,  a  18-26  éveseknél  az  első  negyedhez  

tartozik: CSOPORT-osztály, ember/emberek. 
 (ix) A 10-14  éveseknél  a  harmadik,  a  18-26  éveseknél  az  első  negyedhez  

tartozik:  PAPÍR-lap/lapok, toll. 
Az (i), (ii), (iii), (vi),  (vii)  alosztályokban  egy  és  ugyanazon  HSz-VSz  pár  az  

idősebbek  esetében  egy  vagy  két  sávval  magasabb  gyakoriságú,  mint  a  fiatalab-
baknál.  A  (iv),   (v),   (viii)  és   (ix)  alosztályra  az  ellenkező   igaz:  a   fiatalabbaknál  
(egy   vagy   két   sávval)   magasabb   gyakorisági   sávban   helyezkedik   el   az   adott  
HSz-VSz,   mint   az   idősebbeknél.   Itt   is   jelentkezik   az   az   ellentétes   tendencia,  
hogy   a   gyakorisági   sáv   váltásában   – az   életkor   szerint   – egyaránt   jelen   van   a  
szűkülés  és  a  bővülés.  Az  a  tendencia  uralkodik,  16  pár  közül  10-re igaz, hogy a 
felfele  való  sávváltás  inkább  a  fiatal  csoportot  jellemzi. 
Az  3.   táblázat   szerint   a   lexikailag   eltérő  VSz-ak   (kerekítve)   5-57  %  közötti  

skálán  helyezkednek  el.  A  4.  táblázat  az  egy  és  ugyanazon  HSz-ra adott lexikai-
lag  más  VSz  százalékos  értékének  különbségét  mutatja  be  növekvő  sorrendben  
(vastagon  szedve  az  a  VSz,  amely  nagyobb  numerikus  értékű). 

 
 

 10-14  évesek 18-26  évesek különbség  %-ban 
BENYOMÁS X első 0,04 
NAP Hold fény 0,23 
TÉR utca szoba 0,25 
PÉNZ sok gazdagság 0,36 
HELY X otthon 0,39 
VENDÉG X ház 0,55 
GYOMOR has éhség 0,9 
ABLAK üveg ajtó 1,22 
SZÓ beszéd mondat 1,41 
ORVOS betegség beteg 1,55 
ZENE rádió dallam 1,83 
VIRÁG illat/illatok rózsa 2,08 
SZOMBAT hétvége vasárnap 2,31 
HEGY domb/dombok völgy 2,45 
EREDMÉNY X siker 2,75 
KÖNYV olvasás lap/lapok 2,84 
LÁB kéz cipő 3,38 
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HÁZ lakás otthon 3,56 
DOLOG munka valami 3,94 
PAPÍR lap/lapok toll 4,76 
BARÁT haver/haverok ellenség 5,03 
KÉP festmény keret 5,17 
TOLVAJ rabló lop 5,54 
CSOPORT osztály ember/emberek 7,2 
SZOBA ház ágy 7,58 
TÖRVÉNY X jog 8,96 
SÓ cukor bors 9,77 
ALAK ember forma 11,31 
RÉSZ X egész 45,76 

4.  táblázat:  VSz-ak  százalékos  értékeinek  különbsége 

 
A   lexikailag   különböző,   leggyakoribb   válaszok   százalékos   értéke   a   legtöbb  

esetben  csekély  mértékben  tér  el  (pusztán  az  ALAK  és  a  RÉSZ  esetében  haladja  
meg a 10 %-ot).  Ez  azt  jelentheti,  hogy  a  válaszként  más-más  lexémát  eredmé-
nyező  műveletek  között   a  produktivitást,  azaz   a  gyakorisági   sávban  való  elhe-
lyezkedést  illetően  nincs  jelentős  különbség.  Másként  fogalmazva:  bár  a  legkö-
zelebbi  szomszédot  más-más  művelet  révén  éri  el  a  két  korosztály,  magát  az  el-
járást  az  adott  korcsoport  tömegesen  alkalmazza. 
Az  5.  táblázat a  szófajváltás,  illetve  szófajmegőrzés  tényét  mutatja  be.  A  vizs-

gált  párokban  a  HSz  szófaj  megőrzése  a  VSz  révén  gyakoribb  (a  29  párból  20  
párban),  mint  annak  megváltoztatása  (a  29  párból  9  párban). 

 
A  VSz  megőrzi  a  HSz  szófaját  mindkét  csoportban 
 
 

 10-14  évesek 18-26  évesek 
NAP Hold fény 
TÉR utca szoba 
GYOMOR has éhség 
ABLAK üveg ajtó 
SZÓ beszéd mondat 
ORVOS betegség beteg 
ZENE rádió dallam 
VIRÁG illat/illatok rózsa 
SZOMBAT hétvége vasárnap 
HEGY domb/dombok völgy 
KÖNYV olvasás lap/lapok 
LÁB kéz cipő 
HÁZ lakás otthon 
PAPÍR lap/lapok toll 
BARÁT haver/haverok ellenség 
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KÉP festmény keret 
CSOPORT osztály ember/emberek 
SZOBA ház ágy 
SÓ cukor bors 
ALAK ember forma 

5.  táblázat:  Szófaj-megőrző  HSz-VSz  párok 

(Részletes  elemzésüket  ld.  fentebb.) 

 

Van,  amikor  csak  az  egyik  csoportban  van  szófajváltás  (6): 

 10-14  évesek 18-26 évesek 
HELY X otthon 
VENDÉG X ház 
EREDMÉNY X siker 
TÖRVÉNY X jog 
RÉSZ X egész 
PÉNZ sok gazdagság 

6.1.  táblázat:  Szófajváltás  csak  a  10-14  éveseknél 

(Részletes  elemzésüket  ld.  fentebb.) 

 10-14  évesek 18-26  évesek 
DOLOG munka valami 
BENYOMÁS X első 
TOLVAJ rabló lop 

6.2.  táblázat:  Szófajváltás  csak  a  18-26  éveseknél 

(Részletes  elemzésüket  ld.  fentebb.) 

  

 Az  adatok  értékelése,  eredmények 
A  kutatás   céljaként  megfogalmazott  kérdések  a   leggyakoribb VSz-ak izomorf-
izmusára,  szófajmegőrző,  illetve  –váltó  voltára  és  az izomorfizmus,  szófajmeg-
őrzés,  -váltás  lingvisztikai,  pszicholingvisztikai  tartalmára  irányultak. 

1. A VSz-ak  izomorfizmusára  igenlő  válasz  született;;  ennek  egyik  komoly  je-
le,  hogy  a  106  főnévi  HSz-ra  77  (72,64  %)  esetben  lexikailag  azonos  válaszszü-
letett  a  két  csoportban 
.2.   Az   azonosságnak   kevésbé   szembetűnő   jeleit   is   sikerült   feltárni.   Voltak  

olyan HSz-ak,   melyek   egy   és   ugyanazon   VSz-t   hol   egyes,   hol   többes   számú  
formában   hívták   elő.   Ebben   az   esetben   a   legközelebbi   szomszéd   egy   olyan  
lexéma, amely   alternatív   grammatikai   köntösben   jelenhet   meg.   A   jelenség  
mindkét   csoportból   adatolható,  miközben   határozott   életkori   különbség  mutat-
kozott.   Az   idősebbek   körében   jelentkező   alternáció   valamennyi   esetben   jelen  
van  a  fiatalabbaknál,  de  fordítva  nem  igaz.  A  fiatalabbaknál  előfordulnak  olya-
nok   is,   amelyek   az   idősebbeknél  nem.  További   vizsgálatok   szükségesek,   hogy  
kísérletünk  ezen  aspektusa  a  mentális  lexikonnak  egyik  életkor  által  befolyásolt,  
valós,   strukturális  problémáját  buktatta-e  ki  a  szóban   forgó  alternáció,  vagy  az  
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alternáció  pusztán  a  kísérlet  olyan  mellékterméke,  aminek  nincs  köze  a  lexikon  
struktúrájához. 
3.  Ugyancsak  az  izomorfizmust  erősíti  a  gyakorisági  elrendeződés.  A  lexikai-

lag azonos VSz-ak  többsége  (77-ből  39)  azonos  gyakorisági  sávban  helyezkedik 
el.  Az  azonos  sávhoz  való  tartozás  független  a  gyakorisági  sávtól. 
4.  A  lexikailag  azonos  válaszok  egy  részében  a  kontrasztivitás,  közelebbről  az  

antonim   szembeállítás   a   válasz   alapja:   EMBER-állat,   ÖRÖM- bánat,   HÁBO-
RÚ-béke. Vannak szimmetrikus és   kölcsönös   antonim   viszonyban   lévő   párok:  
VÁROS-falu, FALU-város,  BETEGSÉG-egészség,  EGÉSZSÉG-betegség,  IDŐ-
óra,  ÓRA-idő.  Ezek  tulajdonképpen  egy  és  ugyanazon  jelentést  erősítik  kétfelől  
(BETEGSÉG-egészség,  EGÉSZSÉG-betegség stb.).  A  mentális  lexikon  struktú-
rájának  alighanem  ezek  a  legelemibb  kiinduló  pontjai,  elsődleges  pillérei. 
5.  Mutatkoztak   azonban  olyan  kapcsolatokat   is,  melyekben   egy  új   tag   (szó)  

bevonásával   a   korábbi   szimmetria,   kölcsönösség   részben   megbomlik,   részben  
újraszerveződik.  E  folyamatban  az  életkornak  szerepe  van.  A  LÁMPA  HSz-ra a 
fény a   leggyakoribb   mindkét   csoportban,   a   FÉNY   legközelebbi   szomszédja   a  
Nap mindkét   csoportban.   Ugyanakkor   a   NAP   legközelebbi   szomszédja   a   két  
csoportban  más-más:  a  fiatalabbaknál  a  Hold,  az  idősebbeknél  a  fény. A struktu-
rális   bonyolódás   további   irányai   is   kitapinthatóak   voltak.   Van,   hogy   egy   és  
ugyanazon   VSz   több   HSz-hoz is leggyakoribb VSz-ként   kapcsolódik:   ASZ-
SZONY-nő,  FÉRFI-nő.  Vannak  láncszerű  kapcsolatok:  VAJ-kenyér,  KENYÉR-
étel.  Valamennyi  mintázat  mindkét csoportban jelen van. 

6. Ha a lexikailag azonos VSz-ak  eltérő  gyakorisági  sávban  helyezkedtek  el,  
akkor  az  uralkodó  tendencia  az  volt,  hogy  a  magasabb  sáv  az  idősebbekre  volt  
jellemző.  Ezeket  a  párokat  gyakran  ok-okozati  viszony  kapcsolja  össze  (  JOG-
törvény, HARAG-düh,   LÁMPA-fény,   KÁLYHA-meleg).   A   jelenséget   úgy  
könyvelhettük  el,  hogy  az  ok-okozati   típusú  szemantikai-pragmatikai kapcsola-
tok   az   életkortól   függenek:   az   idősebbek  körében  könnyen   aktiválódnak,   ezért  
érnek  el  magasabb  százalékos  értéket,   lesznek leggyakoribb VSz-ak.  Aktiválá-
suk  a  fiatalabbak  körében  valamivel  nehezebb,  és  bár  az  ő  esetükben  is  leggya-
koribb VSz-ak, de kisebb numerikus értékkel,  mint  az  idősebbeknél. 
7.  Ugyancsak  az  idősebbeknél  helyezkedik  el  magasabb  gyakorisági  sávban  a  

GYÜMÖLCS-alma.  A  magyar  beszédközösségben  az  alma  a  gyümölcs  prototí-
pusának  tekinthető,  és  úgy  tűnik  a  prototipikusság  könnyebb  aktiválást  biztosít.  
A   GYÜMÖLCS-alma kapcsolat   nyelvi   köntösben   jelentkező   társadalmi   kon-
szenzus.   E   „megegyezés”   eredményét   tanulás   révén   lehet   birtokba   venni,   ami  
érthetővé  teszi,  hogy  a  prototipikusságot  miért  tudják  az  idősebbek  könnyebben  
kifejezésre  juttatni. 
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8.  A  lexikailag  eltérő  VSz-ak  kisebbségben  voltak  (106  HSz  közül  29).  Az  el-

térések  különböző  forrásokból  fakadtak: 
x A  társadalmi  konszenzust  (TÖRVÉNY  stb.)  tükröző  HSz-ak  esetében  az  idő-

sebbek  könnyedén  aktiváltak  VSz-t,  ám  a  fiatalabbaknál  a  „nincs  válasz”  volt  
a leggyakoribb. 

x Fölényben  voltak  a  nagyobbak  az   idiomatikusság   tekintetében   is   (BENYO-
MÁS-első). 

x Végül  eltérő  lexikai  választ  eredményezett  a  válaszhoz  mozgósított  mentális  
művelet  jellege is. A kisebbek gyakran az antonim-szinonim,  rész-egész  mű-
veletek  adta  lehetőségekkel  éltek,  ugyanakkor  az  idősebbek  más,  differenci-
áltabb  eljárásokat  is  alkalmaztak  (inherens  jegy,  együttes  előfordulás). 

x Bár  születtek  lexikailag  azonos  és   lexikailag  eltérő  VSz-ak,  a  szófajváltás  a  
főnévi  HSz-ak  esetében  ritka  jelenség.  A  lexikailag  azonos  VSz-ak  körében  
egyszer   fordult   elő   (VÍZ-tiszta:   mindkét   csoportban).   A   lexikailag   eltérő  
VSz-ak  között  is  alapos  kisebbségben  van  (29  párból  9).  Még  inkább  csökken  
ez  az  arány,  hiszen  szófajváltásként  könyveltük  el  azt  is,  ha  a  fiatalabbak  leg-
gyakoribb VSz-a  a  „nincs  válasz”  volt.  A  valós  szófajváltás  ebben  az  alosz-
tályban   is   csak  egy-két   esetre  korlátozódik.  A   főnévi  HSz   tehát   (a  magyar)  
egyszavas   szóasszociációs   vizsgálatokban   szófajmegőrző   válaszokat   provo-
kál. 

 
Összességében  azt  kell  mondanunk,  hogy  főnévi  HSz-ak  vizsgálata  tükrében  a  

mentális   lexikon   struktúrájában   az   azonosságok   túlnyomó   többségben vannak. 
Mivel  a  vizsgálatba  bevont  mindkét  csoport  a  magyar  beszédközösséghez  tarto-
zik,  ez  megfelel  elvárásunknak.  A  kisebb,  de  lényeges  különbségek  két  forrásra  
voltak  visszavezethetők: az  első   inkább  pszicholingvisztikai,  a  második  inkább  
szociolingvisztikai  tartalmúnak  tűnik. 
Az  idősebbek  jobban,  rutinosabban  birtokolják  a  különböző  mentális  művele-

teket  (rész-egész,  ok-okozat  stb.),  és  ezek  részletezőbb  (tehát  nem  csak  szembe-
állító,   kiegészítő)   viszonyok   szerinti   felosztást   tesznek   lehetővé   egy-egy   szó  
strukturális  holdudvarában,  ami  tükröződik  a  legközelebbi  szomszéd megválasz-
tásában  is. 
Az  életkor  nagyobb  beszédtapasztalattal   jár.  Ez  biztosítja  az  adott  beszédkö-

zösségben  normaként  elfogadott  prototipikus  és   idiomatikus  kapcsolatok  köny-
nyebb  mozgósítását,  amiről  az  idősebbek  tettek  tanúbizonyságot. 
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