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KOVÁCS LÁSZLÓ

Irányított kapcsolatok 
a mentális lexikonban

A mentális lexikon legegyszerűbben egyfajta agyi szótárként határozható meg, ugyan-
akkor egységes definíciója a mai napig nem létezik (Jarema – Libben 2007). Kutatása 
kiterjedhet többek között asszociációs kutatásokra (Balló – Jagusztinné 1983; Len-
gyel 2008; Postman – Keppel 1970), a szavak feldolgozásának különböző aspektusa-
ira (Huszár 2005; Magyari 2008; Pléh 2000), több nyelv reprezentációjának vizsgála-
tára (Navracsics 2007; Weinreich 1953). Jelen tanulmány a mentális lexikon kapcso-
latait hálózatközpontú megközelítésben kívánja vizsgálni.

A mentális lexikon egységei közötti kapcsolatok kutatásával a pszicholingvisztika 
hosszabb ideje foglalkozik. A szemantikai memória (vagyis a mentális lexikon) 
Quillian (1968) szerint bejegyzésekből (entry) áll, amelyekhez értékek (value) tartoz-
nak. A bejegyzés és az érték közötti kapcsolat megnevezhető (attribute label). Az 1. 
ábrán a kanári (entry) értéke (value) sárga, a két információ között lévő kapcsolat 
(attribute label) pedig a szín. Az egyik összefüggésben értékként vagy kapcsolatként 
szereplő információ egy másik összefüggésben bejegyzés (entry) lehet. Az így létrjövő 
nagy szemantikai hálózatok segítségével töbek között modellezhető a szavak aktivá-
lása/megtalálása beszéd közben.

Quillian fenti (itt egyszerűsített) elképzeléséhez hasonlít Minsky tudásreprezentációs 
elképzelése (1974). Minskynél a frame-ek már ismert, sztereotipikus szituációk, amelyek 

1. ábra: Quillian szemantikai memória elképzelése (Ober – Shenaut 2006 alapján)
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információt tartalmaznak magáról a szitációról, valamint – többek között – a szituációban 
valószínű történésekről. A frame tehát egy pontokból és a köztük lévő kapcsolatokból 
álló rendszer, amelyben a hierarchia felső részén lévő pontok a szituációban állandóak, a 
hierarchia alsó része viszont változik a sztereotipikus szituáció adott megvalósulása sze-
rint. Roelofs (1992) a beszédben a megfelelő szavak megtalálását hálózaton keresztüli 
aktiválásként értelmezi: rendszerében egy adott szó hallásakor a vele kapcsolatban lévő 
szavak egy magasabb aktivációs szintre kerülnek, tehát könnyebben előhívhatóak. Az 
oroszlán szó hallatán például az Afrika, szavanna, üvölt szavak könnyebben, míg a kutya 
vagy bádogtető szavak (viszonylag) nehezebben hívhatók elő. Rogers és McClelland 
(2004) szemantikai feladatok végrehajtása esetén az egyes (szemantikai) információk 
között irányított, súlyozott kapcsolatok meglétét feltételezik. Megközelítésükben a sze-
mantikai tudás kialakulása kapcsolatok létrejöttét, illetve az információk közötti kapcso-
latok erősségének változását jelenti, tanulás vagy tapasztalat alapján.

A mentális lexikon felépítését többféleképpen próbálták leírni, ugyanakkor a mai 
napig nem létezik egységes, a működést, a pszicholingvisztikai kutatások során ta-
pasztalt jelenségeket magyarázó modell. Korai szerzők madárkalitkához, majd könyv-
tárhoz hasonlították. Jelenleg az Aitchison (2003) által megfogalmazott pókhálószerű 
felépítés (2. ábra) a legelfogadottabb (Gósy 2005), ez az elmélet nagyban hasonlít 
Quillian 1968-as elgondolásához.

Hálózatközpontú kutatások
Jelen cikkünkben a mentális lexikon felépítését a hálózatok és a hálózatkutatás (Bara-
bási 2003; Csermely 2005; Strogatz 2003; Watts 2004) oldaláról vizsgáljuk. A háló-
zatkutatás jelenleg az egyik legígéretesebb fiatal multidiszciplináris kutatási terület. 
Eddig egymástól függetlennek hitt (és külön kutatott) természetes és mesterséges há-
lózatok – a sejtek hálózata, egy város (vagy ország) elektromos vagy közúti hálózata, 
az emberi kapcsolatok hálózata vagy az Internet – meglepően sok közös tulajdonságot 
mutatnak (Barabási 2003; Csermely 2005).

A hálózatok általános jellemzője, hogy pontokból, valamint a pontokat összekötő 
élekből épülnek fel (gráfok). A gráfoknak lehet irányuk: irányított egy gráf, ha fontos 
a kapcsolat iránya. A gráfok lehetnek továbbá súlyozottak és nem súlyozottak: fontos 
vagy nem fontos a kapcsolatok erőssége. További lehetőséget jelentenek például  
a pszeudográfok (a pontból kiinduló él visszamutat saját magára) (Kovács 2008).

Hálózatok szempontjából fontos a kisvilág-jelenség.1 A kisvilág-jelenséget mutató 
hálózatok esetében az átlagos úthossz két tetszőleges pont között viszonylag kicsi, vagy-
is egy véletlenszerűen kiválasztott pontból egy másik pontba (a hálózat méreteihez vi-
szonyítva) rövid úton jutunk el. Az analógiát a mentális lexikonra alkalmazva (Kovács 
2007): ha a mentális lexikon nagságát 150.000 szóra becsüljük (a mentális lexikon 
nagyságáról bővebben Gósy 2005), és két véletlenszerűen kiválasztott szó között a tá-
volság átlagosan csak 5–10 lépés, akkor a mentális lexikon kisvilágként viselkedik,  
vagyis valószínűleg érvényesek lesznek a mentális lexikonra is bizonyos – más területek 
hálózatait kutatva kimutatott – hálózatokra jellemző általános törvények.

1 Jelen cikk Csermely (2005) és Fóris (2007) alapján a kisvilág írásmódot alkalmazza, Barabási (2003) és 
Domonich – Kiezer (2005) kis világ formájával szemben.
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Hálózatkutatási szempontból szintén fontos kérdés, hogy egy hálózat skálafüg-
getlen-e. Skálafüggetlen hálózatok esetében létezik néhány központi pont, amelyek 
nagyon sok kapcsolattal rendelkeznek, ugyanakkor a hálózatot alkotó pontok többsé-
gének csak nagyon kevés kapcsolata van. (Magyarország közútjait nézve egy nagy 
központ a főváros, kisebb központok a nagyvárosok, a települések nagy százaléka 
viszont csak 1–2 vonalon kapcsolódik az úthálózathoz.) (Hálózatelméleti fogalmak-
kal kapcsolatban magyar nyelven többek között Barabási 2003, Csermely 2005, Fóris 
2007 nyújthat segítséget.)

Hálózatelméleti megközelítésben a mentális lexikonban tárolt egységeket pontok-
nak tekintjük, amelyek között kapcsolat lehet. A kapcsolatok erőssége, illetve iránya 
meghatározható; hálózatelméleti megközelítésben irányított, súlyozott pszeudográf 
(Kovács 2008). A pókhálóelmélettel (2. ábra) szemben véleményünk szerint a hálóza-
tos, gráfokkal történő ábrázolás (3. ábra) a mentális lexikon sokkal differenciáltabb, 
mélyebb kutatását teszi lehetővé (Kovács 2007). Ez az ábrázolás megmutatja ugyanis 

3. ábra: a mentális lexikon felépítése irányított, súlyozott gráfokkal (Kovács 2007)

2. ábra: a mentális lexikon felépítése a pókhálóelmélet szerint (Gósy 2005 alapján)
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a kapcsolatok irányát és erősségét, továbbá segítségével ábrázolható, ha két szó között 
csak egy irányban van kapcsolat, vagy ha a kétirányú kapcsolat az egyik irányban 
erősebb, míg a másik irányban gyengébb.

A nyelv, a nyelvi jelenségek hálózatközpontú (network-driven, vagyis általános há-
lózatkutatásból kiinduló) vizsgálata viszonylag új kutatási terület.

A nyelvi hálózatok legalább két formában mutathatóak ki a nyelvben. Egyrészt a li-
neáris megnyilatkozásokban, vagyis összefüggő mondatokban, szövegekben közvetle-
nül egymás mellett álló vagy egymáshoz közel álló szavakat vizsgálva (Ferrer i Cancho 
– Solé 2001, 2002, 2003; Ferrer i Cancho 2005, 2006; Solé 2006; Dorogovtsev – Mendes 
2001; magyar nyelvre Dominich – Kiezer 2005), másrészt a mentális lexikonban (Ko-
vács 2007, 2008; Fóris 2007; Steyvers – Tenenbaum 2005; Vitevitch 2008). Ezek közül 
jelen tanulmány a mentális lexikonban kimutatható nyelvi hálózatokkal foglalkozik.

Steyvers és Tenenbaum (2005) szemantikai hálózatok hálózatközpontú statisztikai 
elemzését, valamint a szemantikai hálózatok növekedésének egy lehetséges modelljét 
mutatta be. Vizsgálatuk alapját három „adatbázis” képezte:

– a Dél-Floridai Egyetem szóasszociációs adatbázisának egy része (The University 
of South Florida Word Association, Rhyme and Word Fragment Norms) (Nelson 
– McEvoy – Schreiber 1998),

– a Miller-féle WordNet (például Miller és mtársai 1990), valamint
– a Roget-féle thesaurus (1911-es kiadás).
A három különböző szemantikai háló a következő tulajdonságokat mutatta:
– kisvilág-karakter (bármely elemtől bármely másik elem nagyon kevés lépésben 

elérhető),
– skálafüggetlenség (kevés elem rendelkezik nagyon sok kapcsolattal, míg nagyon 

sok elem van, amelyik csak néhánnyal),
– központi (sok kapcsolattal rendelkező) elemek megléte.
Mivel mindhárom, fogalmi kapcsolatokat rögzítő hálózat a fenti tulajdonságokat 

mutatja, feltételezhető, hogy ezek a tulajdonságok (legalább részben) a fogalmak sze-
mantikai szerveződésének általános jellemzői.

A szerzők ugyanakkor utalnak arra is, hogy ez a hasonlóság a hálózatok között a 
vizsgálati módszer hibájából is eredhet: a kutatás során a hálózatokat egyszerűsítették, 
a gráfok pontjait összekötő gráféleket nem súlyozták, illetve nem nevezték meg. (Ez-
zel szemben a jelenleg folyó Agykapocs-kutatás (Kovács 2009a) már súlyozott gráfo-
kat vizsgál, és lehetővé teszi a gráfélek megnevezését is.)

A Steyvers és Tenenbaum által megállapított átlagos legrövidebb út két szó között 
(átlagosan hány lépésben értek el egy szótól egy másik szóig):

– az asszociációs hálózatra 3,04 lépés (nem irányított esetben, vagyis ha két szó 
között csak a kapcsolat van jelezve, annak iránya nem), illetve

– az asszociációs hálózatra 4,27 lépés (irányított esetben, vagyis a kapcsolat irá-
nyát is figyelembe véve),

– a WordNetre 10,56 lépés,
– a Roget-féle thesaurusra 5,6 lépés.
Az asszociációs hálózat 3,04, illetve 4,27 lépés távolsága meglepően rövid, azon-

ban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a vizsgált adatbázis csupán 5018 
szót tartalmazott.

Kovács László
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Steyvers és Tenenbaum a továbbiakban modellezik a szemantikai hálózatok növe-
kedését is. Vizsgálatuk szerint hálózatközpontú hálózatnövekedési modelleket alkal-
mazva új hipotézisek állíthatók fel, többek között új szavak tanulásával kapcsolatban. 
Feltételezésük szerint a szemantikai hálózat skálafüggetlensége és kisvilág-karaktere 
a mentális lexikonban való szókeresést is befolyásolhatja.

Az Internet mint skálafüggetlen, kisvilág-karakterű hálózat és a mentális lexikon 
hasonlóságát vizsgálja Griffiths, Steyvers és Firl (2007): a Google kereső algoritmu-
sának (Brin – Page 1998) eredményeit vetik össze szóasszociációs kísérletek eredmé-
nyeivel. Elemzésük szerint a szemantikai memória működése (szóelőhívás) és a vizs-
gált számítógépes algoritmus meglepő azonosságokat mutat, így a memória szeman-
tikai hozzáférésének kutatása informatikai szempontból (jobb keresőrendszerek 
alkotása) is sok új eredményt hozhat.

Vitevitch (2008) szavak fonetikai hasonlóságát vizsgálja hálózatközpontú megkö-
zelítéssel. Két szó között akkor hozott létre nem irányított, nem súlyozott kapcsolatot, 
ha a két szó között egy fonéma az eltérés (például cat: hat, cap, at). Megállapítása 
szerint az így létrejövő fonológiai hálózatban nagyobb az egyes pontok közötti távol-
ság, mint a szemantikai hálózatban, valamint gyakoriak az olyan szavak, amelyek – 
fonológiai szempontból – nem „szomszédjai” egyetlen másik szónak sem. Megfigyel-
hető emellett, hogy a létrejövő hálózatban a sok fonológiai szomszéddal rendelkező 
szavak kapcsolatai többnyire szintén sok szomszéddal rendelkező szavakhoz irányul-
nak. Az eredmények arra is engednek következtetni, hogy a régebben elsajátított sza-
vak több (fonológiai) kapcsolatot hoznak létre. (Az angol nyelvben Storkel (2004) 
mutatta ki, hogy az először megtanult szavaknak több fonológiai szomszédja van, 
mint a később elsajátítottaknak.) Vitevitch a mentális lexikon multidiszciplináris vizs-
gálatát javasolja, mivel a mentális lexikon hálózatos felépítésével kapcsolatos új fel-
fedezések a hálózatokkal kapcsolatos általános ismereteinket is formálhatják: előse-
gíthetik többek között más (dinamikus, időben változó) hálózatok pontosabb megér-
tését, illetve új hálózatosztályozási szempontokat is bevezethetnek.

Szavakból álló olyan hálózatot vizsgáltak Motter és munkatársai (2002), ahol a 
szavak között akkor jöhet létre kapcsolat, ha a jelentésük hasonló, például letter-
character, actor-character, universe-world. Ugyanakkor a szerzők nem definiálják, 
hogy pontosan mit is értenek hasonló jelentésen, csak arra utalnak, hogy adataik alap-
ja egy 30.000 szavas on-line thesaurus. Az általuk megállapított átlagos legrövidebb 
távolság a szavak között 3,2 lépés, ami közel azonos Steyvers és Tenenbaum (2005) 
nem irányított asszociációs hálózatának 3,04 lépéses eredményével. Következtetésük 
szerint:

„From the standpoint of retrieval of information in an associative memory, the small-
world property of the network represents a maximization of efficiency: on the one 
hand, similar pieces of information are stored together, due to the high clustering, 
which makes searching by association possible; on the other hand, even very different 
pieces of information are never separated by more than a few links, or associations, 
which guarantees a fast search. We thus speculate that associative memory has arisen 
partly because of a maximization of efficiency in the retrieval by natural selection. 
This issue may be related to the fact that the neural network is probably a small-
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world network as well […], which is probably necessary for the brain to be able 
to hold a conceptual network that is needed for associative memory.” (Motter – de 
Moura – Lai – Dasgupta 2002)

Irányított kapcsolatok és mentális lexikon
A mentális lexikon hálózatos szerveződésével kapcsolatban eddig kevés kutatás is-
mert (Fóris 2007; Kovács 2007, 2008, 2009a; Lengyel 2007, 2008; Steyvers – 
Tenenbaum 2005; Vitevitch 2008); a nyelvi hálózatok kutatásának és elemzésének 
módszertana kidolgozásra vár. Az általános hálózatelmélettel foglalkozó kutatások 
eredményeiből, módszereiből kiindulva alkothatunk meg olyan eszközöket és eljárá-
sokat, amelyek segítséget nyújtanak a nyelven belüli hálózatok minél pontosabb fel-
térképezésére. A különböző diszciplínák hálózatokkal kapcsolatos kutatásai (Barabási 
2003; Csermely 2005; Strogatz 2003; Watts 2004) egyértelműen rámutatnak, hogy 
hálózatos jelenségek (például a kisvilág jelenség) csak nagy mennyiségű adat segítsé-
gével mutathatók ki. A nagy mennyiségű adat feldolgozása számítógépek felhaszná-
lásával felgyorsítható, az adatok gyűjtése (nyelvészeti kutatásokban) ugyanakkor ma 
is többnyire hagyományos (például kérdőíves) úton történik.

A mentális lexikon hálózatos jelenségeinek vizsgálatára jött létre az Agykapocs / 
ConnectYourMind (www.agykapocs.hu) / www.connectyourmind.com) projekt. A pro-
jekt Internet-felhasználók segítségével gyűjt asszociációkat 11 nyelven (magyar, an-
gol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, lett, cseh, holland, lengyel). A kutatásba 
bárki bekapcsolódhat: a teendője annyi, hogy a képernyőn megjelenő hívószavakra 
leírja válaszként az első szót, ami eszébe jut (asszociáció). A bevitt adatokat (szava-
kat) a rendszer rögzíti, a hívószó és a válasz-szó között kapcsolatot hoz létre, rögzíti a 
kapcsolat irányát és erősségét is. Az adatok (nyelvtől függetlenül) egy adatbázist al-
kotnak, így kapcsolatok nem csak egy nyelven belül, hanem nyelvek között is létrejö-
hetnek (például vám (hu) → Zoll (de)).

A szoftver többfajta lekérdezést tesz lehetővé (adott szóból kimenő kapcsolatok; 
adott szóba bejövő kapcsolatok; a legrövidebb út a rendszerben szereplő két szó kö-
zött; részletesen Kovács 2009a). Jelenleg (2009. január) magyar nyelvre vonatkozóan 
14.392 szó, közöttük 40.341 kapcsolat, összesen 84.270 adat áll rendelkezésre. A töb-
bi nyelv adatbázisa folyamatosan bővül az oldalakon regisztrálók és a kutatásban ön-
kéntesen közreműködők segítségével (jelenleg nyelvenként néhány száz – néhány 
százezer szó). Természetesen a magyar adatbázis is további adatokkal gyarapodik.  
A projekt több szempontból is kutatásmódszertani kérdéseket vet fel (például az Inter-
net-felhasználóktól kapott adatok megbízhatóságával kapcsolatban), ugyanakkor új 
módszertani lehetőségeket nyithat meg nyelvészeti kutatásokban (például nagy meny-
nyiségű anonim adat gyűjtése Internet-felhasználóktól) (Kovács 2009a).

A program a szavakat, illetve a köztük lévő kapcsolatokat relációs adatbázisban tá-
rolja. Rögzíti az egyes szavak közötti kapcsolatot, a kapcsolatok irányát és erősségét. 
Egyszerűsítve (részletesebben Kovács 2009a): ha a kutya hívószóra valaki az eb szót 
írja be válaszként, a két szó között létrejön egy 1 erősségű kapcsolat, kutya → eb irány-
nyal. Ha 25-en adják a kutya hívószóra az eb választ, a kapcsolat erőssége 25 lesz.

Lekérdezéssel (többek között) az adatbázisban szereplő bármely két szó közötti 
útvonal kiíratható (amennyiben létezik). Ha az útvonal átlagosan rövidnek tekinthető 
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(tehát például 5–10 lépés több tízezer szó esetében), akkor bizonyíthatóvá válik, hogy 
a mentális lexikon kisvilágként működik, vagyis hálózatokra jellemző tulajdonságo-
kat mutat.

A lekérdezés két módon végezhető:
a) Irányított lekérdezés esetén a rendszer figyelembe veszi a kapcsolatok irányát. 

Tehát a kutya-macska-egér út akkor kerül megjelenítésre, ha a kutya → macska, vala-
mint a macska → egér kapcsolat, ezen irányokban, létezik. Ha a kapcsolatok iránya 
kizárólag például egér → macska, akkor ez az útvonal nem szerepel a lekérdezés 
eredményeként.

b) Nem irányított lekérdezés esetén a rendszer nem veszi figyelembe a kapcsolatok 
irányát. Tehát például a ló → állat → kutya útvonal kiírásra kerül, ha van ló → állat 
kapcsolat, de akkor is, ha csak állat → ló irány szerepel az adatbázisban.

Az adatbázisból a két lekérdezés segítségével véleményünk szerint kimutatható, 
hogy a mentális lexikonban nem csak a kapcsolatoknak, hanem azok irányának is ki-
emelt jelentősége van, vagyis a pókháló modell helyett a gráfokkal ábrázolt modell 
helytállóbb.

Példák az irányított és nem irányított kapcsolatok különbözőségére (Agykapocs-
kutatás, 2008. december 3., magyar nyelvre vonatkozóan 83.400 adat, 40.000 kapcso-
lat, 14.300 szó/kifejezés a rendszerben). (A » jel azt jelzi, hogy az előtte álló szóból 
kapcsolat mutat az utána álló szóba, kifejezésbe.)

hajó-ablak
irányított kapcsolatok: hajó » víz » levegő » friss » új » tiszta » ablak
nem irányított kapcsolatok: hajó » dísz » ajtó » ablak

ember-inni
irányított kapcsolatok: ember » szegény » gazdag » inni
nem irányított kapcsolatok: ember » élet » inni

ajtó-fut
irányított kapcsolatok: ajtó » üveg » sör » alkohol » inni » egészség » sport » fut
nem irányított kapcsolatok: ajtó » szabad » kereskedelem » fut

Obama-Tesco
irányított kapcsolatok: Obama » választás » vásárlás » Tesco
nem irányított kapcsolatok: Obama » cég » global rt » Tesco

villám-kutya
irányított kapcsolatok: Nincs találat
nem irányított kapcsolatok: villám » villamos » autó » szamár » kutya

szivárvány-enni
irányított kapcsolatok: szivárvány » szín » pénz » venni » enni
nem irányított kapcsolatok: szivárvány » szín » alma » enni
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sajt-vas
irányított kapcsolatok: sajt » Hollandia » ország » határ » környezet » piszkos » vas
nem irányított kapcsolatok: sajt » bolt » határ » megye » vas

jó-globális
irányított kapcsolatok: jó » kevés » ember » világ » globális
nem irányított kapcsolatok: jó » világ » globális

egy-BMW
irányított kapcsolatok: egy » szám » zene » zaj » faj » állat » motoros » motor » 
BMW
nem irányított kapcsolatok: egy » szám » szín » kocsi » BMW

hallgató-Obama
irányított kapcsolatok: hallgató » egyetem » diploma » pénz » politikus » Obama
nem irányított kapcsolatok: hallgató » jogviszony » állam » választás » Obama

sok-hajó
irányított kapcsolatok: sok » zöld » szép » hajó
nem irányított kapcsolatok: sok » víz » hajó

A véletlenszerűen vizsgált példák esetében jól látható, hogy irányított lekérdezés 
esetén (vagyis amikor figyelembe vettük a kapcsolatok irányát) két adott szó között az 
útvonal hosszabb, mint nem irányított lekérdezés esetében. Az adatbázisban szereplő 
összes szó (kb. 14.300) közötti összes útvonal (irányított és nem irányított) manuális 
lekérdezése természetesen nem megoldható. (Jelenleg folyik egy szoftvermodul fej-
lesztése, amely automatikusan elvégezné ezt a feladatot.)

Az eddigi eredmények egyértelműn igazolják, hogy a mentális lexikonban a kap-
csolatok irányának fontos szerepe van. Eredményeink, valamint Steyvers és Tenenbaum 
(2005) kutatásai alapján valószínűsíthető, hogy a mentális lexikon súlyozott gráfokkal 
történő ábrázolása (Kovács 2007, 2008) pontosabban adja vissza a mentális lexikon 
felépítését, mint a pókhálóelmélet.

az irányított kapcsolatok jelentõsége
A mentális lexikonban a kapcsolatok irányultságának, valamint erősségének figye-
lembevétele, átfogóbb feltérképezése (vagyis a gráfokkal ábrázolt modell szerinti 
vizsgálata) a nyelvészet sok területén és interdiszciplináris kutatásokban (gyakorlati 
célokra) is alkalmazható:
– Az idegennyelv-oktatás területén segíthet a szótanulás sorrendjének kialakításában, 

az együtt megtanulandó szavak kiválasztásában (például lecke szövegezése stb.). 
Fitzpatrick (2006, 2007) nyelvtanulók és anyanyelvűek mentális lexikonát össze-
vetve hívja fel a figyelmet az asszociációk vizsgálatának fontosságára, megállapí-
tása szerint ugyanis releváns a különbség anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők 
(tanulók) asszociációi között: előbbiek gyakrabban adnak meg válaszként kollo-
kációkat és szinonimákat. Az egyes szavak közti kapcsolatok irányának és erőssé-
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gének vizsgálata anyanyelvűeknél tehát valószínűleg olyan összefüggéseket tárhat 
fel, melyeket a nyelvoktatás vagy nyelvkönyvek írása során lehet hasznosítani.

– Az anyanyelv elsajátításában, illetve oktatásában hasonló okból célszerű az irányí-
tott kapcsolatok figyelembevétele, mint idegen nyelvek esetében, azzal a különb-
séggel, hogy – főleg kis korban – a felnőttek asszociációi helyett gyerek-asszociá-
ciós adatbázisok létrehozása a célszerű; ugyanis gyerekeknél gyakoribbak a hang-
záson alapuló, illetve szintagmatikus asszociációk, mint a paradigmatikusak.  
A modell segítségével, longitudinális vizsgálatokkal kimutatható lenne, illetve bi-
zonyítást nyerhetne a gyermekkori váltás a fonetikai és szintagmatikus, valamint 
paradigmatikus kapcsolatok között (syntagmatic-paradigmatic shift).

– Nyelvek kontrasztív elemzése terén, például mérhető azonos hívószóra az asszoci-
ációk erőssége (és vizsgálhatók az ebből származó interkulturális különbségek). 
Nemcsak a nyelvoktatás, de az interkulturális kommunikáció szempontjából is fon-
tos, hogy bizonyos szavak elhangzásakor egy adott anyanyelv beszélője mire asz-
szociál. Egyes szavak esetében az asszociációk közti különbségek előre várhatóak 
és egyértelműek (legerősebb asszociáció angolul king-queen, németül König-
Kaiser (Postman – Keppel (1970)), más szavak esetében a különbség csak asszoci-
ációs tesztek segítségével lesz nyilvánvaló (house-home; Haus-Hof (Kovács 
2009b)). A globalizáció korában, amikor az interkulturális kommunikáció szerepe, 
a kultúrák képviselőinek interakciója egyre fontosabb, az asszociációs kutatások új 
szemszögből világíthatnak rá a kultrák közötti (misz)kommunikációra.

– A marketing és reklám területén a reklámban használt szavak sorrendje, asszociáci-
ós erőssége és iránya fontos lehet. Az Agykapocs-kutatásból vett példák alapján a 
hitel szóra a válaszok 33%-a (a legerősebb asszociáció) a pénz, de a pénz szóra csak 
1%-ban (20. hely) kapjuk válaszként a hitel-t. Valószínűleg nagyobb hatással, cél-
zottabban végezhető marketing-tevékenyság, ha tudjuk, hogy egy adott célcsoport 
mentális lexikonában van-e, illetve milyen erősségű a kapcsolat két adott szó kö-
zött. Férfiak esetében alma hívószóra a legerősebb asszociáció körte, nők esetében 
piros. Abból kiindulva, hogy gyümölcsöt többnyire a nők vásárolnak, a családnak 
is, célszerűbb piros alma képével reklámozni a gyümölcsöt, mint sárgáéval vagy 
zöldével. (Az Agykapocs adatbázisa korcsoport, nemek, végzettség, anyanyelv sze-
rint, differenciáltan tud keresni az asszociációk között: Kovács 2009a.)

– A mentális lexikonban jelen lévő súlyozott kapcsolatok, kisvilágok kimutatása és 
feltérképezése hozzájárulhat számítógépek számára értelmezhető fogalmi rendsze-
rek kialakításához. Az így kialakított fogalmi rendszer-modellek a számítógépes 
nyelvészet, a nyelvtechnológia és a mesterséges intelligencia kutatás, valamint az 
informatika következő területein használhatók:

• A szemantikus web kutatások és intelligens keresőrendszerek esetében a cél számí-
tógépek által is elemezhető „értelem” hozzáadása az Interneten található informá-
ciókhoz: ha a gorilláról akar a felhasználó valamit megtudni, akkor a majmok foga-
lomkörön belül mozog, és ami a majmokra igaz, az igaz lesz a gorillákra is. Ha 
krumpliból készült ételek receptjét keresi, akkor a burgonya szót tartalmazó recep-
tek is fontosak számára. Az Interneten található információ ilyen szempontból „in-
telligenssé” tétele jelenleg fontos informatikai kutatások tárgya. A kutatók egy ré-
sze pontosan szóasszociációs szótárak használatával oldaná meg a feladatot (Si-
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nopalnikova – Smrź 2004). A fenti két példa esetében: ha a számítógép tudja, hogy 
a gorilla majom, illetve hogy a krumpli=burgonya, a keresések pontosabb ered-
ményt adhatnak.

• Fogalmi rendszereken alapuló automatikus fordítói rendszerek kialakítása, illetve a 
jelenlegi rendszerek hibáinak javítása. A ma elterjedt rendszerek fordítási hibáinak 
egy része abból ered, hogy nem taníthatók meg olyan evidenciákra, amelyek az 
ember számára egyértelműek, illetve nem képesek minden esetben felismerni, hogy 
adott szó milyen jelentésben szerepel a szövegben. Szintén hiányoznak (a legtöbb 
rendszerből) az adott nyelvpárra jellemző kollokációk, szófordulatok, kifejezések. 
Amennyiben sikerül rögzíteni (és így a rendszer tudja), hogy mely szó milyen szó-
val alkot kapcsolatot (az anyanyelvi beszélő fejében), hogy az a kapcsolat milyen 
erősségű és irányú, az automatikus rendszer is pontosabb fordítást tudna adni. (Itt 
utalva rá, hogy a legpontosabb megoldást valószínűleg egy szótárakból, korpu-
szokból és asszociációkból egyaránt építkező rendszer adhatná.)

• Mesterséges intelligencia kutatások esetén megfelelő nagyságú asszociációs adat-
bázis és nyelvtani modul segítségével a számítógép ugyanazon elemeket, ugyan-
azon információkat használná fel szövegalkotásra, fordításra, mint az emberek. 
Jelenleg neurális hálók segítségével modellezik az emberi agyat, így logikusnak 
látszik, hogy ezekben a rendszerekben a fogalmakat is olyan felosztásban (fogalmi 
hálóban, kapcsolatokkal) tároljuk, mint az emberi agyban.

Összefoglalás
A mentális lexikont hálózatkutatási szempontból közelítettük meg, és azt kívántuk bi-
zonyítani, hogy a jelenlegi pókháló elméletnél pontosabban is leírható a mentális lexi-
kon felépítése. Kutatások alapján valószínűsíthető, hogy a mentális lexikon egységei 
közötti kapcsolatok irányított, súlyozott (pszeudo)gráfokkal történő ábrázolása lehető-
vé teszi a mentális lexikonnak az eddigieknél sokkal differenciáltabb megismerését. 
Röviden kitértünk eközben egy magyar mentális lexikon-kutatásra (Agykapocs), mely 
további eszközökkel segítheti a mentális lexikon pontosabb megismerését (Kovács 
2009a). A projekttel egy elektronikusan kereshető többnyelvű asszociációs adatbázis 
jön létre, amely így a mentális lexikon kontrasztív kutatását is lehetővé teszi.
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Agykapocs http://www.agykapocs.hu (magyar nyelvű honlap)
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