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KREPSZ VALÉRIA
Magyar nyelv és irodalom BA.

A különböző előhívási formák szerepe  
a mentális lexikon vizsgálatában

Bevezetés

A mentális lexikon egyfajta agyi „szótároló” más néven az elme szótára,1 amely elraktározza a 
szavak hangalakját és jelentését, illetve a használati szabályait. Felépítését, elrendezését sokan 
sokféleképpen próbálták leírni, noha pontos definíciója még a mai napig várat magára. A kuta-
tók metaforák segítségével tudják leginkább bemutatni, hogyan épül fel a mentális lexikon.2 Az 
egyik legkorábbi jellemzés Platón nevéhez köthető, aki madárkalitkához hasonlította, később 
Cicero a dolgok kincsestárának nevezete, Kant pedig úgy vélte, a memóriában különböző fe-
jezetek vannak. Conan Doyle detektívregény-író szerint a mentális lexikon leginkább egy üres 
szobához hasonlítható, amelyet mi magunk egyénileg töltünk meg funkciókkal, és tartalma 
állandóan változik.3 Pléh Csaba szerint „A lexikon olyan sejtegyütteseknek felel meg, amelyek 
egymástól távoli kérgi részeket kapcsolnak össze, míg a grammatikai mozzanatok inkább rövid-
távú kapcsolatokon alapulnak.”4 A mentális lexikon tárolja a beszélő számára a nyelv és a be-
széd adott elemeit, egységeit, továbbá a működéshez szükséges szabályokat és azok különböző 
működési módozatait.5 A mentális lexikon tehát egy olyan emlékezeti rendszer, amely felelős a 
szavak hangalakjáért és jelentéséért, továbbá tartalmazza a fonológiai, morfológiai és szintakti-
kai szabályokat. Azonosítható a rövid és a hosszú távú emlékezeti rendszer azon részével, amely 
felelős a nyelvi, verbális emlékek előhívásáért és tárolásáért.6

A mentális lexikon működését alapvetően két szempont határozza meg, amelyek egymással is 
szoros összefüggésben vannak: milyen ennek az agyi szótárnak a felépítése és hogyan lehetséges 
ebből a szótárolóból az elemek előhívása.7 

Caron8 szerint a mentális lexikon az egyén nyelvi jeleket tároló rendszere, amelyet 
legkevesebb három információ határoz meg: a szó fonológiai alakja, szintaktikai és morfológiai 
tulajdonságai és az adott jel jelentése, valamint használati köre. Huszár9 három szintet feltételez: 
a nyelvfüggetlen fogalmat tartalmazó konceptus; a konkrét nyelvhez köthető, absztrakt lemma; 
és a fonológiai alakkal rendelkező, konkrét nyelvi szó, a lexéma. Fillmore10 szerint a mentális 

1  AITCHISON 2003.
2  JAREMA − LIBBEN 2007.
3  GÓSY 2005.
4  PLÉH 2000. 35.
5  GÓSY 2005.
6  LUKÁCS – PLÉH 2003.
7  OLDFIELD 1966.
8  CARON 2001.
9  HUSZÁR 2005.
10  FILLMORE 1971.
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lexikon információt tartalmaz:
%� a nyelvi egység fonológiai formájáról;
%� a nyelvi egység jelentéséről;
%� a szintaktikai környezetről, amelybe beépíthető;
%� arról, hogy mely grammatikai szabályok alkalmazhatók rá;
%� amennyiben predikátum, a lehetséges argumentumokról;
%� a használati feltételekről;
%� az adott egység más egységekkel kapcsolatos szemantikai és morfológiai viszonyairól.

A mentális lexikonban tárolt elemek esetében kérdéses, hogy milyen kapcsolat áll fenn a külön-
böző egységek között. Az azonban biztos, hogy egymástól nem függetlenül tárolódnak, vagyis 
létezik közöttük valamilyen, alapvetően lingvisztikai természetű kapcsolat, amelyet főként a 
szóasszociációs tesztek eredményei bizonyítanak. A fennálló kapcsolatot azonban más, külső 
tényezők is befolyásolják, így például az életkor.11

A mentális lexikont háromféle rugalmas határokkal rendelkező, és egymással érintkező 
terület építi fel: az aktív, passzív és az éppen aktivált szókincs.12 Attól függően, hogy egy 
adott szót a beszélő ritkán vagy gyakran használ, sorolható az aktív, illetve passzív részbe, 
míg az éppen aktivált beszédjelek csoportja az, amelyet egy adott személy egy éppen zajló 
beszédhelyzetben képes aktiválni.13 A folyamatos változás vizsgálható az aktív és passzív 
szókincs összetételével, illetve az adott elemekhez vezető hozzáférési utak vizsgálatával.14 Az 
egységek állandó cserélődését számos tényező indukálhatja, így az életkor, a tanulás és felejtés, 
a különböző tapasztalati működések, az adott elem előfordulásának gyakorisága, akusztikai, 
fonetikai sajátosságai, fonológiai ismérvek, kontextus, vagy a közrejátszó előfeltevések.15 

A mentális lexikon felépítését illetően két elmélet verseng egymással napjainkban is a 
pszicholingvisztika területén. Az egyik, ún. pókhálóelmélet szerint az adott szemantikai egységek 
olyan módon kapcsolódnak egymáshoz, hogy egy egységnek több másik egységgel is lehet 
egyszerre közvetlen kapcsolata, illetve a közvetlenül nem kapcsolódó elemek is kapcsolatban 
állhatnak egymással más egységeken keresztül.16 

A másik az ún. atomgömb-hipotézis, amely szerint adott szemantikai egységekből különböző 
mezők jönnek létre olyan módon, hogy egy adott egység akár több mezőbe is beletartozhatnak 
egyszerre. A pókhálóelmélet igazolására különböző szóasszociációs kísérleteket végeztek a 
kutatók. Az első kísérletek között tartják számon Francis Galton vizsgálatát, aki 1883-ban 
saját magán tesztelte a szóasszociációs működését.17

Az agyi szótároló működése vizsgálható egyrészt a produkció, másrészt a percepció oldaláról. 
Számos produkciós modell jött létre, amelyek segítségével a mentális lexikon működését 
igyekeztek bemutatni. A beszédprodukciós modellek alapján három szint különíthető el:

%�

11  LENGYEL 2001.; NAVRACSICS 2001b.
12  GÓSY 2005.
13  LIBÁRDI 2001.; GÓSY 2005.
14  GÓSY 2000.
15  GÓSY − KOVÁCS 2001.
16  AITCHISON 2003.
17  GÓSY − KOVÁCS 2001.; GÓSY 2005.
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%� a fogalmi szint,
%� a lexikai megformálás szintje (lexikai kiválasztás és fonológiai kódolás),
%� az artikulációs szint.18

Arra a kérdésre, hogy hogyan rendeződnek el a különböző típusú, eredetű vagy akár különbö-
ző nyelvekhez kapcsolódó információk, a nyelvről való tudás az agyban, még hosszú évtizedes 
kutatások után sem kaptak választ a kutatók. Tekintve, hogy rejtetten működő agyi folyamatok 
tanulmányozásáról van szó, így a közvetlen hozzáférés nem lehetséges, kizárólag modellálni 
tudjuk a folyamatok működését, elrendeződését. Napjainkig is kérdés, hogy egy közös nyelvi 
centrum létezik-e a kétnyelvű beszélők esetében a két nyelvről való információ tárolására, vagy 
külön tároló rendszer jött létre mindkét nyelv számára.19 Magyar vizsgálatok szerint20 a mentális 
lexikon blokkos elrendeződésű, azaz nyelvspecifikus szabályok szerint helyezkednek el a lexiká-
lis egységek a lexikon adott területén. 

Hogy mi alapján rendeződnek a blokkok egymáshoz viszonyítva, szintén kérdéses. 
Valószínűsíthető, hogy fonológiai/fonetikai paraméterek mentén történik a rendszerezés, tehát 
elsősorban a hangzás alapján különülnek el. Ez nem zárja ki a szemantikai alapú kapcsolatok 
létrejöttét sem, amelyet a spontán beszéd vizsgálatai segítségével bizonyítható, a keresett szó 
felidézése, előhívása során ugyanis gyakran elsőbbséget élveznek a jelentés alapú kapcsolatok. A 
szóelőhívási vizsgálatok sikerességét azonban gyakran a hangzási elrendeződés határozza meg, 
azaz a szemnatikai tényezők a hangzás alapú fonetikai/fonológiai elrendeződés alárendeltjei.21

A mentális lexikon az anyanyelv-elsajátítás folyamán épül ki, de az ember egész élete során 
változik, módosul.22 Tekintve, hogy az anyanyelvét épp elsajátító gyermek szókincse az észlelés-
megértés percepciós működéssorozat során jön létre, jelentősen megelőzve ezzel a produkció 
fejlődését, feltételezték, hogy kétféle mentális lexikon található az elménkben.23 Benedict 
kutatása szerint24 egy gyermek 50 szó megértésére már 13 hónapos korban, produkálására csak 
19 hónapos korban volt képes. 

A mentális lexikonban tárolt elemek közötti kapcsolat a különböző életkorokban folyamatosan 
változik, változhat. Asszociációs kísérletek rámutattak, hogy vannak adott életkorhoz, életkori 
csoportokhoz kapcsolódó, specifikus jellemzők is. Gósy Mária25 húsz értelmetlen hangsorból 
álló lista segítségével vizsgálta a különböző életkorú beszélők asszociációs folyamatait, amelyek 
értelmes szavak fonetikai torzításából jöttek létre. A harár és dekegség (halál és betegség szavak 
torzításai) alakok felismerése az idős kísérleti személyek körében volt a legmagasabb. A 
középkorú adatközlők esetében a betegség bizonyult könnyen felismerhetőnek, ám a halál szó 
megfelelő azonosítása csökkent, míg a fiatal, 20 év körül beszélőknél adatolták a legalacsonyabb 
azonosítási arányt. A gyermekek válaszaiban azonban igen elgondolkodtató módon a halál szó 
felismerése során a középkorú és az egyetemista adatközlőknél is magasabb eredményeket értek 
el.

18  FERRAND 2001.
19  NAVRACSICS 2001(a).
20  vö. GÓSY 2001(b).
21  GÓSY 2001(b).
22  GÓSY 1998(a).
23  GÓSY − KOVÁCS 2001.
24  BENEDICT 1979.
25  GÓSY 2005.
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A mentális lexikont az utóbbi évtizedekben elsősorban az idegen vagy második nyelvi tudás 
kialakulása és elrendeződése kapcsán kutatták. Ezek mentén a mentális lexikon különböző 
dimenzióit vizsgálták. Egyes felfogások szerint a mentális lexikon minimum két dimenzióval 
bír,26 tehát rendelkezik nagysággal és mélységgel vagy minőséggel a tanuló aktuális tudásának 
megfelelően. Más felfogás szerint27 a mentális lexikon esetében fontos a lexikon részletes vagy 
pontos ismerete, a tudás mélysége, és a használhatósága. 

A mentális lexikon vizsgálata tehát magában foglalja az „agyi szótároló” és az azt felépítő 
egységek rendszerének elemzését.28 Elsősorban a szavak között fennálló kapcsolatok 
feltérképezésére használták a kutatók korábban a szóasszociációs kísérleteket, ugyanis az 
előhívások típusából következtetni lehet az agyi szótároló szervezettségére.29 Az asszociációs 
vizsgálatok során cél az aktivizálható szókincs felmérése, amelyet Gósy Mária30 úgy határoz 
meg, hogy azon szavak összessége, amelyek a beszédpercepciós folyamatok során extra 
energiával töltődnek fel, azaz „aktivizálódnak”. Az asszociációs folyamatok révén a szükséges 
egységek „előhívhatókká” válnak. Az aktiváció a lexikális hozzáférés folyamatán keresztül 
történik, amely mind a produkció, mind a percepció oldaláról vizsgálható. Beszélőként azt 
jelenti, hogy előhívjuk a közlés során az adott szót. Elsőként a lemma kiválasztása történik a 
lehetséges alternatívák közül, amelyet a lexikális szelekció folyamatának neveznek. A fonológiai 
kódolás során a beszélő összeveti az adott nyelvi egység fonetikai formáját a lexikonban tárolt 
fonológiai reprezentációjával. A hallgató azonosítja az elhangzottakat, vagyis eljut a keresett 
szóig a feldolgozásban a percepció során.31

A szófelismerés témakörével számos tanulmány foglalkozott már korábban, amelyek 
különböző módokon képzelték el a szóaktiváció folyamatát. Az elképzelések két nagyobb 
csoportra oszthatók.32 Az első kategóriában az ún. aktivációs modellek találhatók, amelyek szerint 
a mentális lexikon minden egyes eleme rendelkezik a bemenő jellel való összehasonlításhoz 
szükséges stratégiákkal és jegyekkel, az azonosítás, összehasonlítás pedig mindaddig zajlik, 
amíg meg nem történik a szó felismerése.33 A másik típus a lexikális kereső modellek csoportja, 
amelyek esetében az összehasonlítás a gyakoriság tényezője mentén zajlik.

Az aktivációs modellek egyik fő példája Morton logogén modellje,34 amely a mentális lexikont 
ún. logogének gyűjteményeként képzeli. A logogének olyan nyelvi egységek vagy modulok, 
amelyek rendelkeznek azon jegyekkel, amelyek mentén megtörténik az összehasonlítás, az 
adott beszédhelyzetnek megfelelően. Tehát a szemantikai környezet biztosítja az impulzust, 
amely aktiválja a megfelelő nyelvi egységet, és amely ilyen módon extra energiával töltődik 
fel, és küldi saját szavának fonológiai kódját a válasz-tárba, ahonnan megindul az artikulációs 
válasz. A gyakran használt szavak esetében alacsonyabb a logogének küszöbe, ilyen módon 
könnyebben felismerhetők. A logogének tartalmazzák az adott szóra vonatkozó szemantikai, 
lexikai és fonológiai információkat. A modell előnye, hogy magyarázza a modalitás 
szógyakorisági jellemzőit, továbbá a kongruens mondatkontextus facilitáló és az inkongruens 

26  vö. READ 1988.; WESCHE − PARIBAKHT 1996.; QIAN 1999.
27  HENRIKSEN 1999.
28  SZALAI 1996.
29  VARGA 2010.
30  GÓSY 1993.
31  vö. SZALAI 1996.; GÓSY 2005.
32  vö. GÓSY 1993; 1998(b).
33  vö. SIMON 2006.
34  MORTON 1969.
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mondatkontextusok gátló hatását is. 
A lexikális kereső modellek példája lehet Marslen–Wilson cohort elmélete,35 amely szerint 

a szó aktivációja olyan módon történik, hogy egy akusztikai input hatására megkezdődik 
a keresés, amely végül egy szóra redukálódik, ezáltal megtörténik a felismerés. A modell 
szerint interakció folyik az elemzés különböző szintjei között. Jellemzői a felismerési pont, 
amelytől kezdve biztosan megjósolható a keresett szó, illetve a Markov-lánc, amely szerint a 
már meglévő elem alapján nagy valószínűséggel következtetni lehet a következő elemre.36 A 
modell kiküszöböli a logogén modell hibáit. Az adott egységeknek nincs küszöbértékük, a szó 
első néhány tagja a lehetőségek egész sorát aktiválja, majd a továbbiakban beérkező jelzések 
segítségével aktiválódik a megfelelő egység. 

A tudás tárolását, tárolódását illetően számos elmélet látott már napvilágot a pszichológia és 
a nyelvtudomány területén. Alapvetően két típus különböztethető meg: azokat, amelyek szerint 
egyetlen reprezentációs szint létezik,37 és azokat, amelyek hierarchikus elrendezésben képzelik el 
a tudás felépítését. A hierarchikus elrendeződésű modellek egyik típusa szerint a tudásunk két 
tárban rendeződik el. A fogalmi tárban összegződik az ismeretünk a szavak jelentéséről, illetve 
a világról való tudásunk, míg a lexikai tár a szavak fizikális jellemzőit, például az ortográfiai 
jellemzőket és a kiejtésről való tudást tartalmazza.38 A modell szerint a hosszú távú memória 
információkat tartalmaz az adott elemek között fennálló kapcsolatról is. Ezek a kapcsolatok 
alkotják később az asszociációk alapját, amely egy gyors és automatikus folyamat, és amelyek 
segítségével látszólag egymástól teljesen független elemek is kapcsolatba kerülhetnek. Más 
kutatások szerint,39 ezek a kapcsolatok a logikán alapszanak. Ennek ellentmondanak azok a 
vizsgálati eredmények, amelyek szerint adott elemek között akkor is fennállnak asszociációs 
kapcsolatok, ha nem köti össze az elemeket logikai kapcsolat. 

A szóasszociációs tesztek során két folyamat játszódik le a beszélő agyában: a szófelismerés, 
azaz a lexikai elérés és az előhívás folyamata.40 A lexikális hozzáférés folyamata során kiválasztjuk a 
szükséges lexikai egységet, majd fonológiai-fonetikai formába öntjük, végül az adott helyzetben 
szükséges artikulációs gesztusok megvalósításával kimondjuk azokat.41 A szóaktiváció két 
szinten történik. Elsőként aktiválódik a fogalom szemantikai és szintaktikai reprezentációja, 
amelyhez később hozzárendelődik a fonológiai tartalom.42 A sorrend mindig kötött, előbb a 
lemma, majd azt követően a lexéma aktiválódik.43 Ez a sorrend mutatkozik meg a Levelt-féle 
modell44 ábrázolásában is. Önmagában ez az ábrázolás nem csupán a percepció inverz modellje, 
ugyanis a beszédprodukció során cél a szükséges lexikai egységek kiválasztása, a megfelelő 
fonológiai, fonetikai forma hozzárendelése, végül az artikulációs gesztusok kivitelezése.45 A 
modell hierarchikus felépítésű és hierarchikus működést is feltételez (1. ábra). 

35  MARSLEN-WILSON 1989.
36  vö. SIMON 2006.
37  vö. MORTON 1969.
38  vö. COLLINS − LOFTUS 1975.
39  COLLINS − QUILLIAN 1969.
40  NAVRACSICS 2001(a).
41  HOFFMANN 1999.
42  vö. FROMKIN 1971.
43  GÓSY 2004.
44  LEVELT 1989.
45  GÓSY 2005.
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Elsődleges a fogalmi előkészítés, amely az adott fogalomnak megfelelő nyelvi jel megtalálását, 
azaz lexikai fogalomként való megjelenését jelenti. A fogalmi előkészítés lehet nyelvi jel vagy 
egyfajta vizuális élmény is. Ezt követi a lexikai fogalom definiálása. A beszélő ezen folyamatok 
során a rendelkezésre álló nyelvi jeleket használhatja fel, ezekből választja ki az adott 
beszédhelyzetnek, szituációnak és kontextusnak megfelelőt.46 A lexikai válogatás két szintje a 
fogalom szemantikailag és szintaktikailag meghatározott reprezentációjának aktiválása, majd 
a fonológiai alak hozzárendelése. Ezen szintek mindegyikén történhet hibázás a szóelőhívás 
folyamatán belül, amelyre a különféle megakadásjelenségek, például a nyelvem hegyén van 
jelenség, téves szókezdés vagy téves szótalálás hívják fel a figyelmet (2. ábra). 

A lexikális válogatás szemantikai vezérlésű. A fonológiai kódolás során létrejönnek a fonetikai 
jellemzők a különböző szavak esetében (3. ábra). A szóaktiválás folyamatán belül a lemma 
szinten valósul meg a lexikális kiválasztás.47

Az asszociációs vizsgálatok módszertanának kidolgozása egészen a XIX. századra nyúlik 
vissza.48 A szóasszociációs működéseknek több fajtája létezik aszerint, hogy adunk-e valamilyen 
támpontot az adatközlők számára a szavak előhívásával kapcsolatban. Ennek alapján 
beszélhetünk:

%� szabad szóasszociációs módszerekről, ahol vagy teljesen szabadon, bármiféle megkötés 
nélkül, vagy valamilyen szabadon választott hívószóra kell a beszélőnek szavakat ak-
tiválnia. A hívószó lehet értelmes szó, de értelmetlen hangsorok alapján is képesek az 
adatközlők az felidézett hangsor kimondására.49

%� A szűkített szóasszociációs tesztekben adott kategóriákon belül kell szavakat elhívni. 
%� Végül a nyitott tesztek során a válaszoknak megadott jelentéstani kategóriákon belül 

aktiválnak szavakat a résztvevők.50 Lehetséges, hogy az inger hatására előhívott első 
asszociátumra vagyunk csak kíváncsiak, de több, akár megadott időn belül előhívott 
(kimondott vagy lejegyzett) szavak is vizsgálhatók. Ezek esetében gyakran fontos az 
előhívott egységek sorrendje is. 

A különböző előhívási módszerek a mentális lexikon különböző működési módozatairól, szer-
veződéséről ad képet a kutatók számára. A szabad szóasszociációs teszt során nem csupán az 
aktív, az agyi szótároló passzív része egyaránt aktiválódik. Egyéb vizsgálatok során arra is rámu-
tattak, minél több lexikai egység előhívására vagyunk képesek, annál könnyebbnek mutatkozik 
a lexikonhoz való hozzáférés, illetve minél könnyebb az előhívás, annál több szót képes az 
adatközlő aktiválni a megadott idő alatt.51

A szóasszociációs folyamatot számos tényező befolyásolja, így például az adott személy 
szókincsének nagysága, a témában való jártasság, a lexikális hozzáférés egyéni sebessége, 
akusztikai-fonetikai sajátosságok, fonológiai ismérvek, kontextus, az adott asszociációs 
stratégiára való rátalálás ideje, annak kialakítása, előfeltevések rendszere, illetve egyéni jellemzők 
és pszichés tényezők (például szorongás).52 A korábbi kísérletek eredményei azt mutatják, hogy 

46  GÓSY 2005.
47  GÓSY 2001(b).
48  KOVÁCS – OROSZ − POLLNER 2012.
49  GÓSY 2000.; GÓSY 2001(a)
50  GÓSY − KOVÁCS 2001.
51  GÓSY − KOVÁCS 2001., NEUBERGER 2008.
52  GÓSY 2005.; GERLICZKINÉ SCHÉDER 2008.
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az adatközlők számára az első néhány szó aktiválása még nem okoz nehézséget, később azonban 
a hozzáférés mindaddig nehezedik, amíg a beszélő maga rá nem talál valamilyen előhívási 
módszerre, vagyis olyan asszociációs működésre, amelyet sikeresen követni tud. Mindez 
kimutatható a reakcióidő mérésével, ugyanis míg az első szó aktiválása viszonylag gyorsan 
történik, a reakcióidő fokozatos növekedést mutat a negyedik-ötödik szóig, ahol felgyorsul a 
keresési folyamat, így ismét gyorsulni kezd az előhívás.53 Számos különböző típusú stratégia 
képzelhető el, így például fonológiai, szemantikai, grammatikai stb. okokra visszavezethetők.54 

Az előfeszítés (priming) jelensége az, amikor egy inger feldolgozására hatással van, ha egy vele 
kapcsolatos hatást mutattak be korábban. Tehát egy perceptuális inger előzetes észlelése vagy 
felidézése előfeszíti az adott asszociációkat, azaz facilitálja a később beérkező inger feldolgozását 
és azonosítását. Az előfeszítés számos fajtát ismerjük, így beszélhetünk formai vagy fonológiai 
(pl. kalap és kaland), asszociatív (kutya és ugat), szemantikai vagy jelentésbeli (kutya és emlős), 
illetve figyelmi előfeszítésről. Modalitásuk szerint megkülönböztetünk audio, vizuális és taktilis 
ingereket, míg beérkezésük sorrendje szerint beszélhetünk primer ingerekről, maszkingerekről 
és célingerekről.55

A korábbi szóasszociációs kísérletek eredményeit elemezték szófaji szempontból is. A kutatók 
azt tapasztalták, hogy amennyiben nincs szófaji megkötés, úgy az aktivált szavak többsége 
főnév. Ezt követik az igék, de előfordulhatnak melléknevek, módosítószók, határozószók és 
számnevek is az előhívott szavak között azok szófaját tekintve.56

A jelen kutatás a korábbi szakirodalomra alapozva vizsgálja a különböző előfeszítések hatására 
történő szóasszociációs folyamatokat. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy mely tényezők 
segítik elő leginkább a lexikális hozzáférés folyamatát, azaz milyen hatással van az előfeszítés 
hiánya, illetve a pozitív és negatív előfeszítés az előhívás folyamatára és az előhívott szavak 
mennyiségére. Továbbá vizsgáljuk azt is, hogy hogyan változik mindez két különböző életkori 
csoportban. 

A vizsgálat megkezdése előtt a következő hipotéziseket állítottuk fel: 1.) Az előhívás formája 
hatással lesz az előhívott szavak mennyiségére és jellegére: a pozitív előfeszítés esetében vártuk 
a legtöbb, a negatív előfeszítés esetében a legkevesebb szót. 2.) A vizuális ingerek segítségével 
befolyásolni tudjuk a verbális folyamatokat: feltételeztük, hogy az eltérő témájú képek és 
hívószó esetében nehezítetté, míg az azonos témakörű kép és hívószó esetében könnyítetté 
válik az előhívás. 3.) Az életkor tekintetében különbség lesz a két vizsgált csoport között az 
aktivált szavak mennyiségében olyan módon, hogy az egyetemista korosztály több szót hív elő, 
mint a középkorú csoport adatközlői.

Anyag, módszer, kísérleti személyek

A vizsgálat négy részből épült fel, minden vizsgálati egység során másfél perc állt az adatközlők 
rendelkezésére a feladat teljesítésére. A négy részben különböző előhívási stratégiák segítségé-
vel, eltérő fogalmi körök mentén kellett a résztvevőknek minél több asszociátumot előhívni. 
Minden részfeladat esetében szóban kértük a válaszokat. Az adatközlők válaszait digitálisan 
rögzítettük, majd lejegyeztük az asszociált szavakat. Az első részben az adatközlőknek hívószó, 
illetve más előfeszítés nélkül, szabad asszociációval kellett szavakat előhívni. Ezt követően a 
második részben a történelem hívszó alapján történt az asszociáció. A harmadik részben negatív 

53  GÓSY − KOVÁCS 2001.
54  vö. PLÉH – LUKÁCS − KAS 2008.
55  PLÉH − LUKÁCS − KAS 2008.
56  GÓSY 1998(b).



-T[˟�;bnbIL ������VanZ

I I I  1 6 8  I I I

vizuális és verbális előfeszítést alkalmaztunk. Az adatközlőknek egy 20 képből álló képsort 
vetítettünk a sport témakörében, amelyek 6 másodpercenként követték egymást, és egy képet 
összesen 5 másodpercig figyelhettek. Ezt követően egy a témakörtől eltérő hívószót, az utazás 
fogalmát adtuk meg, ennek kapcsán kellett szavakat előhívniuk. A negyedik részben pedig a 
tudomány témaköréből származó képek után a tudomány hívószó kapcsán kellett asszociálniuk 
az adatközlőknek. 

A kutatás 15 egyetemista (18−23 éves, átlag életkoruk 21;3) és 15 középkorú (40−56 éves, 
átlag életkorúk 52;8) ép halló és ép intelligenciájú személy bevonásával történt. A kísérlet 
során elemeztük a különböző asszociátumokat az előhívás típusa, az adatközlők életkora, és az 
előhívott szavak jellemzői alapján. 

A statisztikai elemzést (ismételt méréses varianciaanalízis, vegyes elrendezésű kétutas 
faktoriális varianciaanalízis) az SPSS 19.0 szoftver segítségével készítettük.

Eredmények

Az adatközlők életkortól és feladattípustól függetlenül átlagosan 135 szót hívtak elő másfél 
perc alatt, azaz percenként 90 szót aktiváltak, ám igen nagy egyéni eltérések mutatkoztak az 
asszociátumok számát tekintve. A legkevesebb aktivált szó 68 darab volt, míg a legtöbb ösz-
szesen 277 darab szó volt az adott időn belül. Az életkor szerinti összehasonlítás eredményei 
szerint a két csoport közel azonos teljesítményt ért el. A fiatalabbik adatközlői csoport 38,8 
darab szót hívott elő a megadott idő alatt, az idősebb csoport 36,2 darab szót. A csoportokon 
belül igen nagy egyéni különbségek mutatkoztak (4. ábra). A legtöbb szót egy adott kategórián 
belül a fiatalabbik adatközlői csoport tagja aktiválta, összesen 80 szót hívott elő másfél perc 
alatt. A legkevesebbet szintén az egyetemista adatközlői csoport tagja érte el, mindössze 11 szót 
sikerült előhívnia az adott időn belül, ami percenként átlagosan 53,3 és 7,33 szót jelent. Tehát 
a legkevesebb szót aktiváló adatközlő mindössze a 13,75%-át tudta produkálni a legtöbb szót 
aktiváló adatközlő teljesítményének.

Az elvártaknak megfelelően különbség mutatkozott a szavak között az előhívás módja 
szerint. Átlagosan a legtöbb aktiváció az „előfeszítés nélküli” kategóriában jelent meg, ahol 
sem képpel, sem hívószóval nem segítettük, illetve nehezítettük az adatközlők feladatát. 
Ebben a kategóriában életkortól függetlenül átlagosan 46,27 szót hívtak elő a résztvevők. Ezt 
követte a pozitív előfeszítés után asszociált szavak csoportja, ahol a tudomány témaköréből 
mutatott képek levetítése utána a tudomány szóra kellett a kutatásban résztvevőknek másfél 
perc alatt minél több szót kimondaniuk. Életkortól függetlenül átlagosan 37,7 szót aktiváltak 
az adatközlők, amely így közel 10 szóval, 18,46 százalékkal kevesebb, mint a hívószó nélküli 
csoportban aktivált szavak száma. A harmadik kategória a negatív előfeszítés csoportjába tartozó 
szavak száma volt, ahol az adatközlőknek a sport témaköréből származó képek megtekintése 
után az utazás fogalmára kellett szavakat előhívniuk. Az adatközlők átlagosan 36,37 szót 
aktiváltak a megadott időn belül. A csupán hívószó hatására előhívott szavak száma bizonyult 
a legkevesebbnek, életkortól függetlenül átlagosan 33,43 asszociátumot tudtak előhívni az 
adatközlők (5. ábra). 

Statisztikailag is igazolható összefüggéseket adatoltunk a különböző feladatokban az előhívás 
módja szerint (F(3; 28) = 16,887; p≤0,001; Ș2 = 0,376). Elmondható tehát, hogy az előhívott 
szavak számára leginkább az asszociáció módja van hatással. 

A legnagyobb különbség tehát az előfeszítés nélküli csoport esetében volt látható, amelyben 
kiemelkedően magas értéket ért el az adatközlők, míg a pozitív és negatív előfeszítés között 
4%-os, a legkevesebb, a hívószó hatására aktivált szavak és a negatív előfeszítés során előhívott 
szavak között 8 %-os különbség volt tapasztalható.
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Az átlagos különbségek mellett eltérést adatolunk az előhívás módja szerint is. Az egyetemista 
adatközlői csoport esetében a legkevesebb szót a csupán hívószóval való aktiváció esetében 
sikerült előhívnia az adatközlőknek. Ez átlagosan 4%-kal kevesebb szót jelentett, mint a negatív 
előfeszítés esetében (6. ábra). A legtöbb szó a két csoport átlagos teljesítményéhez hasonlóan az 
előfeszítés nélküli kategóriában jelent meg, amelyben átlagosan 11 szóval többet hívtak elő az 
egyetemista adatközlők, mint a hívószó alapján való aktiválás során. 

A középkorú adatközlői csoportban az egyetemista csoporthoz hasonló tendenciák 
mutatkoztak. A legtöbb szót az előfeszítés nélküli, a legkevesebb szót a csupán hívószó alapján 
való asszociációs kategóriában tudták előhívni a beszélők. A csoportok között megjelenő 
különbségek azonban eltérést mutattak a különböző előhívási formák hatására (7. ábra).

A legtöbb és legkevesebb asszociátumot tartalmazó kategóriák között 32% különbség 
mutatkozott, de a második és harmadik, illetve a harmadik és negyedik legtöbb szót előhívott 
kategóriák között is 7,9 %, illetve 11,2%-os különbséget tapasztaltunk (8. ábra).

Az előfeszítés nélküli aktiváció során a középkorúak és az egyetemisták közel azonos 
mennyiségű szót aktiváltak, az eltérés csupán 0,6% volt. A hívószó és a negatív előfeszítés 
hatására aktivált szavak számra az egyetemisták esetében volt több, míg a pozitív előfeszítés 
után a középkorú adatközlői csoport aktivált több szót. A legnagyobb különbség a csupán 
hívószó alapján asszociált szavak esetében mutatkozott, majd a negatív és végül a pozitív 
priming esetében volt tapasztalható.

A két vizsgált életkori csoport között nem adatoltunk statisztikailag is igazolható különbséget 
(F(1; 28) = 0,125; p = 0,063). Az eredmények alapján elmondható tehát, hogy a szóelőhívási 
teszt esetében nem mutatkozott különbség az életkor mentén, az előhívott szavak számát 
nem befolyásolta az adatközlők életkora. Megvizsgáltuk a kor és az előhívás módja közötti 
kapcsolatot. A statisztikai vizsgálatok alapján nem mutatható ki szignifikáns különbség a kor 
és az előhívás módja alapján (F(3; 28) = 0,736; p = 0,533;�Ș2 = 0,026).

A szófaji elemzés eredményei szerint az elvárásoknak megfelelően a főnevek túlsúlya volt 
tapasztalható az asszociált szavak esetében, amelyet a melléknevek, majd az igék, a számnevek, 
a határozószók és a névmások követtek (9. ábra). Ez megfelelt a korábbi hasonló kísérletek 
eredményeinek,57 bár a jelen kutatásban az igék kisebb arányban voltak jelen, mint más 
vizsgálatokban. 

Különbség volt tapasztalható az előhívott szavak szófajában az asszociáció típusától függően. 
Mind a négy asszociációs mód esetében a főnévi dominancia figyelhető meg (10. ábra). Az 
előfeszítés nélküli asszociáció esetében nagyobb arányban jelent meg a melléknév és a névmás 
szófaji kategóriája, míg a történelem hívószóra nagyobb arányban jelentek meg számnevek (11. 
ábra). Erősen befolyásolta a szófajok arányát a feladat típusa, így például a történelem témaköre 
erősen indukálta például a számnevek megjelenését. 

Ahogyan az előhívott szavak száma, úgy a szófajok is igen nagy egyéni eltéréseket mutattak.
Noha a feladat ismertetése során a kísérletvezető hangsúlyozottan szavak előhívására kérte az 
adatközlőket, mégis minden egyes beszélőnél megjelentek különböző típusú, például jelzői 
és határozói összetett szerkezetek is, például őshaza elfoglalása, a régmúlt kutatásai, műszaki 
fejlesztések vagy utazás a Holdra. Felmerül a kérdés, hogy ezek az elemek tekinthetők-e mentális 
szavaknak, amelyek feltételezések szerint önálló egységet alkotnak a mentális lexikonban, így 
tárolásuk és előhívásuk is egységként történik.

A különböző előhívási módok esetében eltérő arányú szerkezetet aktiváltak a beszélők. A 
legtöbb szókapcsolat a pozitív priming esetében volt tapasztalható, az asszociátumok 13,96%-
a valamilyen összetett forma volt. Ez azt jelenti, hogy a beszélők nehezen vonatkoztattak el 

57  GÓSY 1998.
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a látottaktól, és nem csupán a képen látható elemet nevezték meg, hanem jellemezték is azt 
például színekkel, formákkal stb. Ezt követi a történelem hívószóra aktivált szavak csoportja, 
ahol az aktivációk 10,39%-a valósult meg valamilyen összetett formaként. Ennek magyarázata, 
hogy a történelemhez számos kifejezés, illetve helyszínnel, jelzővel kialakult állandó szókapcsolat 
tartozik, amelyeket ebben a formában hívtak elő az adatközlők.

Végül elemeztük a kapott eredményeket a tőszavak és toldalékolt szavak arányát. A korábbi 
vizsgálatok eredményeihez hasonlóan,58 a jelen feladatban is túlsúlyban volt a tőszavak felidézése 
(83%) a toldalékolt szavakkal szemben (17%). A toldalékolt szavak leggyakoribb formája 
a többes szám jele volt (pl. képletek), de megjelent a birtokos személyrag több formája (pl. 
feladataid), vagy a helyhatározó és módhatározó, eszköz- és társhatározó ragok (pl. gyalogosan, 
szervezetten, társasággal), amelyeket leginkább az előhívási témák indukáltak. 

Következtetések

A jelen kutatás célja a különböző típusú elhívási formák összehasonlítása volt az adatközlők 
életkora, az előhívott szavak mennyisége és típusai szerint. Vizsgálatunkban négy különböző 
feladattípust alkalmaztunk: szabad asszociáció, hívószavas előhívás, pozitív és negatív vizuális 
és verbális előfeszítés utáni asszociáció.
Elmondható, hogy az adatközlők képesek voltak mind a négy típusú szóaktivációs feladat meg-
oldására, ám az előhívott szavak mennyiségét és típusait tekintve eltéréseket tapasztaltunk, 
amellyel az első hipotézisünk részben igazolódott.
Feltételezésünktől eltérően azonban a legtöbb szó nem a pozitív priming esetében jelent meg, 
hanem az előfeszítés nélküli előhívás során. Ennek magyarázata, hogy az adatközlők számára 
nehézséget jelentett ilyen rövid időn belül a vizuális, majd a verbális ingerek befogadása, illetve 
egy adott témából való szavak felidézése, ám amennyiben megkötés nélkül asszociálhattak, a 
megkötés nélküli szóelőhívás egyszerűsítettnek, ezáltal pedig gyorsabbnak bizonyult. 
Noha korábban nagy egyéni eltérésekről számoltunk be, abban a harminc adatközlő 70%-a, 
vagyis 20 adatközlő egyezést mutatott, hogy a legtöbb szót mindenki az első, vagyis az előfe-
szítés nélküli kategóriában aktiválta, amely a feladat könnyűségével, a téma kötetlenségével 
magyarázható. Az adatközlők közel 36%-ánál ezt követte a csupán hívószó alapján való akti-
váció, 34%-nál pedig a pozitív előfeszítés alapján való szóaktiválás. A leggyengébb eredményt 
az adatközlők 73%-a a negatív előfeszítés alapján való aktiváció során érte el, a felállított hi-
potéziseknek megfelelően. Ez azzal magyarázható, hogy a negatív előfeszítés során a vizuális és 
verbális ingerek egymást nem támogató információkat hordoztak. A különböző diákon bemu-
tatott képek leírása nem bizonyult megfelelő stratégiának, hiszen a vetítés után egy új fogalmat 
adtunk meg, amely alapján vártuk az előhívást. Így az adatközlőknek előhívási stratégiák kellett 
változtatniuk, nem nevezhették meg a képeken látott tárgyakat, csupán a hívószó alapján előhí-
vott szavak voltak alkalmasak az adott részfeladat megoldására. Ezáltal pedig az adatközlőknek 
új szavakat kellett előhívniuk, amely időt és energiát követelt tőlük, és ez a szavak alacsony 
számában is jól tükröződött.
A két életkori csoport között feltételezésinkkel megegyezően mennyiségi különbség mutatko-
zott, a négy feladattípusból három esetében az egyetemisták hívtak elő több szót a középkorú 
csoporttal szemben, ám a különbség fokozatosan csökkent a különböző előhívási módszerek 
mentén a két csoport között. A statisztikai elemzések rámutattak, hogy a szóasszociációs feladat 
esetében elsősorban az előhívás módja van hatással az előhívott szavak számára. Nem mutat-
kozott azonban matematikailag igazolható összefüggés az előhívás során a különböző életkorú 
adatközlők teljesítményében. Szintén nem találtunk összefüggést az adatközlők életkora és a 

58  vö. GÓSY 1998(b).; GÓSY 2005.
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különböző előhívási módok között sem. 
Az eredmény megerősíti a szakirodalmi adatokat,59 miszerint a mentális lexikonból való előhí-
vás folyamatát számos tényező befolyásolja. Hatással van az előhívott szavak számára például az 
adott beszédtéma, illetve a beszélő egyéni tulajdonságai, a neme, életkora, adott állapota (pél-
dául stresszhatás), a témában való jártassága, az adott személy szókincse. A jelen vizsgálatban 
igazolódott továbbá, hogy nagyon meghatározó az előhívás során alkalmazott stratégia.
Az eredmények alapján látható, hogy amennyiben nem korlátozzuk az előhívás folyamatát, 
úgy nagy mennyiségű szó előhívására képesek az adatközlők. Amennyiben a vizuális és verbális 
csatornánk közvetített előfeszítés támogatja egymást, úgy nagyobb számú aktiváció előhívására 
képesek az adatközlők, mint amikor a két típusú információ nem segíti egymást. Azonban a 
legkevesebb szót abban az esetben adatoltuk, amikor kizárólag verbális úton, hívószó alapján 
kértük a szavak előhívását. 
A harmadik hipotézisünk, miszerint az életkori kategóriák mentén is különbség mutatkozik az 
előhívott szavak alapján, beigazolódott. Noha nagy egyéni különbségek mutatkoztak a vizsgá-
lat során, az egyetemista korosztály mind a négy kategóriában több szó aktiválásra volt képes, 
mint a középkorú csoport. Ennek az a magyarázata, hogy különbség mutatkozik a mentális 
lexikon tartalmát tekintve a különböző életkori csoportok között, illetve az előhívás folyamatá-
ban is eltérés tapasztalható. Az egyetemisták előnye adódhat az aktuális élethelyzetükből, azaz 
az egyetemi tanulmányaik során gyakran van szükség gyors szóaktivációs folyamatokra, bár az 
asszociációk során megadott témák közismertek és nem életkor-specifikusak voltak. 

A két csoport azonban számos tényezőben hasonlóságot mutatott, így például az előhívott 
szavak szófaját tekintve. 

A kutatás eredményei olyan ismeretekkel gazdagították a mentális lexikonról való ismereteket, 
amelyet tudomásunk szerint magyar nyelven korábban még nem vizsgáltak.

59  vö. GÓSY − KOVÁCS 2001.
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Mellékletek

1. ábra: A szóprodukció modellje (Forrás Gósy 2005: 209)

2. ábra: A beszédprodukció lemma és lexéma szintje az itt feltételezett  
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megakadásjelenségekkel (Forrás: Gósy 2005: 214)

3. ábra: A szótalálás folyamata a lemma és lexéma szint között a beszédprodukciós folyamat-
ban (Forrás: Gósy 2001b: 130)

4. ábra: Az egyetemista (1) és a középkorú (2) adatközlői csoport előhívott szavainak száma 
feladattípustól függetlenül
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5. ábra: A különböző feladattípusok során az életkortól függetlenül 
átlagosan aktivált szavak száma

6. ábra: Az egyetemista adatközlői csoport aktivációinak átlagos  
száma az előhívás módja szerint
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7. ábra: Az átlagosan előhívott szavak száma a két  
életkori csoportban

8. ábra: A középkorú adatközlői csoport aktivációinak átlagos száma 
az előhívás módja szerint
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9. ábra: Szavak átlagos száma életkor és feladattípusok szerint

10. ábra: Az előhívott szavak szófaji megoszlása az összes feladattípusban  
és mindkét életkori csoportban
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11. ábra: A szófajok megoszlása az előhívás típusa szerint az életkortól függetlenül
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