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Családi kör.
A családhoz vonható szavak asszociátumai (1985–2006)

0. Bevezető megjegyzések

0.1. Tanulmányomban a mentális (agyi) lexikon egyik aspektusával: a lexikai 
adatok mentális rendszerezettségével foglalkozom. Akár a pszichológia, akár a 
lingvisztika korábban is jobbára rendezettséget föltételezett, illetve rendelt a szó-
ban forgó jelenséghez. A „szavak” tárolását (az idézőjel azt igyekszik érzékeltetni, 
hogy a szó meghatározásában csak egyik tényező a lexikai szempont) általában nem 
izoláltan (valamilyen szólistaként), hanem egymáshoz valamilyen módon kapcso-
lódva képzelte el mindkét tudomány. A használat irányultságú pszicholingvisztika 
még inkább erősítette a lexikai elemek (szavak) közötti kapcsolatok létezését, illetve 
ösztönözte e kapcsolatok kutatását; túl sok bizonyíték halmozódott fel ilyen kap-
csolatok létezésére. Az egyik ilyen bizonyíték a szavak aktivizálódása a szó-, illet-
ve mondatértés folyamán. Az asz- kezdetre egyaránt aktiválódik az asztal, aszfalt, 
asztag, de aktiválódási szintjük eltérő. A legalacsonyabb az asztal-é (elsősorban ez 
„ugrik be” az asz- szegmentum hallatán), magasabb az aszfalt, még magasabb az 
asztag szóé (azaz ezekre csak akkor gondolunk, ha még több kontextuális bizonyíték 
van arra nézve, hogy nem az asztal szóról van szó, és enciklopédikus ismereteink 
tartalmazzák az aszfalt és az asztag szót). Ebben a folyamatban az egyes szavak 
gyakorisága és más tényezők játszanak alapvető szerepet.

Nemcsak a szavak aktiválódnak, hanem maguk is aktiválják a valamilyen nyel-
vészeti paraméter (grammatika, szemantika, pragmatika, fonetika) szerint hozzájuk 
kapcsolódó szavakat. A kémény szó könnyebben aktiválódik, ha a ház vagy a tető 
szó a közeli kontextusban már előfordult; a lekvár szó a tea és kenyér kontextusában 
viselkedik hasonlóan. Ugyancsak könnyebb a lexikai elem fölismerése, ha a fölis-
merési folyamat követi a kognitív struktúrát. Ilyen például, ha az említés sorrendje 
az osztálytól halad az egyed felé (Tegnap bútort vásároltam: asztalt és székeket), s 
nem fordítva. A pszicholingvisztika részben előfeszítés (priming), részben „felülről 
– lefele hatás” néven tartja számon ezeket a jelenségeket.

0.2. Tanulmányom egy alapkutatás eredményeit igyekszik hasznosítani. A 
többféle alkalmazási lehetőség közül – majd a 4. alpontban – a magyar mint idegen 
nyelv ügyére is röviden kitérek.
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1. Szóasszociációs vizsgálatok

1.1. A szóasszociációs vizsgálatok kétféle technikát használnak: egyválaszos, 
illetve többválaszos megoldást. Az egyválaszos asszociációs vizsgálatok lényege, 
hogy egy elhangzott vagy írott hívószóra (a továbbiakban HSZ; álló nagybetűvel) 
a kísérletbe bevont személynek az első eszébe jutó szóval kell szóban vagy írásban 
azonnal válaszolnia, ezek a válaszszavak (a továbbiakban VSZ; dőlt kisbetűvel). Az 
elemzés/vizsgálat tárgya a HSZ és a VSZ közötti rendszer- és/vagy használatnyelvé-
szeti terminusokban leírható viszony, amely rávilágít a szavak közötti kapcsolatokra. 
A többválaszos vizsgálatok során a vizsgálatba bevont személyeknek adott idő (rend-
szerint 15–20 perc) alatt kell minél több szót írni, HSZ nincs. Az így nyert szólisták 
szolgáltatják a további vizsgálatok számára a nyelvi anyagot. A kétféle technika az 
agyi kollokációs szótár más-más szerkezeti és funkcionális tulajdonságait tárja fel.

Mi az elsőnek említettet, az egyválaszos szóasszociációs vizsgálat eredményeit 
fogjuk használni a család szó kapcsán.

1.2. Az első kronológiai csoport – mint az alcím is jelzi – az 1985-ben 10–14 
évesek, a másik a 2006-ban 10–14 évesek. Az első csoport eredményeit Jagusztinné 
Újvári Klára publikálta, a másikét e sorok írója. Az 1985-ös kísérletben kb. 300-an 
vettek részt, a másodikban 1000-en. A két kísérlet minden egyéb vonatkozásban 
azonos; ugyanazt a technikát (írásban prezentált hívószavakra írott választ kellett 
adni) és nagyjából ugyanazokat a hívószavakat (kb. 200) használta mindkét kísér-
let. A kísérletben résztvevők számának különbsége nem előnyös, de az eredmények 
egybevetését nem teszi lehetetlenné vagy értelmetlenné. A résztvevők számának 
radikális növelését a második évezred elején az a fontos követelmény indokolta, 
hogy az agyi kollokáció, a mentális/agyi szótár szóasszociációs technika szerinti 
vizsgálatában a létszám növelése a szavak közötti kapcsolatok jóval fi nomabb fel-
bontását eredményezi.

1.3. A „család” témakörhöz tartozó szavakat (ANYA, APA, CSALÁD, GYE-
REK, LÁNYA, NAGYMAMA, SZÜLŐ) fogjuk górcső alá venni, közelebbről a 
rájuk adott hat leggyakoribb választ. Tesszük ezt abban a meggyőződésben, hogy a 
hat leggyakoribb válasz az, ami a legkönnyebben aktiválódik, aktiválódásuk töme-
ges (sok 10–14 éves magyar anyanyelvűnél jelentkezik), tehát az adott szó (ANYA, 
APA stb.) szűkebb szemantikai holdudvarához tartozik.

2. Az adatok

2.1. Az 1. számú táblázat a „család” témakörhöz vonható és a kísérletben hasz-
nált HSZ-akat (ANYA, APA, CSALÁD, GYEREK, LÁNYA, NAGYMAMA, SZÜ-
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LŐ) és az azokra adott hat leggyakoribb VSZ-t mutatja be. Az első oszlop a hívó-
szavakat (ANYA, APA stb.), a második az 1985-ös adatok szerinti hat leggyakoribb 
választ (az ANYA esetében: apa, szülő, szeretet stb.), a harmadik az adott VSZ szá-
zalékos eredményét az összes választ fi gyelembe véve, a negyedik a 2006-ban adott 
válaszokat, az ötödik oszlop a hozzájuk tartozó százalékos értékeket tünteti fel.

Megjegyzések:
• Sajnálatos módon vannak olyan HSZ-ak, melyek bár a vizsgált témakör-

höz („család”) tartoznak, de nem szerepelnek mindkét listán, hanem csak 
a 2006-oson (CSALÁD, SZÜLŐ). A 2006-os lista sem teljes, mivel nem 
szerepel a FIA (a LÁNYA mindkét kronológiai csoportnál van), illetve a 
NAGYAPA (a NAGYMAMA ugyancsak van mindkét csoportnál).

• Az 1985-ös adatok között a LÁNYA esetében 3 VSZ áll a hatodik helyen 
(apa, gyermek, övé; mindhárom szót feltüntettem, de a százalékos érték sze-
rint csak egy hatodik helyet számoltam).

• A 2006-os adatoknál az alábbi jelzésekkel találkozunk:
– Két lexikai adatot ferde zárójel választhat el – jelezve, hogy mindkét szó-

forma nagyjából egyenlő arányban található a VSZ-ak között (pl. az ANYA 
HSZ-ra egyenlő számban születik apa és apu válasz).

– Előfordul, hogy a ferde zárójel után gömbölyű zárójelbe tett szó következik 
(pl. ANYA második leggyakoribb válasza: szülő/(szülők). Ez azt fejezi ki, 
hogy mindkét VSZ előfordul, de a gömbölyű zárójelben lévő ritkábban.

– X szerepel a VSZ-ak sorában, ha a gyerekek bizonyos hányada nem ad vá-
laszt (pl. az ANYA HSZ-ra a 4. leggyakoribb válasz, hogy nincs válasz).

ANYA 1985 % 2006 %
apa 14,19 apa/apu 34,02
szülő 12,90 szülő/(szülők) 15,97
szeretet 09,35 szeretet 14,17
anyukám 06,45 X 03,02
jó 05,80 család 02,83
gyerek 04,83 anya/anyu/édesanya 01,89

53,52 71,90
APA anya 19,72 anya/anyu 32,09

szülő 15,98 szülő/(szülők) 23,19
édesapám 06,46 család 06,58
férfi 06,12 szeretet 05,28
családfő 05,44 apa/apu/apuka/édesapa 02,78
szeretet 03,06 X 02,04

56,78 71,96
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CSALÁD szeretet 21,73
gyerek/gyerekek 05,99
szülő/szülők 05,89
anya/(anyu) 04,83
X 04,25
otthon 03,47

46,16
GYEREK kicsi 12,14 felnőtt 15,03

baba 07,85 kicsi/kis 07,93
fi ú- 05,35 X 06,62
csinál 05,00 játék/(játékok) 06,53
felnőtt 04,28 szülő/(szülők) 05,50
-játék 02,85 fi atal 04,10

37,47 45,71
LÁNYA gyereke/gyermeke 24,33 fi a 30,81

fi a 19,27 anya/anyu/(anyuka) 10,02
anya 08,36 X 09,29
anyja 02,18 gyereke/gyermeke 09,19
szép 02,18 fi ú 02,11
apa 01,81 szép 02,02
gyermek 01,81
övé 01,81

58,13 63,44
NAGYMAMA öreg 14,72 nagypapa/(nagyapa) 17,82

nagyapa 07,19 öreg/(öregek) 07,14
nagyszülő 06,16 szeretet 05,84
szülő 03,76 X 05,66
szeretet 03,42 nagyszülő/(nagyszülők) 05,57
idős 03,08 kedves 04,45

38,33 46,48
SZÜLŐ anya/anyu/(anyuci/édesanya) 18,72

apa, anya 15,38
család 08,98
gyerek/gyermek/(gyermekek) 07,50
apa/(apuka) 05,83
szeretet 04,26

60,67
1. táblázat: az ANYA, APA, CSALÁD, GYEREK, LÁNYA, NAGYMAMA, SZÜLŐ 

hat leggyakoribb válaszszava

2.2. Az 1. diagram az ANYA, APA, GYEREK, LÁNYA, NAGYMAMA hat 
leggyakoribb válaszainak összegét mutatja be (az 1985-ös adatok emelkedő sor-
rendje szerint).
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1. diagram: a GYEREK, NAGYMAMA, ANYA, LÁNYA, APA
hat leggyakoribb válaszának százalékos értéke

A hat leggyakoribb válasz legalacsonyabb százalékos értéke is majdnem 40% 
(GYEREK, NAGYMAMA 1985), míg a legmagasabb akár 70% fölött is lehet 
(ANYA, APA 2006). Ez azt jelenti, hogy az első hat válasz komoly csomópontjai 
az adott HSZ köré szerveződő szemantikai hálónak, ezért vizsgálatuk tanulságok-
kal járhat.

2.3. Az ANYA, APA, GYEREK, LÁNYA, NAGYMAMA HSZ-akra adott 
válaszok diakrón (kb. egy emberöltőnyi idő) és szinkrón perspektíva szerint vet-
hetők egybe.

2.3.1. Az 1985-ös, 2006-os eredmények (diakrón) egybevetése
2.3.1.1. Általános, hogy a 2006-os csoport az 1985-össel szemben egy és ugyan-

azon VSZ-ak tekintetében rendre magasabb százalékos értéket ér el; a különbség 
hol jelentős, hol kevésbé az.

• Az APA és az ANYA esetében a különbség jelentős.
– Az APA hat leggyakoribb válaszának százalékos összege 1985-ben 56,78%, 

2006-ban 71,96%. Néhány azonos VSZ százalékos értéke is jelentősen el-
tér (ld. 1. táblázat): 1985-ben az anya 19,72%, 2006-ban 32,09%, a szülő 
1985-ben 15,98%, 2006-ban 23,19%.

– Az ANYA HSZ-ra adott hat leggyakoribb válasz százalékos összege 
1985-ben 53,52%, 2006-ban 71,9%. Az azonos VSZ-ak százalékos értéke 
csak egy esetben mutat jelentős eltérést (ld. 1. táblázat): 1985-ben az apa 
14,19%, 2006-ban 34,02%.
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– Az ANYA, APA esetében jobbára egy és ugyanazon VSZ százalékos értéke 
növekszik a 2006-os csoportban.

• A LÁNYA, GYEREK, NAGYMAMA hat leggyakoribb válaszának száza-
lékos összege kisebb mértékben tér el.
– LÁNYA: 1985-ben 58,13%, 2006-ban 63,44%; GYEREK: 1985-ben 

37,47%, 2006-ban 45,71%; NAGYMAMA: 1985-ben 38,33%, 2006-ban 
46,48%).

– Ugyanakkor az azonos VSZ-ak százalékos értéke jelentősen különböz-
het. A LÁNYA esetében a gyereke/gyermeke 1985-ben 24,33%, 2006-ban 
9,19%; a fi a 1985-ben 19,27%, 2006-ban 30,81%. A GYEREK HSZ a 
felnőtt VSZ-t 1985-ben 4,28%-os, 2006-ban viszont 15,03%-os arány-
ban provokálja. A NAGYMAMA mellett a nagyapa 1985-ben 7,19%, 
2006-ban 17,82%.

– Ezt a csoportot tehát elsősorban a gyakorisági sorrend átrendeződése 
jellemzi. Az átrendeződés jelentős különbségekkel járhat egy-egy VSZ 
viszonylatában, de összességében nem.

2.3.1.2. Minden HSZ esetében vannak közös és vannak csak az egyik csoportban 
előforduló VSZ-ak (ld. 1. táblázat). Ezen eredmények bemutatásában a „minél több 
közös VSZ elsőbbséget élvez” elvet követem (LÁNYA, NAGYMAMA – 4 közös 
VSZ; ANYA, APA, GYEREK – 3 közös VSZ).

• A hat VSZ-ból négy közös.
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Közös az anya, a szép (a százalékos értékek is nagyon hasonlóak), a fi a, a 
gyermeke (ezek gyakorisági rangja eltér). 1985-ben a gyermeke az első, 2006-ban a 
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negyedik; a fi a 1985-ben második, 2006-ban az első; az anya 1985-ben a harmadik, 
2006-ban a második; a szép 1985-ben a negyedik, 2006-ban a hatodik leggyakoribb, 
tehát átrendeződésről van szó. Csak az 1985-ös csoport használja az apa, anyja és 
csak a 2006-os csoport a fi ú és a „nem írt” válaszokat.
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Az öreg, nagyapa, nagyszülő, szeretet válaszok közösek, gyakoriságukban 
kisebb átrendeződés fi gyelhető meg (olykor jelentős százalékos értékbeli különb-
séggel): az öreg 1985-ben az első, 2006-ban a második; a nagyapa 1985-ben a 
második, 2006-ban az első; a nagyszülő 1985-ben a harmadik, 2006-ban az ötödik; 
a szeretet 1985-ben az ötödik, 2006-ban a harmadik helyen áll. Csak 1985-ben sze-
repel a hat leggyakoribb válaszok között: az idős, szülő, 2006-ban pedig a kedves 
és a „nem írt”.

A fenti eredmények egy másféle elrendezés szerint az alábbi képet mutatják:
 LÁNYA    NAGYMAMA
 anya     öreg
 szép     nagyapa
 fi a     nagyszülő
 gyermeke    szeretet
1985  2006   1985  2006
apa  fi ú   idős  kedves
anyja  X   szülő  X
• A hat VSZ-ból három közös

hugarologia_10.indd   33hugarologia_10.indd   33 2009.03.19.   9:22:222009.03.19.   9:22:22



34 LENGYEL ZSOLT
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Az apa, szeretet, szülő mindkét korcsoportban a leggyakoribb válaszok. Csak 
1985-ben jelentkezik (a hat leggyakoribb válasz között) a gyerek, jó, anyukám, 
2006-ban pedig az anya, család „nem írt semmit”.
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Az anya, szülő és szeretet mindkét korcsportban a leggyakoribb válasz és egy-
úttal a legmagasabb százalékos értékűek. Csak 1985-ben használatos a családfő, 
édesapám, férfi  és csak 2006-ban a család, apa és a „nem írt” mint a hat leggyakoribb 
válasz egyik tagja.
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A felnőtt, játék, kicsi a közösek, de gyakoriságuk eltérő, némi átrendeződés fi -
gyelhető meg. A kicsi 1985-ben az első, 2006-ban a második leggyakoribb válasz. 
A felnőtt 1985-ben az ötödik, 2006-ban az első, a játék 1985-ben a 6., 2006-ban a 4. 
helyen szerepel. Csak 1985-ben fordul elő a csinál, fi ú, baba, míg csak 2006-ban a 
fi atal, szülő és a „nem írt”. A különbség egyfelől a „nem írt” jelentkezése 2006-ban, 
másfelől az 1985-ös válaszok egyikének idiomatikus jellege (csinál, ti. gyereket).

A fenti eredmények egy másféle elrendezés szerint az alábbi képet mutatják:
 ANYA   GYEREK   APA
 apa   felnőtt    anya
 szeretet   játék    szülő
 szülő   kicsi    szeretet
1985 2006 1985 2006 1985 2006
gyerek anya csinál fi atal családfő család
jó család fi ú szülő édesapám apa
anyukám X baba X férfi  X
2.3.2. A HSZ és a VSZ közötti viszonyok
A 2. táblázat a HSZ-ak és a VSZ-ak közötti alá-, fölé és mellérendeltségi viszo-

nyokat mutatja be a két kronológiai csoport szempontjából. Neutrális minősítést kap 
a HSZ ismétlése, a nincs válasz (X) és az idiomatikus válasz.
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HSZ Kronológiai 
csoport ALÁ FÖLÉ MELLÉ NEUTRÁLIS

LÁNYA 19851 Szép
gyereke; anya; 
anyja; apa; 
gyermek

fi a

2006 Szép anya; gyereke fi a; fi ú X

NAGYMAMA 1985 öreg; szeretet; 
idős

nagyszülő; 
szülő nagyapa

2006 öreg; szeretet; 
kedves nagyszülő nagyapa X

ANYA 1985
szeretet; 
anyukám; jó, 
gyerek

Szülő apa

2006 Szeretet szülő/szülők; 
család apa X; anya

GYEREK 1985 kicsi, fi ú,
-játék baba, felnőtt csinál

2006 kicsi, játék, 
fi atal Szülő felnőtt X

APA 1985 szeretet; 
édesapám szülő, férfi anya, családfő

2006 Szeretet szülő, család anya apa, X
1 Korábban jeleztük (2.1. alpont), hogy 3 hatodik helyezett van, de az övé VSZ-t itt nem vettem 
fi gyelembe, ezért szerepel 7 VSZ ebben a sorban.

2. táblázat: a HSZ-ak és a VSZ-ak közti hierarchikus viszonyok

Az alárendelés – jobbára főnévi vagy melléknévi formában – a HSZ-val kapcso-
latos inherens jegyet fejez ki (LÁNYA – szép; ANYA, APA, NAGYMAMA – szeretet 
stb.) Ritkán – csak az 1985-ös csoportban – az adott osztály egyetlen elemét jelöli 
a válasz (APA – édesapám, ANYA – anyukám). Az inherens jegyet (szép, szeretet) 
társadalmi konszenzus alapozza meg. Ebben az esetben a kapcsolatteremtésben 
(strukturális) lingvisztikai eljárás nem játszik szerepet.

A fölérendelés természetes (biológiai) alapokkal rendelkezik (LÁNYA – gyere-
ke, anya, apa; NAGYMAMA – nagyszülő; ANYA, APA – szülő, család; APA – férfi  
stb.) Rendszerint egy szemantikai jegy hozzáadása vagy elvétele az alkalmazott 
lingvisztikai eljárás. Ez tkp. egy csoporton belüli vertikális mozgást jelent.

A mellérendelés is biológiailag megalapozott (LÁNYA – fi a, NAGYMAMA 
– nagyapa, ANYA – apa, APA – anya, GYEREK – baba, felnőtt). Az alkalmazott 
nyelvi eljárás egy szemantikai jegy előjelének megváltoztatása. E változtatás cso-
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portot (kategóriát) eredményez, ami a szavak közötti horizontális kapcsolatokat 
teremti meg, illetve azokat erősíti.

Az alá-, fölé- és mellérendelés összesítése:
alárendelés fölérendelés mellérendelés neutrális

1985 13 10 7 1
2006 9 8 6 7

Megjegyzés: inkább pedagógiai problémaként kezeljük – ezért nem elemezzük – a 
neutrális válaszok térnyerését 2006-ban.

Ha a szóasszociációs feladatot pszicholingvisztikai probléma-megoldásként 
értékeljük, akkor a 10–14 évesek körében az irányított szóelérési feladat teljesítése 
az alábbi sajátosságokat mutatja:

• leggyakoribb az alárendelés, amely a rendelkezésre álló szóanyag (szókincs) 
társadalmi konszenzust tükröző rendezését jelenti, és nélkülöz sajátos nyelvi 
eljárásokat;

• kevésbé gyakori a fölérendelés, ami egy szemantikai jegy hozzáadását/el-
vételét jelentő nyelvi művelet;

• a legritkábban használt a mellérendelés, amely egy szemantikai jegy elő-
jelének megváltoztatását jelenti;

• mindhárom eljárás (alá-, fölé-, mellérendelés) a szókincs sokrétű: vertikális 
és horizontális el-, illetve újrarendezését, végső soron egy fi noman strukturált 
szókincset eredményez.

(További vizsgálat tárgya, hogy az alá-, fölé- és mellérendelés itteni trendjei 
miként jelentkeznek más HSZ-ak esetén. De további kérdések tehetők fel. A fölé-
rendelés gyakoribb jellege a mellérendeléssel szemben egy általánosabb jelenséget 
takar-e? Vajon könnyebb lenne a 10–14 éves gyerekek/kiskamaszok számára egy 
szemantikai jegy hozzáadása/elvétele, mint egy jegy előjelének megváltoztatása, 
vagy ez a jelenség csak e szócsoportban fi gyelhető meg? Kívánatos egy nyelvek 
közötti egybevetés is: vajon nyelvspecifi kus jelenségről van szó vagy általánosabb, 
életkorhoz kötődő kognitív fejlődési jelenségről, mely a szóban forgó nyelvi-mű-
veleti köntösében jelentkezik.)

2.3.2. Szinkrón egybevetés (2006-os adatok)
Mivel a LÁNYA, NAGYMAMA, ANYA, GYEREK, APA adatai szerepelnek 

korábbi diagrammokon, ezért itt csak a CSALÁD és a SZÜLŐ adatait kell bemutatni 
(ezek a HSZ-ak 1985-ben nem szerepeltek).
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CSALÁD
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Mint látható (növekvő sorrendben), az otthon, „nem írt”, anya, szülő, gyerek, 
szeretet szavak alkotják a szűkebb szemantikai holdudvart. A hat leggyakoribb VSZ 
százalékos értékének összege 46,16%.
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A SZÜLŐ szemantikai holdudvarát (növekvő sorrendben) a szeretet; apa; gye-
rek; család; apa, anya; anya alkotja. A hat leggyakoribb VSZ százalékos értékének 
összege 60,67%, ami meglehetősen magas.
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3. Megbeszélés

3.1. A lexémastruktúra fajtái: dominánsan erős – megosztottan erős kapcsolatok
A hat leggyakoribb válasz százalékos értékének összege 40–70% (1. táblázat, 

illetve 1. diagram). Az e válaszok reprezentálta lexikai adatok tehát az adott (hívó)
szó szűkebb szemantikai holdudvarát alkotják a kronológiai időtől függetlenül. A 
különböző (hívó)szavak esetében e szemantikai holdudvar kiterjedtsége (területe) 
változó. Az ANYA, APA, LÁNYA esetében a hat leggyakoribb válasz összege 50% 
fölötti, a GYEREK, NAGYMAMA, CSALÁD esetében 40–50%. A hat leggyakoribb 
válasz magas százalékos értéke kétféleképpen alakulhat. Már az első egy-két válasz 
igen magas százalékos értékű (a többi elöl végzőé nem), azaz az első egy-két válasz 
arányosan teszi ki a szóban forgó magas százalékos értéket. Ebben az esetben az 
adott lexéma egy domináns (egy-két elemű) doménnal rendelkezik. A szemantikai 
holdudvar másik fajta egy viszonylag arányosan elosztott értékekkel rendelkező 
több elemű struktúrát mutat fel.

Az első mód (1–2 magas értékű VSZ) domináns erős kötődésnek, a másik mód 
megosztott erős kötődésnek nevezhető. Domináns erős kötődésű struktúrát mutat 
fel az ANYA, APA, LÁNYA, megosztott erős kötődést a GYEREK, NAGYMAMA. 
Az első csoport inkább biológiai megalapozottságú, a másik csoportban a társadalmi 
konszenzus is szerepet kap. (További vizsgálat tárgya a dominánsan erős, illetve a 
megosztottan erős kapcsolat miként jelentkezik más lexikai adatok esetében.) Ez a 
trend a szinkróniában jelentkezik.

3.2. Izomorfi zmus: a szemantikai holdudvar dimenzionális változásai és terü-
leti azonossága

Az izomorfi zmus abban jelentkezik, hogy a vizsgált időtávlatban a szemantikai 
holdudvar kiterjedtsége nem változik, azonos marad. Más szavakkal: amely HSZ-ak 
mellett a hat leggyakoribb válasz százalékos értékének összege alacsony 1985-ben 
(GYEREK, NAGYMAMA), annak alacsony 2006-ban is. Amely HSZ-ak százalé-
kos értékének összege magas 1985-ben (ANYA, APA, LÁNYA) magas 2006-ban is. 
Az együttmozgást (ami alacsony/magas 1985-ben, az alacsony/magas 2006-ban is) 
vagy úgy jelentkezik, hogy egy és ugyanazon VSZ százalékos értéke nő, vagy úgy, 
hogy a gyakorisági rangsor átrendeződik. A kétféle folyamat (egy és ugyanazon VSZ 
százalékos értékének növekedése, illetve az átrendeződés) a szemantikai holdudvar 
stabilitását biztosítja. Ugyanakkor a rendszerben a változás lehetősége is benne rej-
lik: vagy valamelyik szemantikai összetevő (VSZ) részarányának növekedése, vagy 
a gyakorisági átrendeződés révén.
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4. Kitekintés: a „hasznosíthatóság” kérdése

A többféle hasznosíthatóságból a magyar mint idegen nyelv ügyére hívom fel 
röviden a fi gyelmet. A magyar mint idegen nyelv oktatásában használatos tanköny-
vek időről időre (teljes vagy részleges) átdolgozásra szorulnak. Az átdolgozásnak 
többféle oka, célja lehet. A szóban forgó, 20–30 évente elvégezendő munka indoka 
nem csak az lehet, hogy bizonyos szavak „eltűnhetnek”, újak jelenhetnek meg, ha-
nem az is, hogy a szavak közötti „látens” kapcsolatok változnak, változhatnak.

IRODALOM

JAGUSZTINNÉ ÚJVÁRI KLÁRA 1985. Magyar verbális asszociációk 2. Szeged – Budapest – Debrecen.
LENGYEL ZSOLT 2008. Magyar Asszociációs Normák Enciklopédiája I. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Lengyel, Zsolt
Response words concerning ’family’ in 1985 and 2006

The object of the study is to investigate the small world around the word/notion of ’family’ in children 
aged 10-14. Two word association tests were carried out in 1985 (involving 300 children) and in 2006 
(involving 1000 children), respectively. In the test of altogether cc. 200 stimulus words, the fi rst six 
response words to mother, father, child, daughter and grandmother (i.e. words which are potential se-
mantic primes of ’family’) were analyzed and compared. The results show two relations between stimu-
lus words and response words: the dominant strong, and the distributive strong relation. The fi rst one is 
mainly present in the case of words having a strong biological basis (mother, father, daughter), while 
the second one characterizes words also having a strong social consensus (child, grandmother).
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