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Bevezetés

A beszédmegértés során akusztikai jelsorozatok feldolgozása történik meg, a- 
melyben a hallgató mindazon nyelvi ismeretét (fonémákat, jelentést, szintaktikai 
szerkezeteket stb.) felhasználja, amelyek segítségével a megértéshez eljut. Az a- 
lapkérdés az, hogy miként jön létre a megfeleltetés a szót reprezentáló akusztikai 
jelsorozat és az egyén mentális lexikona között, illetőleg az akusztikai jelsorozat 
és a mentális lexikon egy adott egysége között. Az a folyamat, amelynek ered
ményeként ez megtörténik, a lexikális hozzáférés, azaz a szóértés. Az angolszász 
szakirodalomban a mentális lexikon az egyéni szókincset, annak aktív és passzív 
részét jelenti. Megítélésem szerint egy harmadik dimenziót is értelmeznünk kell, 
amikor ezt a kifejezést használjuk: az aktivizálható szókincs fogalmát, amely lé
nyegét tekintve mind az aktív, mind a passzív szókincstől különbözik (ez utóbbi 
kettő nem szorul magyarázatra). Az aktivizálható szókincs a következőképpen 
definiálható: azon szavak összessége, amelyek a beszédpercepciós folyamatok
ban a kiváltó (akusztikai) inger hatására extra energiával töltődnek fel, azaz akti
vizálódnak. Az aktivizálódás érinthet sok, több vagy egyetlen szót a mindenkori 
akusztikus input és az átviteli közeg paramétereinek függvényében.

Tekintettel arra, hogy a lexikális hozzáférés folyamata közvetlenül nem, ille
tőleg csak részlegesen vizsgálható; elkerülhetetlen, hogy modellek felállításával 
próbáljuk a működési folyamatokat megismerni. Az ismert modellek különféle 
elméletek reprezentánsai, ennek megfelelően kisebb-nagyobb mértékben külön
böznek egymástól. Többségük nyelvfuggetlen, azaz a mechanizmusnak az általá
nosan emberi vonatkozásait hangsúlyozzák. Egyre nyilvánvalóbb azonban, hogy 
a sajátosan nyelvi elemzése és a modellbe építése nélkül a lexikális hozzáférési 
folyamatok csak egy bizonyos pontig ismerhetők meg. Az újabb kutatások éppen 
ezért fordulnak az általános mechanizmusba épített nyelvspecifikus folyamatok 
megismerése felé.

A folyamat működése

A lexikális hozzáférés folyamatában biztosan ismertek a bemenet (input) és a 
kimenet (output) jellegzetességei, legalábbis amennyire ezek objektív értékekkel 
meghatározhatók. Az input maga az akusztikai jelsorozat, amely elemezhető és 
az idő, a frekvencia és az intenzitás függvényében definiálható. Az elemzési e- 
redmények azonban nemcsak a (felismeréshez) szükséges, tehát az invariáns, ha
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nem a redundáns, sőt az irreleváns paramétereket is tartalmazzák, amelyeknek az 
egymástól való elkülönítése és eltérő felhasználása éppen abban a folyamatban 
történik, amely vizsgálódásunk tárgya, a lexikális hozzáférés során. Az input 
adattömeg már önmagában is számos probléma hordozója; például az egyes be
szédhangok a dekódolás különböző szintjein értelmezhetők; invariáns jegyeik a 
kontextushatás következtében eltérően viselkednek; nincs egy-az-egynek megfe
lelés az artikulációs változás és annak akusztikai következménye tekintetében; u- 
gyanazon szó akusztikai paraméterei jelentősen módosulnak az idő (beszédtem
pó), az artikuláció (ejtésváltozatok), az aktuális szövegkörnyezet és más ténye
zők (pl. emóció) következtében (s ez a felsorolás tovább folytatható). A lexikális 
hozzáférés folyamatának állandóan készenlétben kell lennie mindezen problé
mák fogadására és megoldására egyfelől a mentális lexikon eléréséig, másfelől 
pedig a lexikonban való művcletvégzésig, amelynek végső eredménye az output, 
avagy a szófelismerés (vö. 1. ábra).

A szófclismerés folyamatának vizsgálata kezdetekben az izolált szavakra 
koncentrált. Ezzel jelentős mértékben leegyszerűsödött a probléma, hiszen a fo
lyamatos beszéd következményeként létrejövő akusztikai-fonetikai jelenségek 
nem érvényesültek (koartikuláció, ill. kontextushatás). Ráadásul a keresett sza
vak többnyire megfeleltek a szótári formáknak, ennek a predikciónak a sugallá- 
sával pedig a természetestől eltérően működő lexikális hozzáférést vizsgáltak, il
letőleg a folyamat korlátozott -  bár egyfajta lehetséges -  működéséről nyertek 
információkat. Az ún. szótári alakok és a folyamatos beszédben előforduló sza
vak között az agglutináló nyelvek esetében lényegesen nagyobb a különbség a 
nem agglutinálókhoz képest, s ez döntően befolyásolja a felismerési folyamato
kat. Az izolált szavak felismerésére vonatkozó kutatások ugyanakkor fontos 
megállapításokat tettek, csak azok érvényessége maradt korlátozott. Kísérleti a- 
datok igazolták hol az akusztikai szerkezet, hol a szógyakoriság prioritását a szó
felismerésben, míg mások a szövegkörnyezet elsőségét hangsúlyozták (Noote- 
boom -Truin 1980; Tanenhaus Lucas 1987; Forster 1989; stb.).

A lexikális hozzáférés vizsgálatát a folyamatos beszédben rendkívüli módon 
megnehezíti az a tény, hogy a dekódolási folyamat valamennyi szintjének műkö
désével kell számolnunk, s ezek izolálása rendkívül nehéz (hacsak nem lehetet
len) feladat. Továbbá az első nehézség már a kezdeteknél jelentkezik: megoldat
lan a szegmentálás problémája. Az artikuláció folyamatossága következtében 
létrejövő folyamatos akusztikai jelsorozat ugyanis nem tartalmaz fogódzókat ar
ra vonatkozólag, hogy hol kezdődnek, illetve hol végződnek az egyes szemanti
kai egységek. így tehát a szegmentálás is a lexikális hozzáférés egyik funkciója 
kell, hogy legyen, amely pillanatnyi tudásunk szerint csak kognitív szinten old
ható meg. Az izolált szavak felismerésekor nincs szegmentálási nehézség, hiszen 
az. akusztikai jelsorozat kezdete és vége egyúttal a szemantikai egység kezdete és 
vége is.



A lexikális hozzáférés folyamatának sémája
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Felmerül a kérdés, hogy vajon milyen a mentális lexikon szerveződése: sze
mantikai egységeket és azok összefüggéseit tartalmazza (jelentésmezők), avagy 
a szemantikai egységek és a relációk együttesen vannak kódolva benne. Példával 
illusztrálva: az egyik feltevés szerint ez azt jelentené, hogy a mentális lexikon 
egység formájában tartalmazza például a nyelvre jellemző grammatikai szabá
lyokat is (adom, adod, adja stb. az ad jelentés alatt), míg a másik feltevés szerint 
a szemantikai egységek és a relációk szoros együttműködésben, de külön vannak 
reprezentálva (pl. az ad fogalomkör, illetőleg a tárgyas ragozás paraméterei). 
Nem zárható ki, hogy a mentális lexikon szerveződése sokkal jobban nyelvspeci
fikus, mint gondolnánk. A leírtakból egyértelműen következik, hogy a lexikális 
hozzáférés vizsgálatának mind az izolált előfordulású (nem feltétlenül izolált ej
tésül), mind a folyamatos szövegben előforduló szavakat tekintetbe kell vennie. 
A lexikális hozzáférés kutatásakor el kell különítenünk egymástól a kétféle fo
lyamatot, de lényeges jellemzőket adaptálhatunk az egyik megismeréséből a má
sikra.

A lexikális hozzáférést reprezentáló modellek két nagy irányzatra oszthatók: 
az ún. moduláris és az interaktív hipotézisekre (vő. Frauenfelder -  Komisar- 
jcvsky-Tylcr 1987). Természetesen számos "közbenső" elképzelés is ismeretes, 
amelyek c két alaphipotézis különféle keveréséből alakultak ki (ún. hibrid mo
dellek). A két irányzat (vő. 2. ábra) megnevezésére újabban más kifejezéseket ta
lálunk: aktivációs (pl. Morton logogen teóriája) és lexikális kereső modellek (pl. 
Marslen-Wilson cohort elmélete: Marslcn-Wilson 1989).

Minthogy ezek az elméletek is folyamatosan bizonyos módosulásokon (fej
lesztéseken) esnek át, hiszen az újabb és újabb kísérleti eredmények mind ponto
sabb modellálást tesznek lehetővé; a két alapirányzat is változásokon megy ke
resztül. Ezek az újrafogalmazások nemegyszer megnehezítik az eltérő kifejezé
sekkel címkézett teóriák azonosítását (vő. például Zwitserlood felosztását: 
1989). Ennek ellenére világosan látszik, hogy a moduláris hipotézis újjáformáló- 
dása érhető tetten az aktivációs elméletekben és az interaktív hipotézist látjuk vi
szont a lexikális kereső modellek címszava alatt. Mi jellemzi c kétféle irányza
tot? A moduláris hipotézis lényege, hogy a lexikális hozzáférés folyamatában a 
műveletek nem (vagy csak igen kevéssé) kapcsolatosak egymással, párhuzamos 
működések jellemzik a folyamatot, s az egyes szintek kezdetén és végén ún. mo
dulok (innen az elnevezés) végzik az elemzéseket, ezek kommunikálnak, de "va
kok" egymás működése és működési ercdménye(i) iránt (annál is inkább, mint
hogy a műveletsorok lefolyását időben párhuzamosnak tételezik fel). Az inter
aktív modellek lényege, hogy az egyes szinteken történő műveletek állandó 
kapcsolattartásban zajlanak, ily módon állandó, "real-time" lehetőség van az 
együttműködésre, illetőleg a korrekcióra (ezek a modellek lehetővé tesznek párá
id és szeriális működést is az interakciók révén).



18

2. ábra
A szófelismerési modellek két alaptípusa
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Mindkét elmélet számos kísérleti adaton alapszik, s nagyjából azonos mérté
kűek a bizonytalansági tényezőik is. Nézzük meg, mi jellemzi az aktivációsnak 
nevezett modelleket! Elsősorban a párhuzamos összehasonlítások, ami azt je
lenti, hogy minden egyes szó (a mentális lexikonban) rendelkezik az összehason
lításhoz szükséges jegyekkel és stratégiákkal, és ezek párhuzamosan dolgoznak a 
bemenő (akusztikai) jel folyamatos feldolgozásának megfelelően. A modulok 
tehát -  amennyiben ezt a kifejezést használjuk -  maguk a szemantikai/lexikai 
egységek, amelyek a műveletek központjai. A lexikális kereső modellekre - 
csakúgy, mint az interaktív modellekre -  a sorozatos összehasonlítások a jel
lemzőek, amelyek végeredménye egy központi "komparátorban" összegződik, 
amely mind az inputtal, mind a szemantikai/lexikai egységekkel kapcsolatban 
van (vő. 2. ábra). Az első feltevés szerint tehát a szavak önmagukat hasonlítják a 
bejövő jelhez, míg ez utóbbiban a központi komparátor végzi ezt a feladatot: a 
szavak egy meghatározott csoportjával veti össze a bejövő jelet. Az akusztikai
lag igen hasonló jelsorozatok (pl. bor és por vagy garázs, darázs, parázs, va
rázs) mindkét teóriában komoly nehézséget jelentenek. A lexikális kereső mo
dellekben a gyakoriság tényezőjének kiemelésével próbálnak megoldást találni, 
míg az aktivációs modellekben az aktiváció "súlyának" megváltoztatásával, egy
fajta küszöbérték kijelölésével igyekeznek az ilyenfajta megkülönböztetéseket 
magyarázni. (A probléma megoldatlansága azzal függ össze, hogy mind a "gya
korisági tényező", mind az "aktivációs súly" inkább elméleti, mint objektiven 
definiálható és igazolható kritériumok, ezért nincsenek kétséget kizáró kísérleti 
vagy tapasztalati adatok a működésükre vonatkozólag.)

A lexikális hozzáférés folyamatát általában két részre bontják (noha e két rész 
kísérletileg adatolt elkülönítése lényegében megoldatlan); s számosán amellett 
foglalnak állást, hogy nincs értelme a két részre bontásnak. A kétszakaszos hi
potézis szerint az első szakaszban azok a folyamatok mennének végbe, amelyek 
eredményeképpen az akusztikus hullámformából feldolgozódnak a fonetikai in
formációk, s ezeket a szavakra már korábban tárolt jegyekkel vetjük össze (word 
recognition). A második szakaszban azokat a folyamatokat tételezik fel, amelyek 
azért felelősek, hogy a mentális lexikonban a végleges szófelismerés, a "hozzá
férés" megtörténjen (lexical access). A két folyamat eredményét azonban igen 
nehéz (hacsak nem lehetetlen) egymástól elkülöníteni, így kérdésessé válik a 
folyamat kettébontásának értelme. Elméletileg valóban feltételezhető e két, egy
másra épülő folyamat léte. Az első szinten ugyanis létrejön a bejövő jelsorozat 
és a lehetséges szavak közötti kapcsolat, míg a második szinten bizonyos poszt
lexikális folyamatok működnek, amelyek révén megtörténik a szójelöltek közül 
az egyedül lehetségesnek a kiválasztása. Az első folyamat eredménye tehát egy 
vagy több valószínű szó (pl. garázs vagy darázs), tehát egyfajta feltevés; míg a 
második folyamat eredménye az a szó, amelyet kétséget kizáróan felismertünk 
(garázs), tehát egyfajta döntés. Kimondható elméletileg, hogy például az anya-
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nyelvfejlődés folyamatában az első szakasznak a jelentősége a nagyobb, hiszen a 
gyermeknek a bizonytalan beszédészlelése és beszédmegértése miatt szinte ál
landóan készen kell lennie a változtatásra. Annál is inkább, mivel -  beszédta
pasztalatának csekély volta, illetőleg gyakorlatlansága miatt -  sokkal kevésbé 
tudja a szintaktikai és szemantikai tényezőket felhasználni a szó felismerés folya
matában, mint a felnőtt. Igen gyakran a beszédszituáció biztosítja számára a pon
tos szóazonosítást, ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy több szójelölt is "kéznél 
legyen", azaz aktiválva legyen addig, amíg például a beszédszituációban rejlő in
variáns tényező(k) lehetővé teszi(k) a második szakasz létrejöttét, a biztos szó
felismerést. A felnőtt beszédmegértési mechanizmusának erre a hangsúlyeltoló
dásra (az első és a második feltételezett szófelismerési szakasz között) nincs 
szüksége, mivel többszintű invarianciajelenségek (vö. Gósy 1989) biztosítják a 
folyamat eredményes működését.

Az elmúlt évtizedekben alkotott sok szófelismcrési modell közül kettőt vá
lasztottunk ki, amelyek működését közelebbről elemezzük: e két hipotézis a fen
tiekben vázolt elméleti problémák két eltérő megoldási kísérlete.

1. Az egyik Marslen-Wilson cohort elmélete, amely a balról jobbra végbe
menő elemzéseket hangsúlyozza egy szűk fonetikai, illetőleg jegykereső modell 
keretein belül. A cohort elmélet azt állítja, hogy a szófclismerés folyamatában 
valamennyi azonosan kezdődő szó aktivizálódik az adott akusztikai input követ
keztében -  ez az akusztikai input a "cohort" (< Lat. cohors 'sereg'). Ha a cohort 
egyetlen szóra redukálódott, akkor megtörtént a felismerés, akkor is, ha a szó tel
jes egészében nem hangzott el. Ez úgy lehetséges, hogy minden egyes szóra fel
tételez egy olyan pontot (ez a felismerési pont), amelytől kezdődően a szó más
sal nem cserélhető fel, azaz biztosan megjósolható. Magyar példával illusztrálva: 
a macska szó felismerési pontja a [tf] mássalhangzó, mivel nincs olyan szavunk, 
amely macs- kezdetű és ne -ka végű lenne. (A macska szó biztos bejóslásához, 
tehát azonosításához első szótagja tökéletesen elegendő.) A cohort elmélet elő
nye, hogy jól alkalmazható a folyamatos beszédben történő szófelismerésre, azaz 
képes tekintetbe venni a kontextushatást is. Hátránya ugyanakkor, hogy nincs 
egyértelmű magyarázata azon szavak felismerésére, amelyeknél a felismerési 
pont gyakorlatilag egybeesik a szó abszolút végével, a lecsengéssel, például le- 
meZ, lemeGY vagy majoM, majoR, MajoS.

2. A humán beszédmegértési folyamat valós működésének reprezentálására 
Klatt legmegfelelőbbnek az "analízis szintézissel" elméletet tartja (1979; 1989). 
Ennek az elméletnek a lexikális hozzáférést szemléltető modellje pedig a jelen 
szerző véleménye szerint a legmeggyőzőbben mutatja be a folyamat működését 
(3. ábra).



(bemenet)

3. ábra
Az "analízis szintézissel" modell
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A teória lényege a "készíts hipotézist és ellenőrizd" technika ("hypothesize 
and test"), amelyet egyébként 1961-ben alkalmaztak először a beszéd formánsai- 
nak elemzésével kapcsolatosan (Klatt 1989, 180). Az állítás az, hogy eredménye
sebb a lexikai hipotézis bejóslása és igazolása az adott szó akusztikai jegyei 
alapján, mint az akusztikai jegyeket fonetikai vagy artikulációs jegyeknek meg
feleltetni, mivel ezek a műveletek rendkívül bizonytalanok. Megjegyezzük, hogy 
az analízis szintézissel elmélettel szemben két jelentős bírálat merült fel. Az 
egyik az, hogy nincs egyértelmű magyarázata arra vonatkozólag, hol kezdődik a 
szófelismerési folyamat a modellben, azaz hogyan jön létre az elsődleges "lexi
kális hipotézis". A másik az, hogy túl sok a kognitív szintre utalt művelet, és túl 
sok az időegységre eső szekvenciális döntések száma a modellben. Az első bírá
lat ellenérve az, hogy az elsődleges lexikai hipotézis létrejötte lehetségesnek lát
szik egyfajta durva akusztikai analízis felhasználásával. Ily módon a modell a le
xikális hozzáférés folyamatában három szakaszra osztható, ezáltal a kognitív 
szintre utalt működések száma magától értetődően korlátozódik (második bírá
lat). A három szakasz a következő: (i) elsődleges és általános fonetikai osztályo
zás az adott akusztikai hullámforma durva analízisének alapján; (ii) lexikális ke
resés a lexikonban az első szakasz adatai alapján egy (remélhetőleg) már korlá
tozott számú szómennyiség kijelölésére; (iii) a kijelölt szavak közti válogatás 
egy részletes analízis szintézissel igazolási folyamat segítségével, amely a végső 
szófelismeréshez vezet.

A folyamat, részletezve, a következőképpen zajlik. A beszéd hullámformája 
az első állomáson spektrális elemzésen esik át, amelynek eredményét a rendszer 
a tárolási szinten a neurális spektrogrammal veti össze. Ez az összehasonlítás to
vábbítódik a legfelső szintű igazolási folyamatokhoz, míg ugyanakkor a folya
mat az összehasonlítási eredményeket továbbítja a következő szintre, a fonetikai 
elemzésekhez. Innen a tárolási szint jegymátrixába vezet az út, ahol ismét össze
vetések történnek, s folytatódik a kettős továbbítás: egyfelől az igazolási folya
matokhoz, másfelől tovább a szókeresési stratégiákhoz. így egyidejűleg történik 
a minden szinten lejátszódott folyamatok igazolása/értékelése, valamint a folya
mat csaknem hierarchikusan megoldott továbbműködése, a mind célzottabb e- 
lemzés. A szókeresési stratégiák vezetnek a lexikai hipotézishez, majd onnan is
mét egyfelől az igazolási folyamatokhoz, másfelől pedig a szintaktikai/szemanti- 
kai elemzésekhez. A különböző szintekről jövő működéssorozatok igazolási fo
lyamatairól nincs közvetlen visszajelzés a forrás felé, csak a teljes folyamatmű
ködés végén, a szintaktikai/szemantikai elemzésekhez csatlakoznak be az igazo
lási műveletek. Ennek nyilvánvaló oka az, hogy az egész mechanizmus egyfajta 
hipotézisrendszerben dolgozik, s a kettős ellenőrzés összevetése és összegzése 
elegendő a legvégső ponton. Annál is inkább, mert az elmélet az utolsó működé
seknél még egy "biztosítékot" épít a rendszerbe: a szintaktikai/szemantikai elem
zéseket követően a folyamat visszakapcsolható a szókeresés (korábbi) szintjére,
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s a lexikális hipotézis az összes korábbi adat birtokában újraindítható, vagyis az 
összes elemzett információ birtokában (számítógépes szakkifejezéssel élve) "bú
tolható". Az output tehát többszörösen biztosítva van: a hierarchikus jellegű lexi
kális felismerést az ugyancsak többszörös igazolási folyamatok segítik, és a fo
lyamat ezen végső szakasza újrainditható, vagyis csaknem korlátlan a korrekció 
lehetősége. Ez az elmélet jól alkalmazható torzított vagy külsőleg zavart akusz
tikai jelsorozat feldolgozására is (bár az eredetiben erről nincs szó). Minden to
vábbi nélkül feltételezhető ugyanis, hogy az alsó szintek csak az igazolási fo
lyamatok azonnali (pozitív) visszajelzése esetén lépnek működésbe -  természe
tesen a megfelelő tárolási és összevetési folyamatok közbeiktatásával. Ez ugyan 
nyilván lassítja a rendszert, de biztosítja az azonnali korrekciót és nagymérték
ben csökkenti a hibalehetőséget. Felmerül, hogy vajon a legfelső szintű igazolási 
folyamatok elhagyhatók-e, azaz létezik-e olyan helyzet, amikor működésük nem 
szükségszerű. Az elmélet eredendően a folyamathoz tartozónak ítéli a minden
kori igazolási folyamatok jelenlétét; ugyanakkor nincs egyértelmű bizonyítéka 
arra nézve, hogy ezek nélkül a folyamatműködés bizonytalanná, esetleg lehetet
lenné válna. (Az elmélet jól reprezentálja a különféle szófelismerési zavarok ki
alakulásának lehetséges okait és helyeit /beszédészlelési nehézség, afázia egyes 
fajtái stb./, amikor az elemzett folyamatok és működések hiánya, illetőleg bi
zonytalansága következtében lépnek fel a nehézségek.)

Kísérleti eredmények

A lexikális hozzáférés folyamatának sajátosságait a magyarban kísérletsoro
zatokkal vizsgáltuk. Az elsőben arra kerestünk választ, hogy a kontextushatás 
miként érvényesül a szókapcsolat szintű szóértésben az izolált szavak felis
meréséhez képest. A második kísérletsorozatban ennek a kontextushatásnak 
egy sajátos változatát vizsgáltuk meg, az idó'faktor sajátos funkcióját.

I. A kontextushatás a szófelismerésben

Kísérleti anyagunkat 6  magyar anyanyelvű férfi spontán beszédanyagából vá
lasztottuk ki. Valamennyien köznyelvi beszélők voltak, hosszabb ideig külföldön 
nem éltek (budapestiek), nem beszédhibások. Beszédüket tekintve az alapvető 
különbség a bezédtempójuk volt, amely a 7,4 hang/s-os átlagtól a 16 hang/s-os 
átlagig változott. Az artikulációs tempójuk átlgaértékének határértékei: 8,3 
hang/s -  17,1 hang/s. 28 szókapcsolatot, illetőleg ebből 28 szót választottunk ki, 
amelyeket a 700-as típusú laboratóriumi hangspektrográf segítségével izoláltunk 
úgy, hogy az elektromos kivágás következtében kattanás vagy egyéb zaj ne előz
ze meg és ne kövesse a kivágott bcszédrészleteket. A szókapcsolatok kiválasztá
sának szempontjai a következők voltak: a) különféle szófajú szavak forduljanak 
elő {csak, átszaladunk, szorgalom, jobban stb.); b) egy- és többszótagú szavak

I



24

egyaránt legyenek (megpróbálják, gondolni, voltam, járt stb.); c) különféle tol
dalékkal ellátott szavak szerepeljenek (dolgozott, könyvekben, oka, magasabb, 
mondjuk, lehetőséget stb.); d) különböző gyakoriságnak legyenek {lehet, tehát, 
mentem, általános, adatokból stb.); e) szótári és nem szótári előfordulásúak le
gyenek {magyar, külön, júniusba, tanítják stb.). Minden szókapcsolat 2 szóból 
állt, amelyek közül vagy az első vagy a második tag volt a keresett szó, amelyet 
az izolált szóteszthez választottunk ki a fentiekkel megegyező kritériumok alap
ján. A szókapcsolat két tagja között vagy szintaktikai, vagy szemantikai kapcso
lat (vagy mindkettő) volt, bár a legtöbb esetben lehetetlennek mutatkozott ezek 
egyértelmű szétválasztása.

F-J intenzitás- és alapfrekvencia-mérővel meghatároztuk a keresett szavak és 
a szókapcsolatok időtartamát. Egy korábbi kísérletünk eredményei alapján (Gósy 
1991a), a keresett szavak artikulációs tempójának értékeit három csoportba osz
tályoztuk: lassú, közepes és gyors minősítéssel ( 1 . táblázat).

Véletlenszerű sorrendben magnetofonra rögzítettük a 28 (mesterségesen) izo
lált szót, majd a 28 szókapcsolatot (amelyek tehát első vagy második tagként tar
talmazták a keresett szót). Négy kísérleti csoportnak játszottuk le 4 hét különb
séggel a kétféle hanganyagot: az első csoportban 24 négyéves óvodás, a máso
dikban 24 ötéves, a harmadikban 24 hatéves óvodás gyermek vett részt; a harma
dik csoportot 25 felnőtt (férfi és nő) alkotta, átlagéletkoruk 30 év volt.

A gyermekek feladata a lejátszott hangsor (szó?) felismerése és ismétlése volt 
(amit a kísérletvezető lejegyzett); a felnőtteknek az azonosított szót le kellett ír
niuk.

1 . táblázat
Artikulációs tempó A keresett szavak szótagszáma

(hang/s) 1 2 3 4 5o'1
ooirT_

3 3 2 3 -

11,4-16 - 4 5 - 2

17,3-23 - 3 - 3 -

Összesen 3 1 0 7 6 2 = 28

A keresett szavak tempója és szótagszáma

A 2. táblázatban összegeztük a szavak felismerésére kapott eredményeket.
A statisztikai vizsgálatok alátámasztották, hogy az elvárásnak megfelelően 

szignifikáns az eltérés (p<0 ,0 1 ) a négy-, ötéves gyermekek és a felnőttek szófel
ismerési teljesítménye között (annál is inkább, hiszen a gyermekek számára a kí
sérleti szavak egy része ismeretlen volt, tehát értelmetlen hangsorként funkcio
náltak). Ugyancsak szignifikáns a különbség (p<0,01) mind a gyermekeknél, 
mind a felnőtteknél az izolált előfordulású szavak és ugyanazon szavaknak szó- 
kapcsolatokban való korrekt felismerése között. Nem volt szignifikáns a különb
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ség a hatévesek és a felnőttek teljesítménye között az izolált szavak felismerésé
ben; ami azt jelenti, hogy hatéves korra a szófelismerési folyamatok eredménye 
megközelíti a felnőttekét. A kontextus minden életkorban -  a feltételezésnek 
megfelelően -  nagy segítséget jelent: ugyanazt a szót könnyebben és pontosab
ban ismerik fel a kísérleti személyek, ha nem önmagában, hanem egy másik szó
val alkotott kapcsolatában hangzik cl (4. ábra).

2 . táblázat
Kísérleti

csoportok
A szavak helyes azonosítása (%)

izoláltan szókapcsolatban
négyévesek 45,5 76,75
ötévesek 51,75 85,75
hatévesek 59,8 83,8
felnőttek 66,14 92,85

Spontán beszédből kivágott szavak felismerése

A kontextushatás már négyéves kortól nagymértékben érvényesül. Választ 
kerestünk arra, hogy vajon a keresett szó artikulációs tempója mennyire befolyá
solja a felismerhetőségét, illetőleg módosul-e a kontextushatás a keresett szó ar
tikulációs tempójának függvényében (3. táblázat).

3. táblázat
A szó artikulációs 
tempója (hang/s)

Helyes szófelismerés (%)
izoláltan szókapcsolatban

gyermek felnőtt gyermek felnőtt
5 ,8 -  10,4 80,3 89 94,7 98,75

1 1,4- 16 41,6 62,5 70,4 90,9
17,3 -  23 2 0 , 8 41,3 73,6 85,4

Helyes szófelismerés az artikulációs tempó függvényében

Az adatok természetesen igazolták a feltételezést, hogy a helyes szófelismc- 
rés nagymértékben függ a szó artikulációs tempójától: minél gyorsabb az elhang
zás, annál pontatlanabb az azonosítás, különösen gyermekkorban. Az adatok 
azonban azt is mutatják, hogy más tényezők ugyancsak befolyásolhatják a felis
merést, s ezek működése esetén a tempó másodlagossá válhat. Ilyen például a 
szó gyakorisága: a különböző szó felismerése csak 58,3% a gyermekcsoportban, 
míg 1 0 0 %-os a felnőtteknél; vagy a -  gyermekeknél, úgy tűnik, gyakoribb -  ma
gyar szó helyes felismerése náluk 72%, míg ugyanezt a szót a felnőttek átlago
san csak 54%-ban tudták azonosítani.
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4. ábra
A kontextushatás érvényesülése gyermekek és felnőttek szófelismerésében

Elemeztük a kapott adatok alapján, hogy a szó jelentésének biztos ismerete 
hatással van-e a felismerésre. A hipotézisünk szerint a gyermekcsoportok gyako
ribb tévesztése ("gyengébb" teljesítménye) mögött ugyanis a szemantikai infor
máció hiánya húzódik meg. Az adatok ezt a feltételezést csak részben igazolták: 
lassú tempó esetén alig volt különbség a keresett szó azonosításában függetlenül 
az ismertségétől és a kontextustól. Gyorsabb elhangzás esetén a szavak azonosí
tása jobb volt, ha a gyermekek ismerték a szót, de csak akkor, ha a keresett szó a 
szókapcsolatban fordult elő. Ez azt jelenti, hogy a kontextushatás a szemantikai 
tényezőkkel együtt érvényesül. Meglepetésként azt láttuk, hogy a gyermekek fel
ismerési folyamata ugyanolyan, sőt biztosabban működik izolált előfordulású 
szó azonosításakor, ha a szót nem ismerik. Ekkor tehát csak beszédészlelés, a 
hangsor azonosítása történik meg (és nincs kapcsolat a mentális lexikonnal). En
nek feltételezett oka az, hogy az anyanyelv-elsajátításnak ezen a szintjén a gyer
mekek észlelési stratégiája hangsúlyozottabb, mint a felnőtteké (vö. készenlét az
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új szavak tanulására); s ez teszi lehetővé a pontos hangsor-azonosítást. Hozzájá
rul ehhez még a gyermekek és a felnőttek közötti stratégia különbsége is. A fel
nőttek minden esetben igyekeznek értelmes szót felismerni, míg a gyermekek 
számára a jelentés nélküli hangsorok feldolgozása megszokott (aktív szótanulás 
korszaka).

Megnéztük, hogy a keresett szó helye a szókapcsolatban meghatározza-e a 
felismerési biztonságot. Úgy gondoltuk, hogy ha a szókapcsolat második tagja 
(tehát a később elhangzó) a keresett szó, akkor a felismerés jobb lesz, hiszen az 
első szó alapján a hallgató már bizonyos predikciókkal rendelkezik. Az adatok 
ismét csak részben igazolták a feltevést (4. táblázat).

4. táblázat
A szókapcsolat 

tempója 
(hang/s)

A szó helye Helyes felismerés (%),

gyermekek felnőttek
5 ,8 - 10,4 első 1 0 0 1 0 0

második 94,1 98,6
11,4- 16 első 63,1 91

második 83,3 90,6 ,
17,3 -  23 első 62,5 81,2

második 95,8 93,7
Átlagok első 6 8 , 6 89,42

második 91,2 95,83

A keresett szó helyének szerepe a felismerésben

A gyermekek számára sokkal meghatározóbb a keresett szó helye a szókap
csolatban, mint a felnőttek számára. A gyorsabb artikulációs tempójú szavak e- 
setében szignifikánsan jobb a szóazonosítás, ha a keresett szó a szókapcsolat má
sodik tagja, vagyis ha a keresett szó egy elhangzó szót követ. A felnőtteknél 
ilyen különbséget csak az igen gyors szavak felismerésekor láttunk; lassabb tem
pó esetén a szókapcsolatban elfoglalt hely nem mutatkozott meghatározónak. Az 
előző adatokkal összevetve, ez azt jelenti, hogy a kontextushatás az adott szó po
zíciójától függetlenül érvényesül, tehát a lexikális hozzáférés folyamatában ek
kor nem vagy nem elsődlegesen a predikció, hanem más tényező játszik szerepet 
a felismerésben. Ugyanígy nehéz meghatározni a szemantikai és/vagy szintakti
kai hatások megjelenését a szókapcsolat első szavának felismerésében (hiszen 
azok a keresett szó jelentős részének feldolgozása után jöhetnek csak számítás
ba, s döntően a végső elemzésekig csak mint jósolt, feltételezett viszonylatok ér
vényesülnek). Magyarázatként a következő hipotézist állítottuk fel. Az analízis 
szintézissel elmélet kereteiben gondolkodva, feltételeztük, hogy a hallgatónak 
nem szükséges a keresett szóról azonnali döntést hoznia, ha tudja, hogy van "ide-
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je" a végső folyamatok újraindítására és újraellenőrzésére (és természetesen kor
rigálására). A modell lehetővé teszi, hogy a mechanizmus úgy működjön, hogy 
az első szóról hozott végleges döntést megelőzően bizonyos elemzések megkez
dődjenek a második szóra vonatkozólag. Ekkor egyfajta mesterséges várakozta
tás történik, a lexikai hipotézis szintje aktiválódik, s mindaddig aktiválódott álla
potban marad, amíg a rendszer valamilyen jelzést nem kap arra vonatkozólag, 
hogy a lexikális hozzáférés folyamatát be kell fejeznie, döntést kell hoznia. Eb
ben a mesterséges várakoztatási állapotban a rendszer más szintjein történhetnek 
működéssorozatok; hangsúlyozandó azonban, hogy az első lexikális hozzáférési 
folyamat ekkor még nem zárult le. Ha pedig ez bizonyíthatóan így van, akkor ki
mondható, hogy nem a részben párhuzamosan futó (és egy másik szóra vonat
kozó) elemzések információinak feldolgozása segíti a hallgatót a keresett szó 
felismerésében, hanem az a tény, hogy a szóra vonatkozó döntés, a végső szó
azonosítás késleltetve van. Ebben pedig az időfaktomak jut a meghatározó sze
rep: ha megfelelő idő áll a mechanizmus rendelkezésére ahhoz, hogy a végső fo
lyamatokat ismételtesse, újraindíthassa, akkor a döntési eredmény várhatóan 
jobb, pontosabb lesz. Ennek kísérletes igazolására tesztsorozatot terveztünk és 
folytattunk le magyar anyanyelvű felnőttekkel.

II. Az idó'faktor mint kontextus

A megelőző kísérlet tapasztalatai azt sejtették, hogy az időfaktor, például a 
hangos szünet egy fajtája kontextusként működhet. E kísérletben ezt a lehetősé
get vizsgáltuk meg a magyarra jellemző [ö] hezitációs szünetjelenség felhaszná
lásával. Köznyelvet beszélő, férfi adatközlő spontán elbeszéléséből választottunk 
ki 15 szót, amelyek a későbbi teszt anyagát szolgáltatták. A szavak kiválasztásá
nak szempontjai megegyeztek az előző tesztanyagéval. A választott szavak a kö
vetkezők (zárójelben a szókapcsolat második tagja): igék: veszek (elő), jöttek (is
mét), súgott (neki)', főnevek: utat (nyit), verset (írni), kecske (füle), mezőn (várt), 
betűk (írása), radírt (kapott)', igenév: szaladni (kell)', melléknév: másik (baján)', 
számnév: sok (gyalogost)', névmás: amit (gondol)', határozószók: már (soha), ró
luk (alig). Látható, hogy a keresett szó mindig a szókapcsolat első tagja, amely a 
legkülönfélébb szintaktikai/szemantikai kapcsolatban áll a követő szóval. Az 
eredeti adatközlővel véletlenszerű sorrendben magnetofonszalagra rögzítettük a 
szavakat úgy, hogy a bemondó igyekezett normál "szókapcsolatot" ejteni, amely
nek első tagja a keresett szó, második tagja pedig a magyarra jellemző hezitáló 
hang, az [ö] volt (imitálva azt a szituációt, amikor a beszélőnek kódolási nehéz
sége van, például keresi a megfelelő kifejezést). Ily módon olyan mesterséges 
szókapcsolat-utánzatokat hoztunk létre, amelyeknek teljes időtartama megegye
zett az eredeti szókapcsolatok átlagával, s a hezitációs jelenség természetessé tet
te a kifejezést. A bemondott szavak tempója hasonló volt, lényegesen szűkebb
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skálán mozgott, mint a megelőző kísérlet spontán szavai. A határértékek a követ
kezők: 10,6 hang/s -  13,7 hang/s. (A bemondótól a lehetőségekhez képest a leg
természetesebb ejtést kértük.)

Kétféle tesztanyagot készítettünk: a) az első a keresett szavakat tartalmazta 
azoknak a hezitációs [3]-vel alkotott "szókapcsolatában" (pl. sok..öö); a másik b) 
csak a keresett szavakat tartalmazta, a hezitációs hangrészt elektromos úton le
vágtuk az eredeti kapcsolatból. Mindkét hanganyagot ún. fehér zajjal fedtük el a 
felismerés megnehezítésére. A zajjal történő elfedés technikája jól ismert a szak- 
irodalomban; 1951-ben Miller, Heise és Lichten számolnak be e technikával 
végzett kisérletükről. Eredményeik szerint a kísérleti személyek a mondatban el
hangzó szavakat -  a háttérzaj ellenére -  pontosabban azonosították, mint ugyan
azon szavakat izolált előfordulásban (vő. saját első kísérletünk). Az általunk 
használt jel/zaj viszony - 8  dB volt átlagosan. Az egyes szavak között mintegy 25 
mp (zajos) szünetet hagytunk a szó felismerésére és rögzítésére.

A kísérleti személyek felnőttek voltak, átlagéletkoruk 35 év (magyar anya
nyelvű férfiak és nők), összesen 18 fő. Négy hét különbséggel hallották a kétféle 
hanganyagot úgy, hogy 9 fő a teljesen izolált szavakat hallotta először, míg a 
másik 9 kísérleti személy a hezitációs hanggal végződő szavakat először. A kí
sérleti személyek feladata a hallott szavak azonosítása és helyesírásban történő 
rögzítése volt. A kísérletet csendesített teremben fülhallgatón keresztül végez
tük; minden esetben egyénileg teszteltünk.

Az 5. ábra a 15 szóra kapott helyes felismerés százalékos eredményeit tartal
mazza. Az egyes oszlopok szemléltetik, hogy a hezitációs hanggal "megtoldott" 
szavak felismerése minden esetben jobb volt, mint amikor ugyanezeket a szava
kat ugyanolyan torzítás mellett teljesen izoláltan kellett felismerni. A két hang
anyagra kapott átlagértékek a következők: a 15 szót a kísérleti személyek telje
sen izoláltan 43,3%-ban ismerték fel helyesen, mig az [ő] hanggal "meghosszab
bított" 15 szó felismerésének átlaga 65,5%. A két kísérletből kapott adatok szig
nifikáns különbséget mutatnak (p<0 ,0 1 ).

A teljesen izolált szavak között két olyan fordult elő, amelyeket a kísérleti 
személyek képtelenek voltak azonosítani (mezön és veszek)', a másik tesztanyag
ban a veszek szót 2 2 ,2 %-ban felismerték, a mezőn szó itt sem volt azonosítható. 
A válaszok azonban még ekkor is jeleznek minőségi különbséget a két anyag
ban: a teljesen izolált szót többnyire fclismerhetetlennek minősítették, míg a 
” mezőn...ö" elhangzás után általában hasonló struktúrájú szavakat írtak, mint 
mondom, majom, mellyel, mozdul, megjön, mozdony. Ennek a kísérletnek az ada
tai is megerősítik azt a korábban már leírt véleményünket (Gósy 1991b), hogy a 
szófelismcrést alapvetően az akusztikai szerkezet határozza meg: ugyanazon sza
vak felismerése ugyanolyan arányban történik a két hanganyagon belül. A részt 
vevő beszédhangok, illetőleg hangkapcsolódások akusztikája következtében jó
val biztosabb az azonosítása például a már (100%, ill. 94,4%), a róluk (77,7%,
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ill. 61,1 %), a másik (83,3%, ill. 73,3%) vagy a súgott (6 6 ,6 %, ill. 55,5%) szavak
nak, míg lényegesen nehezebb például a veszek (22,2%, ill. 0), az amit (55,5%, 
ill. 22,2%) vagy a radírt (50%, ill. 27,7%) szavaknak. Nincs értékelhető különb
ség a felismerés eredményeiben a szavak gyakoriságát tekintve (ez részben ösz- 
szefügg magával a felismerési feladattal is, vő. Brown 1990, 23-26).

Következtetések

A kísérlet eredményei egyértelműen igazolták azt a hipotézist, hogy a szünet 
-je len  esetben a hangos szünetként funkcionáló hezitálás -  kontextusként műkö
dik. Ezáltal a lexikális hozzáférés analízis szintézissel modellje újabb megerősí
tést nyert, hiszen e modell működésével a szünetkontextus egyértelműen meg
magyarázható. Talán még ennél is lényegesebb az a tény, hogy a kontextus foga
lomkörét kiszélesíthetjük egy további tényezővel, az időfaktorral, amit az első 
kísérletsorozat egyes adatai valószínűsítettek, a második kísérletsorozat eredmé
nyei pedig igazoltak. Kontextushatáson tehát nemcsak a szintaktikai/szemantikai 
kapcsolatokat, hanem az időtényezőt is értjük. Ez azt jelenti, hogy ha a hallgató
nak elegendő ideje van például egyetlen szónak a felismerésére abban az érte
lemben, hogy a lexikális hozzáférés folyamata úgy kezd működni, mintha a szó
nál nagyobb nyelvi egység feldolgozására állna be, akkor az izolált szó felisme
rési folyamata olyan lesz, mint amikor a valódi kontextushatást biztosító szintak
tikai és/vagy szemantikai faktorok hatásával számolunk. Még tovább gondolva, 
ez odavezet, hogy a kontextushatás mint olyan nemcsak az adott szerkeze- 
ti/jelentéstani funkciók bármilyen fokú felhasználását jelenti, hanem az adott le
xikális hozzáférés folyamatának módosulását is.

Felvetődik a kérdés, hogy vajon az időfaktor mint kontextus nyelvspecifikus 
jelenség-e vagy nem. Bár nincsenek kísérleti adatok arra vonatkozólag, hogy ja
vul-e a szófelismerés, ha nem kérünk azonnali választ a kísérleti személyektől 
(tehát konkrétan van idejük a felismerésre), a feltevésünk az, hogy nem javulna. 
Elméletileg ugyanis csak valamiféle nyelvi inger hatására jöhet létre a lexikális 
hozzáférés folyamatának módosulása, amit jelen kísérletünkben a hezitációs je
lenség felhasználásával értünk el, s önkényesen neveztünk időfaktomak. A hezi
tálás jelensége nem, de akusztikai/artikulációs megjelenési formája nyelvspecifi
kus. Hipotetikusan tehát kimondható, hogy e sajátos kontextushatásnak nyelv
függetlenül be kell következnie minden lexikális hozzáférési folyamatban.
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5. ábra

Izolált előfordulású (x------x) és hezitációs hanggal "megtoldott" (•------•) szavak helyes felismerése
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