
HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 15 
 

 30

Kajdi Alexandra 

 

A rövidtávú memóriával kapcsolatos kérdések 

magyar anyanyelvi beszélők és a magyart idegen nyelvként tanuló 

fiatal felnőttek esetében 

Bevezetés 

A kétnyelvűség-kutatást1 hagyományosan több alkalmazott nyelvészeti terület is magáénak 
vallja, többek között a szociolingvisztika (Hamers–Blanc 2000, 6–24., Bartha 1999), a 
pszicholingvisztika (Pavlenko 2009), és az idegennyelv-oktatás (Ellis 1994, Grass – Selinker 
1994). A kognitív nyelvészet – bár kezdetektől fogva megjelenik benne az összehasonlítás 
iránti igény (vö. Lakoff és Kövecses fogalmimetafora-kutatásai) – csupán az elmúlt két évti-
zedben kezdett behatóbban foglalkozni a két-és többnyelvűség kérdéskörével. A szakiroda-
lomban a funkcionális-kognitív szemléletmód elsősorban keretet jelent, amelyből kiindulva a 
kutatók a főleg a pszicholingvisztika módszertanából kölcsönzött kísérletek eredményeit ér-
telmezik, a következtetések gyakorlati alkalmazhatóságát is szem előtt tartva (Pütz – Sicola 
2010). Mind a kognitív, mind a hagyományos, formalista nyelvészeti kutatások egyik vissza-
térő kérdése a mentális lexikon szervezettségét érinti. Magyarországon kétnyelvűek esetében 
Navracsics pszicholingvisztikai munkássága jelenthet kiindulópontot (2011), míg az egynyel-
vű mentális lexikon feltérképezésében Pléh Csaba és munkatársai (2001) értek el jelentős 
eredményeket. Ugyanakkor ez idáig kevés olyan kutatás született, amely a tárolás témakörét 
magyar anyanyelvi beszélőknél és magyart idegen nyelvként tanulóknál a kognitív paradig-
mán belül vizsgálta volna meg, s az eredményeket összehasonlította volna. 

Irodalmi áttekintés 

A mentális lexikon fogalma elterjedt a szakirodalomban, ennek ellenére mibenléte eltérő 
módon értelmeződik attól függően, hogy a kutató milyen nyelvfelfogást vall magáénak. Ha-
gyományosan a mentális lexikont a szemantikával hozták összefüggésbe (Meara 1983-as szó-
asszociációs teszttel kétnyelvűeken végzett vizsgálata). A mentális lexikon – „the human 
word-store” – egyik átfogó leírását adja Aitchinson 1993-ban megjelent munkájában, mely-
nek célja felvázolni a mentális lexikon rendszerezettségét és működését (1993, 27).  A szerző 
a mentális lexikont a londoni metróhálózat térképéhez hasonlítja: hálózatszerűen épül fel, 
csomópontokkal; az egyes elemek között kapcsolatok vannak, melyek elsősorban szemantikai 
alapúak. 

A nyelv a kognitív nyelvészek szerint is hálózatszerű (vö. Tuggy 2007, 82–116, Schmid 
2007, 117–138). Ez a hálózat állandóan változik, új elemek kerülhetnek bele vagy kerülhet-
nek ki belőle, új kapcsolatok jöhetnek létre vagy éppen szűnhetnek meg. Az egyik központi 
fogalom a séma2: a séma fölérendelt fogalom, amely több specifikus fogalom közös vonásai-
nak megragadásából jön létre. Utóbbiakat a séma elaborációinak vagy instanciációinak tart-
hatjuk. A sematikus kapcsolatok úgy keletkeznek, hogy a beszélők mentális struktúrákat ha-
sonlítanak össze, és érzékelik a közöttük lévő hasonlóságokat. Az ismételt használat során – 
ahogy a mentális összehasonlítások és a sematikusságra vonatkozó ítéletek ismétlődnek – az 

                                                           
1 Jelen tanulmányban a kétnyelvűség szó az egynyelvűség ellentéteként használatos, abban az esetben is, ha a 
kísérleti személy több nyelvet is birtokol, nem elfeledve, hogy a viszonyrendszer más 3 vagy több nyelv eseté-
ben (Filatova 2010: 85–99). 
2 A sémákról bővebben olvasható Bybee munkásságában (2006: 711–733). 
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egyes szerkezetek bevésődnek az elmébe és kognitív vagy nyelvi egységekké válhatnak 
(konvencionalizálódnak). Használati gyakoriságuk tehát korrelál a bevésettségük mértékével 
és aktiválhatóságukkal, szalienciájukkal is3. A kognitív nyelvészek szerint tehát ezek a sémák 
rendelkeznek hálózatszervező funkcióval4. 

Az eddigiekből is következik, hogy hagyományosan a kognitív nyelvészek az egységes tá-
rolás mellett szoktak érvelni. A nyelv holisztikus felfogása szerint a nyelvi tudás mindegyik 
részén azonos típusú szerveződések vannak (Generalisation Commitment), tehát a nyelvtan 
nem vizsgálható a szókincstől elkülönítve, azaz a grammatikai forma nem választható el a 
jelentéstől, sőt – ahogy Talmy is írta (1988, 165–206) – az egységek szemantikáján múlik, 
milyen nyelvtani szerkezetekben jelenhetnek meg (pl. a kötöttségen és a megszámlálhatósá-
gon). Ha a szabályokat elutasítva sémákról beszélünk, akkor nem lehet mereven kettébontani 
a tárolást. Langacker felfogásában – ahogy az elme működési területei között hasonlóság van, 
azzal analóg módon – a lexikon, a szintaxis és a morfológia egy kontinuum részeként képze-
lendő el. A szimbolikusság alapelve kimondja, hogy a nyelv minden szintjén szimbolikus 
egységek találhatók, amelyek kétoldalú – fonológiai és szemantikai – egységek, ahol a két 
oldal köti egymást, és amelyek összekapcsolódva konstrukciókat alkotnak (Langacker 2009, 
1–2). Tehát minden szó, akár toldalékolt, akár nem, akár rendhagyóan toldalékolt, akár nem, a 
mentális lexikonban tárolódik és fonológiai és szemantikai alapú asszociációkat hoz létre.  

Ezzel a holisztikus-kognitív felfogással szemben helyezkednek el az elkülönült, kettős tá-
rolás mellett érvelők (a két nézőpont érvrendszeréről kiváló áttekintést nyújt Lukács et. al. 
2014, 231–239). A szakirodalomban az egyik legelterjedtebb hivatkozási modell Pinker és 
Price nevéhez fűződik (1991). Az angol nyelv alapján kidolgozott elmélet szerint két függet-
len nyelvi rendszerről lehet beszélni: a zárt, szimbolikus szabályokat tartalmazó nyelvtanról, 
amely komputáció útján hozza létre az új alakokat, és a mentális szótárról, amelyben mint egy 
listában a szavak össze vannak kötve (pl. szemantikai, fonológiai alapon). Tárolásukat és elő-
hívásukat asszociatív - statisztikai elvek segítik. A modell a toldalékolt alakok létrehozását a 
mentális nyelvtan hatáskörébe utalja, ugyanakkor feltételezi, hogy a különféle rendhagyó ala-
kok (pl. tőváltozatok, idiómák) a mentális lexikonban tárolódnak egészlegesen.  

A kettős modellel szorosan összefügg Ullman munkássága is, aki elsősorban 
neurolingvisztikai szempontból vizsgálja a tárolás problémakörét (2004). Ullman megkülön-
bözteti a procedurális és deklaratív memóriarendszereket. A procedurális memóriarendszer – 
amely elsődlegesen a frontális/bazális ganglionok ideghálózatán alapszik – felelős az új moto-
ros és kognitív készségek és szokások tanulásáért és a régiek vezérléséért, illetve az implicit 
memóriáért. A deklaratív memóriarendszer – amely elsősorban a középső temporális lebeny 
szerkezetein alapszik – szerepei közé tartozik a tudatos tanulás, a reprezentáció, az epizodikus 
és tárgyi tudás és az információ asszociatív és kontextuális összekapcsolása. Ullman a mentá-
lis nyelvtant a procedurális memóriához rendeli, míg a mentális lexikont a deklaratív memóri-
ával hozza összefüggésbe. A kísérleti eredmények azt bizonyítják, hogy a két memóriarend-
szer nem különül el egymástól, vannak közöttük neurológiai kapcsolatok.  

A magyar szakirodalomban a mentális lexikon vizsgálatakor a tendencia szerint elfogadot-
tabb a kettős tárolás elképzelése, mint a kognitív-holista modellé. Mind Navracsics (2007, 
2011), mind Lukács és Pléh (2011), mind Németh (2006) Pinkerék munkásságából kiindulva 
vizsgálta a kettős tárolás kérdéskörét a magyar nyelvben. Pléh Csaba és munkatársai több 
kísérlet után arra a következtetésre jutottak, hogy a magyar nyelvben a lexikon egyik része a 
töveket és egyes képzett, illetve a leggyakoribb ragozott szavak jelentését tartalmazza, míg a 
másik része a nyelvtani elemeket, igekötőket, toldalékokat, ugyanakkor történik morfológiai 

                                                           
3 Minél gyakoribb egy szerkezet, annál jobban bevésődik, annál könnyebben érhető el mentálisan és aktiválható. 
4 Ez harmonizál a kognitív nyelvészek kiindulópontjával: a nyelvet ökorendszernek tekintik, mely összhangban 
áll az emberi elme természetes működésével, azaz, a nyelvi tudás esetében ugyanazok a kognitív műveletek 
játszanak szerepet, melyek a világ megismerésében is (Cognitive Commitment): alkalmazkodóképesség, abszt-
rakció, sematizáció, kategorizáció, memoriális korlátok (Ladányi – Tolcsvai 2008: 25). 
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dekompozíció a feldolgozás során (2011). Egy másik vizsgálat eredménye az volt, hogy az 
előfeszítési hatások a szótövekhez kötődnek (2011). Utóbbi gondolat volt az egyik kiinduló-
pontja egy nagyszabású kutatássorozatnak, amelyet Németh Dezső és munkatársai végeztek 
(az eredmények olvashatóak a 2004-es a Szegedi Pszichológiai Tanulmányokban és a 2006-os 
Magyar Pszichológiai Szemlében is). A rövidtávú memória és a morfológiai komplexitás kap-
csolatát vizsgálva jutottak arra az eredményre, hogy elsősorban a toldalék nélküli szavakat 
jegyzik meg a kísérleti személyek, azután a képzett alakokat, míg az adatközlők legkevésbé a 
ragozott alakokat tudják visszamondani (emellett más változókat is néztek, például a szó va-
lódiságát és szótagszámát is). Tehát a memória egyértelműen a szavak jelentéstartalmával áll 
összefüggésben. 

A rövid szakirodalmi áttekintés után a következő kiindulási elvek nyújtják jelen kutatás 
alapját: 

- A nyelvben nem szabályok, hanem sémák működnek. 
- Minden nyelvi egység, így a toldalékok is jelentéssel bírnak (megváltozik az új 

konstrukció szemantikája), bár eltérő mértékben. 
- Létezik valamilyen szintű kettős tárolás a magyar nyelvben, ám ez nem jelent me-

rev elkülönítést: inkább egy skálaként kell felfogni a nyelvtant és a lexikont, ame-
lyet valóban támogatnak memóriarendszerek, de szerepük szintén nem választható 
szét. 

- A rövidtávú memória szorosan összefügg a morfémák szemantikai tartalmával. 

A hivatkozott irodalom elsősorban egynyelvű beszélőkkel folytatott kísérleteken alapul. Ter-
mészetesen végeztek vizsgálatokat két- és többnyelvű adatközlői csoportokon is arra vonatko-
zóan is, van-e különbség a tárolás tekintetében az első nyelv és a később elsajátított nyelvek 
között (például nyelvtanulókat vizsgált Gor 2007, 368–398., Kırkıcı 2010, 67–85., emigrált 
felnőtteket vizsgált Keijzer 2010, 227–243., kétnyelvű afáziásokon végzett kutatásokat mutat 
be Lorenzen és Murray 2008, 299-317.) A kapott eredmények alapján nem lehet egyértelmű-
en kijelenteni, van-e kategoriális különbség, és ha van, annak milyen jellemzői vannak az 
adott nyelvet anyanyelvként és idegen nyelvként beszélők esetében.  

Kutatási cél, kérdések, hipotézisek 

Jelen tanulmány célja a rövidtávú memória és a tárolás néhány összefüggésének feltárása 
magyar anyanyelvi beszélők és a magyart idegen nyelvként tanuló fiatal felnőttek esetében. A 
kérdések: van-e összefüggés a memorizált egységek száma és aközött, hogy az adatközlő 
anyanyelvéből vagy egy általa tanult idegen nyelvből származnak-e a szavak? Befolyásolja-e 
az adatközlőt az emlékezett szó tövének gyakorisági mutatója? Van-e kapcsolat a szavak mor-
fológiai komplexitása és megjegyezhetősége között? A kutatás hipotézisei az alábbiak: 

1) Magas nyelvi szinten lévő tanulóknál nem lesz különbség a helyesen felismert szóala-
kok száma között, ha összevetjük eredményeiket  az anyanyelvi beszélőkéivel. 

 2) A magyar anyanyelvűeket befolyásolja a szótő gyakorisága: a gyakoribb tövű szavakra 
jobban emlékeznek; ilyen hatás nem mutatható ki a nyelvtanulóknál. 

3) Mind a magyar, mind a külföldi adatközlőknél számít a morfológiai összetettség: a szó-
tövekre jobban emlékeznek, mint a jellel ellátott szavakra, de utóbbiak esetében is jobb ered-
mény várható, mint a ragozott szavaknál5. 

                                                           
5 A szóképzéssel a téma szerteágazósága és Németh Dezsőék alapos kutatása miatt jelen munka nem foglalkozik. 
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Anyag, módszer, kísérleti személyek 

A kutatás egy számítógépes programon alapult, amely kifejezetten erre a vizsgálatra lett ki-
fejlesztve.6 A vizsgálat elsődleges anyagát egy 30 tételből álló szólista alkotta. Ebből 18 szó 
került a későbbiekben elemzésre: a többi 12 szó célja az elterelés volt (pl. hogy a kísérleti 
személyeknek ne tűnjön fel, hogy mind a 18 szó pontosan 2 szótagú). A 18 szó gondosan lett 
kiválogatva az alábbi szempontok alapján. 

- Toldalékonkénti kiegyenlítettség: 6 szótő, 6 jellel ellátott és 6 raggal ellátott szó szere-
pelt összesen. 

- Szógyakoriság: 9 gyakori és 9 ritka szó szerepelt7, toldalékfajtánként tehát 3-3; a 
szempont a szavak tövének a gyakorisága az MNSz2. egyszerű keresője szerint 
(21000 találat fölött gyakorinak, 6000 találat alatt ritkának minősítettem a szót8). 

- Szóhosszúság: minden szóalak egyforma hosszúságú, 2 szótagos volt: így 2 szótagos 
szótövekkel és 1 szótagos toldalékolt alakokkal találkoztak az adatközlők. 

- Szabályosság: kizárólag olyan szótövek szerepeltek, amelyekben nem történik válto-
zás a toldalékolás hatására9. 

- Konkrétság: a vizsgálati szavak többsége konkrét főnév volt, valamilyen tárgy, kivéve 
a mellékneveket, amelyek a középfok jele miatt voltak szükségesek. 

- Fonológiai struktúra: a szóalakok mindegyike CVC kezdetű volt. 

Emellett szempont volt, hogy a kiválasztott jelek és ragok gyakori szuffixumok legyenek, 
amelyeket a külföldi diákok is bizonyosan készség szinten ismernek és használnak. Ezek: a 
többes szám jele, a középfok jele, az E/1-es birtokos személyjel, a tárgyrag, az inessivusi 
helyjelölő -ban/-ben rag és az instrumentalis -val/-vel rag. 

A kísérletben 2010 személy vett részt: 10 fiatal (18 és 30 év közötti) magyar anyanyelvű 
felnőtt és 10 magyarul több éve tanuló, B2-es szint környékén lévő diák. A biztos érthetőség 
végett a programban az instrukciók mind magyar, mind angol nyelven megjelentek a képer-
nyőn. Az adatközlőknek - akik úgy tudták, egy memóriateszten vesznek részt - először 1 perc 
állt a rendelkezésükre, hogy a 30 szóból álló listát alaposan elolvassák (a szavak sorrendje 
véletlenszerűen, adatközlőként változott). Ezután kaptak 3 irreleváns kérdést, amelynek célja 
a laptop érintőpadja használatának begyakorlása és a 7 másodperces időkeret átérzése volt. 
Ezután szintén 7-7 másodperc alatt kellett kiválasztaniuk a képernyőn (véletlenszerű sorrend-
ben) megjelenő szóalakok közül azt, hogy melyiket látták a korábbi fázisban (pl. ház – ház-
ban). Ekkor már csak a 18 vizsgált szóval találkoztak. Összesen tehát 360 adat képezte az 
elemzés tárgyát. 

                                                           
6 A program létrehozásáért köszönettel tartozom Sinka Bálint informatikusnak. 
7 A szólista összeállításánál magyar mint idegen nyelv tankönyvek szószedeteit használtam kiindulópontul. 
8 A toll szótőre bő 6000 találatot adott ki a rendszer, de a homonimitás miatt felkerült a listára. 
9 Bár a víz-vizet alak a hangzórövidülő típusba tartozik, a listában a vízzel alak szerepelt, amelynek a töve válto-
zatlan marad. 
10 Eredetileg 11-11 adatközlő vett részt a kísérletben, de 1 magyar és 1 külföldi személy eredményeit ki kellett 
zárni, mivel a matematikai átlagot sem érték el a feladatban (mindketten 6-6 szóra emlékeztek, és szinte kivétel 
nélkül a toldalék nélküli szóalakokat választották ki a listán). Ez ugyanakkor megerősíti azt a hipotézist, mely 
szerint a szótő szemantikája révén erősebb lenyomatot hagy a memóriában. 
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Eredmények 

Egy 2 tétel közötti választásra épülő vizsgálat akkor nevezhető sikeresnek, azaz abban az 
esetben lehet értékelni az eredményeket, amikor a kísérleti személyek a matematikai valószí-
nűségen túlmutatóan helyes válaszokat adnak. A 30 tételes szólista és az 1 perc rendelkezésre 
álló időkeret azt volt hivatott elérni, hogy az adatközlők jegyezzenek meg szavakat, de ne 
legyenek képesek az összes alak memorizálására. Így ha a helyesen kiválasztott tételek száma 
8 és 18 között van, akkor valószínűsíthető, hogy működött a rövidtávú emlékezet (ha ez oly-
kor nem is tudatosult a személyekben). Az első grafikon (1. ábra) a magyar anyanyelvű be-
szélők eredményeit mutatja, míg a második grafikonon (2. ábra) a nem magyar anyanyelvű 
adatközlők eredményei láthatóak.11 

1. ábra 

 
Magyar adatközlők 

2. Ábra 

 
Külföldi adatközlők 

Az 1. ábrán látható, hogy a magyar adatközlők által emlékezett szavak száma 11 és 15 
oszlik el. Összességében 130 szóra emlékeztek, ez 13-as személyenkénti átlagot jelent. A kül-
földi diákok teljesítménye közel azonos az előbbi csoportéval: legalább 11, legfeljebb 16 szó-
ra emlékeztek. Összességében 136 szóra emlékeztek, e szerint egy személy átlagosan 13,6 
szóalakot választott ki helyesen. Az első hipotézis szerint mivel a magyart idegen nyelvként 
tanuló diákok a nyelvtudás magas szintjén állnak, az emlékezett szavak száma nem fog elma-

                                                           
11 A prezentáció sorrendje a további grafikonok esetében is így lesz. 
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radni a magyar adatközlők teljesítményétől. Ez a hipotézis az eredmények alapján beigazoló-
dott: közel ugyanannyi szóra emlékezett mindkét csoport, sőt a külföldi diákok – vélhetően 
azért, hogy magyarnyelv-tudásukat bizonyítsák – jobban koncentráltak és picivel jobban is 
teljesítettek (bár a különbség nem szignifikáns). 

A második hipotézis a szótő gyakoriságára vonatkozott. A kutatás vélelmezte, hogy a gya-
koribb tövű szavakra a magyarországi beszélők nagyobb arányban emlékeznek, mint a ritkább 
szótövekre, míg a szógyakoriság nem bír befolyással a külföldi – nem magyar nyelvi környe-
zetben élő – adatközlők esetében. A 3. ábra mutatja, hogy a hipotézisnek ellentmondó ered-
ményeket adtak a magyar kísérleti személyek: pontosan ugyanakkora arányban emlékeztek a 
gyakori szótővel rendelkező szavakra, mint a ritkákra. 

3. ábra 

 
Magyar adatközlők 
 
4. Ábra 

 
Külföldi adatközlők 

A külföldi adatközlők (4. ábra) szintén közel azonos számban emlékeztek a szavakra a 
szótőgyakoriságtól függetlenül: 62 gyakori szótövű (46%) és 74 ritka szótövű (54%) szót vá-
lasztottak ki helyesen. A különbség a ritka szótővel rendelkező szavak javára talán annak tud-
ható be, hogy kevesebb magyar nyelvű környezetből szerzett – nem tudatos – statisztikai adat 
állt a külföldi személyek rendelkezésére, azaz ők kevésbé tudják megítélni egy adott szótő 
gyakoriságát, mivel korlátozottan férnek hozzá magyar nyelvi inputhoz. Érdemes lenne a ké-
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sőbbiekben szótőgyakoriság mellett szóalak-gyakoriságot is nézni, mivel az egyes alakok 
előfordulási aránya korrelálhat bevésettségük mértékével a mentális lexikonban. 

A tanulmány talán legérdekesebb kérdése a morfológiai komplexitás és a rövid távú me-
mória kapcsolata. Németh Dezsőék vizsgálatukban nem csupán a raggal rendelkező szavakat 
tekintették ragozott alakoknak, hanem a jellel ellátottakat is, tehát a két kategóriát nem külö-
nítették el. A kognitív nyelvészet kontinuum-felfogásából kiindulva szemantikai különbség 
van a jelek és a ragok osztálya között. Ahogyan magyart idegen nyelvként tanító szakembe-
reknek szóló tankönyvében Hegedűs is megfogalmazta: a képző módosítja leginkább az új 
konstrukció jelentését, utána következik a jel, amely elsősorban pragmatikai aspektust rendel 
hozzá a szóalakhoz, míg a skála másik végén az elsősorban grammatikai jelentésű rag áll 
(2004, 12–15).  

5. Ábra 

 
Magyar adatközlők 

6. Ábra 

 
Külföldi adatközlők 

A harmadik hipotézis ezen a skálaelméleten alapul: várható, hogy mind a magyar, mind az 
idegen nyelvű adatközlők több szótövet választottak ki helyesen, mint jellel ellátott alakot, és 
utóbbiakra nagyobb számban emlékeztek, mint a ragozott formákra. A magyar anyanyelvű 
személyek (5. ábra) és a nyelvtanulók egyaránt (6. ábra) a várakozásnak megfelelő eredmé-
nyeket értek el. 39-40%-ban emlékeztek a toldalék nélküli szavakra, 37, illetve 32%-ban a 
jelet viselő szavakra, és az adatközlők negyede (24%, illetve 28%) ismerte fel a ragozott sza-
vakat. A magyar anyanyelvű személyek a legnagyobb arányban a tanár, papír (10-10 fő) és a 
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fejem, banán, tévé, kúlabb (9 fő) szavakra emlékeztek helyesen. A külföldi kísérleti szemé-
lyek közül mindenki felismerte a papír, taxi, banán, tévé, mézzel szavakat (10 fő), míg a ta-
nár, nagyobb, fejem szavakra (9 fő) emlékezett. A legkevésbé emlékezett szavak közé tartozik 
a képet, vízzel, tesztben (4-4-4 fő) a magyar anyanyelvűek körében, míg a nyelvtanulók a 
könyvek, képet szavakat nem ismerték fel (4-4 fő). A legnagyobb eltérés a könyvek esetében 
volt (4) a magyar beszélők javára, emellett a vízzel, tesztben, mézzel (3-3-4) volt a nyelvtanu-
lók javára. Megemlítendő még a kúlabb mint a legritkább és stilisztikailag nem köznyelvinek 
számító szóalak: kirívóságát a magyar kísérleti személyek érzékelték, így mindenki emléke-
zett rá (9 fő a kúlabb alakot választotta, a 10. a kúl szót, de amint lenyomta a gombot, hango-
san káromkodott egyet, mondván, hogy a másikat akarta). A nyelvtanulók esetében nem volt 
egyértelmű a kúlabb szóalak lenyomatának erőssége. Beigazolódott tehát, hogy érdemes a 
jeles és a ragos alakokat külön is vizsgálni, ugyanis eltérő módon viselkednek: a jellel ellátott 
szavak szemantikailag telítettebbek, mint a ragos konstrukciók. 

Következtetések 

A kutatás három hipotézis közül az első a rövidtávú emlékezet és a magyar nyelvvel kap-
csolatos hipotézis validitásának vizsgálatát tűzte ki céljául. A kapott eredmények alapján több 
következtetést is le lehet vonni a magyar anyanyelvűek és a magyart idegen nyelvként tanulók 
mentális lexikonját illetően. Bár vélhetően a kettő elemszám tekintetében eltér, azaz az első 
nyelv hálózata sűrűbb, ismert szavak esetében ez a rövidtávú memória kapacitását nem befo-
lyásolja, hiszen ugyanannyi szóalakot ismertek fel helyesen mindkét adatközlői csoport tagjai.  

A második hipotézisben foglalt szógyakoriság a magyar kísérleti személyeket nem befo-
lyásolta, és ugyanez mondható el a nyelvtanulókról is. Utóbbiak esetében felmerülhet a mód-
szertani kérdés, miszerint a tanórai interakciók során szükséges-e, és ha igen, milyen metó-
dussal kell a nyelvtanulók tudtára hozni egy-egy nyelvi jelenség, konkrét szó gyakoriságát a 
nyelvben. Ha ugyanis a tankönyvekben ugyanannyi feladatban, példamondatban találkoznak 
bizonyos szavakkal, kénytelenek intuícióikra támaszkodva megítélni hogy , azok mennyire 
elterjedt szavak, formulák a magyar köznyelvben. Vélhetően szinttől függetlenül minden 
nyelvtanuló esetében javasolt a reáliák, azaz nem nyelvtanítás céljából megalkotott nyelvi 
anyagok felhasználása. 

A toldalékok és a mentális lexikon kapcsolatára irányult a harmadik hipotézis. Kiindulás-
ként minden szóalakot (legyen az szótő vagy toldalékolt forma) sémaként a mentális lexikon-
hoz rendeltünk úgy, hogy ezek a konstrukciók is felbonthatóak további konstrukciókra, ame-
lyek szintén sémaként funkcionálnak. Tehát mind a szótövek rendelkeznek sémával, mind a 
különböző toldalékfajták, mind a kettő „összerakásából” kapott komplexebb konstrukciók. 
Ezek mindegyike inherensen jelentéses, ám szemantikai telítettségük eltérő: mivel a szótövek 
szemantikája a legerősebb, azaz az aktiválja leginkább a hálózatot, az adatközlők leginkább a 
toldalék nélküli alakokat ismerték fel (ne feledjük, a szótő minden esetben aktiválódik). A 
jellel ellátott konstrukció szemantikájában a raggal ellátott alakoknál nagyobb mértékben mó-
dosítja mind a szótövet, mind a toldalékot: a kísérleti személyek valóban tendenciaszerűen 
jobban emlékeztek a jeles, mint a ragos szavakra. Fontos eredmény, hogy ez a minta mind a 
magyar anyanyelvűek, mind a nyelvtanulók esetében megfigyelhető volt, tehát ez a magyar 
nyelv sajátosságához tartozik, nem befolyásolja a nyelvtanuló anyanyelvének nyelvtipológiá-
ja. Ezen a ponton óhatatlanul is felmerül egy gondolat: mivel – ahogyan látható volt – van 
egészleges szemantikai lenyomata minden toldalékolt szóalaknak, nem szükséges-e felhasz-
nálni ezt a megállapítást a tanórák során? Példának okáért a fejem szóalak egyértelműen több, 
mint a fej+em összerakása, így célszerű lenne a formai drillek – olykor domináns – szerepét 
átgondolni, és kontextusban megfigyelt példák alapján motiválni a diákokat azok használatára 
(főleg, hogy ők maguk is képesek felismerni az azok megalkotására vonatkozó sémákat, és 
sikerrel tudják alkalmazni őket új konstrukciók létrehozásakor is).  
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Befejezés 

Bár a nemzetközi idegennyelv-pedagógiai szakirodalomban gyakran hivatkoznak kognitív 
nyelvészeti megállapításokra, kevés magyar nyelvész dolgozik funkcionális szempontú elve-
ket követve, és még kevesebb azok száma, akik ezt beemelik a tanárképzésbe is, holott egyér-
telműen gyümölcsöző lenne új perspektíván keresztül megvizsgálni már ismert nyelvi jelen-
ségeket, és ezen eredményeket beemelni a magyar mint idegennyelv-oktatásába. Ebből nem-
csak a nyelvtanárok profitálhatnának, hanem ami még fontosabb, hatékonyabban tudnánk 
építeni a nyelvtanulók már meglévő, nyelvről való implicit tudására is. 
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Melléklet 

Szólista a rövidtávú memória vizsgálatához 

  Gyakori szótő (n> 21.000) Ritka szótő (n<6000) 

Szótő  tanár (29.429) taxi (2853) 

Szótő szoba (32.667) banán (1178) 

Szótő papír (21.112) tévé (4375) 

Jel 1 (többes szám) könyvek (75.330) tökök (5923) 

Jel 2 (középfok) nagyobb (471.535) kúlabb (78) 

Jel 3 (E/1-es birtokos sze-
mélyjel) 

fejem (74.664) tollam (<6382) 

Rag 1 (tárgy) képet (70.389) sajtot (3293) 

Rag 2 (inessivus) házban (99.838) tesztben (4420) 

Rag 3 (instrumentalis) vízzel (65.973) mézzel (2746) 

Elterelés: 

Közepes gyakoriságú egy szótagú szavak: bor, sör, nap, kert, csók, vaj 
Hosszabb szavak: iskola, barátom, okosabb, autó, feladatot, füzetek 

A szavak gyakoriságának forrása: Magyar Nemzeti Szövegtár 2. A keresés időpontja: 
2014. 09. 17. http://corpus.nytud.hu/mnsz/ 
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Kajdi, Alexandra 

Some questions on the short-term memory in case of Hungarian native speakers and L2 learners of 
Hungarian 

The aim of this paper is to compare the mental lexicon by investigating the short term memory of Hungarians 
and language learners. Based on the principles of the holistic functional cognitive linguistics the mental lexicon 
is handled as the storage of constructions influenced by schemas. There is no distinct division between stems and 
suffixes as both are part of the same scale being meaningful elements. A computer-based experiment was carried 
out with 20 participants to investigate their short-term memories. It was discovered that there is no difference in 
the short-term memorial capacities between native speakers and language learners. Another finding was that 
stem-frequency has no effect on short-term memory. Besides, the results supported the scale-concept both in 
case of Hungarians and L2 learners, as more stems could have been recalled and the ratio of the recognised 
inflected forms also differed. The conclusions of this research are advised to be implemented in classrooms. 

 


