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VERBÁLIS ASSZOCIÁCIÓK AZONOSSÁGÁNAK ÉS 
ELTÉRÉSÉNEK VIZSGÁLATA

Sipos Lászlóné
Körös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézete

A vizsgálat célja, leírása
A verbális asszociációs vizsgálatok célja, hogy az azonosságok és 

eltérések kimutatásával a mentális lexikon aktivizálásának, a 
gondolkodásnak életkoronként és nemenként érvényesülő sajátságait 
segítse föltárni. A vizsgálatok a beszédkutatáshoz olyan módon 
kapcsolódnak, hogy a beszédtevékenységhez tartozó, a kimondást 
megelőző tudati folyamatokra, a mentális lexikonban tárolt elemek 
"mozgósítására" világítanak rá. Az akusztikai ingerre érkező reakciók 
hangzás-, jelentés- vagy szerkezetbeli szerveződéséről is képet 
kaphatunk a vizsgálat során.

A beszédértelmezés asszociációs szintjén a folyamat eredményét 
meghatározó előzmények, a tanult ismeretek és az egyéni tapasztalatok 
egyaránt szerephez jutnak, és nyilvánvalóan másképpen érvényesülnek 
az életkornak, az iskolázottságnak, az előismereteknek és a személyes 
élményeknek megfelelően, még azonos nemű vagy korú kísérleti 
személyek esetében is.

Hasonló életkorú és iskolai végzettségű szarvasi főiskolai 
hallgatókkal és 10-12 éves békéscsabai tanulókkal végzett kísérletünkkel 
arra kerestünk választ, hogy a nemek és életkorok közötti eltérés milyen 
mértékben jellemzi a beszéd során a kimondást megelőző folyamatokat. 
A nemek közötti nyilvánvaló különbség a reakcióidő, a közlékenység, a 
verbális reakciók mennyisége, a személyesség, megfontoltság területén 
egyaránt kimutatható egyszerű asszociációs kísérlettel. Feltételezésünk 
szerint a nők gyorsabban, személyesebb tapasztalatok felidézésével és 
nagyobb mennyiségű asszociátummal reagálnak az egyes hívószavakra, 
a férfiaktól kapott válaszokban pedig inkább érvényesül a megfontoltság, 
az elsajátított ismeretek felidéződése és a gyakorlatias, tényszerübb
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gondolkodás. Az életkorra vonatkozóan azt vártuk, hogy az évek 
számával egyenes arányban növekszik a nyelvi tapasztalat, tehát 
kimutathatóan érvényesül a válaszreakciók mennyiségi növekedése a 
gyermekkort már meghaladott ifjú felnőttek javára. Mindkét nem és 
mindkét korosztály esetében azt feltételeztük, hogy a stimulusra adott 
válaszok legtöbbje főnév lesz (akkor is, ha a megadott szó ige vagy 
melléknévként is értelmezhető). Valószínűnek tartottuk, hogy a férfiak 
esetében a hangzásbeli relációk nagyobb szerephez jutnak, a nőknél 
pedig a lazább szemantikai kapcsolatok érvényesülnek gyakrabban.

A kísérletre vállalkozó személyektől a nemükön kívül egyéb adatot 
nem kértünk, így kilétük rejtve maradt. A felnőttekre vonatkozó 
vizsgálatban 40 elsőéves óvóképző főiskolás és 32 elsőéves agrár 
főiskolai hallgató vett részt néhány hét különbséggel (1997 
novemberében és decemberében), csaknem azonos körülmények között. 
A résztvevők motiváltságát a nőkre jellemző megfelelni akarás mellett 
befolyásolhatta az a tény is, hogy a kísérletet végző, a hívószavakat 
élőszóban közlő személy a pedagógusjelölt diáklányok számára ismert 
tanár volt, a férfi kísérleti személyek viszont akkor találkoztak vele 
először, amikor a feladatot ismertette. Az iskolás korosztálynál az 
adatokat 1998 májusában szereztük egy nyolcosztályos egyházi 
gimnázium 5. és 6. osztályaiban, ahol a feladatot ismertető személlyel a 
gyerekek korábban nem találkoztak. A vizsgálatban részt vevő gyerekek 
(34 lány, 31 fiú) segítőkészen támogatták munkájukkal a felmérést.

A kiválasztott szavaknál arra ügyeltünk, hogy ne csak főnevek 
szerepeljenek a listán, és legyen a hívószavak között közömbös 
hangulatú, valamint várhatóan valamilyen érzelmi reakciót kiváltó szó 
is. A hangalak és jelentés viszonya alapján leginkább többjelentésű 
szavakat adtunk meg, ezek között egy idegen szó (REKORD) fordult 
elő. Szófajok szerint 6 főnév (KOSÁR, GALAMB, REKORD, ISKOLA, 
AJTÓ, SÁTOR); 3 melléknév-főnév (MAGYAR, HIDEG, BETEG); 2 
ige (ESZIK, GURUL); valamint egy grammatikai homonima (VEREM) 
szerepelt. A hívószavakat azonos sorrendben diktáltuk le az egyes 
csoportoknak (KOSÁR, GALAMB, REKORD, ESZIK, VEREM, 
MAGYAR, GURUL, ISKOLA, HIDEG, AJTÓ, BETEG, SÁTOR), és 
azt kértük, hogy írják utána az eszükbe jutó szavakat mindaddig, amíg
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gondolkodási szünetet nem kell tartaniuk. Ebből a szempontból igen 
szélsőséges eredmények születtek: a válaszszavak mennyiségi skálája 0- 
tól 23-ig terjedt. (Az adatok számszerű feldolgozásánál a 14-nél több 
választ egységesen 15-nek vettük.) A válaszadásra fordított idő a 
hívószónak megfelelően változhatott, a kísérleti személyek annyi időt 
kaptak, amíg folyamatosan írták az asszociált szavakat. Természetesen a 
mennyiségi szempont érvényesítése azzal járt, hogy esetenként 
asszociációs lánc alakult ki a válaszszavak között, amit az adatok 
feldolgozásánál nem vehettünk figyelembe. Ennek ellensúlyozására 
végeztük el, minden hívószó esetében, az elsőnek adott asszociátumok 
értékelését.

Az értékelés során a hivatkozásokban a hívószavakat nagybetűs, a 
válaszszavakat dőlt betűs írással adjuk meg. (Ha külön nem adjuk meg, 
akkor a dőlt betűs reagálások sorában ábécérendben előbb a férfíak/fiúk, 
majd a nők/lányok válaszai állnak.) Az adatok feldolgozásánál a 
következő rövidítések szerepelnek: Ff=férfiak, N=nők, F=fiúk, 
L=lányok. (A 'férfi' és 'nő' jelölések nemcsak a felnőttekre, hanem 
általában a nemek szerinti megkülönböztetésre is vonatkozhatnak.)

A vizsgálati eredmények értékelése
I. Mennyiségi mutatók
A hívószavakra adott válaszok mennyiségi szempontból igen nagy 

eltérést mutatnak. A két szélső értéket a férfi kísérleti személyeknek az 
AJTÓ stimulusra, illetve a nőknek az ISKOLA szóra adott válaszai 
eredményezték: 67 illetve 375 között ingadozik az adott válaszok száma. 
A nők átlagosan majdnem 3-szor több válaszszót adtak, különösen 
feltűnő az eltérés az ESZIK, AJTÓ és BETEG szavakra adott válaszok 
számában.

A gyermekeknél az arányok sokkal kiegyensúlyozottabbak: 75 (a 
fiúk által a VEREM hívószóra adott válaszok száma) a legkisebb, 219 (a 
lányoknál az ISKOLA stimulusra érkezett válaszok száma) a 
legmagasabb érték, az adott válaszok összmennyiségét tekintve. (A 
gyerekeknél a legszélsőségesebb eltérés tehát a felnőttek válaszainak 
átlagos eltéréséhez hasonló mértékű). A lányok által adott válaszok
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száma minden esetben meghaladja a 100-at, két hívószónál 200 fölötti 
(ISKOLA: 219, BETEG: 202); a legkevesebb response a lányoktól a 
REKORD szóra érkezett (104). A fiúk válaszai öt hívószó esetében 
maradtak a 100-as szám alatt (növekvő sorrendben VEREM: 75, 
GURUL: 82, REKORD: 83, KOSÁR: 91, GALAMB: 93), a 
legmagasabb értéket náluk is az ISKOLA asszociátumai érték el (138).

A mennyiségi mutatókat rendszerező táblázat adatai azt is mutatják, 
hogy míg a férfiak között 13 esetben szerepel 0 response, addig a nőknél 
ilyen nem fordult elő (15-ször adtak mindössze egyetlen választ). A 
gyermekek esetében ismét kiegyensúlyozottabb az arány, bár a fiúknál 
itt is több a 0 reakció (VEREM: 3, ESZIK és AJTÓ: 2, REKORD: 1, 
összesen tehát 8 esetben), ami elvétve a lányoknál is előfordul (AJTÓ és 
BETEG: 1-1, összesen 2). Nem tarthatjuk tehát kizárólag oktalan 
előítéletnek a nők bőbeszédűségére vonatkozó közhelyszerű 
megállapításokat. A férfiak között a legnagyobb számú reakció a 
MAGYAR hívószóra adott 14 válasz, míg a nőknél 14-nél több 
válaszszó szerepel 24 személynél: az ESZIK (8 esetben), az ISKOLA (4 
esetben), az AJTÓ, BETEG, SÁTOR (3-3 esetben), valamint a 
MAGYAR, a GURUL és a HIDEG (1-1 esetben) szavaknál. Az iskolás 
korosztály képviselői közül a fiúkból legtöbb reakciót az ISKOLA 
hívószó váltott ki: 2 személy adott 11-11 asszociátumot, a lányoknál 
pedig 14-nél több reakció szerepelt összesen két személynél (az 
ISKOLA és a BETEG hívószavakra adott válaszokban). A fiúk 
válaszaival összevetve: 11 és annál magasabb érték szerepel 13 
válaszadónál az ISKOLA (8 fő), ESZIK (3 fő) és BETEG (2 fő) 
hívószóra adott asszociátumok között.

A férfiak átlagban alig több mint 2 szót adtak meg az AJTÓ 
hívószóra (2,09), viszont 3-nál magasabb számban asszociáltak a 
KOSÁR, GALAMB, ISKOLA, HIDEG és SÁTOR szavakra. A nőknél a 
legnagyobb számban az ISKOLA asszociátumai szerepelnek (9,37), de 
átlagban 8-nál több szó jut az ESZIK, HIDEG és BETEG szavakra is. 
Ugyanakkor a REKORD hívószó a nőknél sem érte el az 5-ös 
előfordulási átlagot (4,72), viszont még így is magasabb az előfordulási 
arány, mint a férfiaknál a legtöbb asszociációt ébresztő ISKOLA (3,94)
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esetében. A férfiak átlagát a 10-12 éves fiúké is meghaladja: átlagban 
2,42 response érkezett a VEREM hívószóra, és 3 fölötti az egy főre jutó 
válasz az ESZIK, MAGYAR, HIDEG, AJTÓ, BETEG, SÁTOR 
hívószavak esetében is. Az iskolás lányoknál 3 alatti érték nem fordul 
elő; 5 fölötti reakciót találunk az ESZIK, ISKOLA, HIDEG, BETEG 
szavaknál. Náluk a legmagasabb arány 6,44 (ISKOLA). A férfi hallgatók 
által írt legtöbb szó egy főre jutó átlaga (ISKOLA 3.94) és a nők által 
adott legkevesebb válaszszó (REKORD 4,72) között a különbség 
megközelíti az 1 egészet. A gyermekek válaszai között ez a különbség 
távolról sem ilyen szélsőséges: a fiúknak az ISKOLA stimulusra adott 
4,45 egy főre eső átlagát csak négy esetben múlja fölül a lányok 
válaszainak száma. (A magasabb érték a felnőttek és gyerekek között 
egyaránt a női nem képviselőire jellemző.)

Átlagban alig több, mint 1,6 szóval magasabb a fiúkénál a lányok 
reakcióinak száma, az ifjú felnőttek között viszont ez a mennyiségi 
különbség meghaladja a 4-et. (Nyilván akadnak az átlagostól nagy 
mértékben eltérő számú válaszok mindkét nem esetében, de a vizsgálat 
során nem az egyéni, hanem a nemek között általában érvényesülő 
különbségekre figyeltünk.)

Az alábbi táblázat összesített adataiból kiolvasható, hogy a nemek 
közötti különbség tehát az életkorral növekszik.
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1. táblázat: Az egy főre eső válaszszavak mennyiségi eltérése nemenként

Hívószó Férfiak Nők Eltérés Fiúk Lányok Eltérés
KOSÁR 3,28 6,72 3,44 2,93 3,47 0,54
GALAMB 3,22 6,37 3,15 3,00 4,03 1,03
R E K O R D 2,47 4,72 2,25 2,67 3,06 0,39
ESZIK 2,81 8,45 5,64 3,29 5,20 1,91
VEREM 2,34 6,27 3,93 2,42 3,44 1,02
MAGYAR 2,93 6,65 3,72 3,61 4,35 0,74
GURUL 2,47 5,52 3,05 2,64 4,06 1,42
ISKOLA 3,94 9,37 5,43 4,45 6,44 1,99
HIDEG 3,62 8,10 4,48 3,87 5,70 1,83
AJTÓ 2,09 6,27 4,18 3,26 3,61 0,35
BETEG 2,75 8,25 5,50 3,51 5,94 2,43
SÁTOR 3,22 7,10 3,88 3,61 4,35 0,74
Összesen 2,927 7,006 4,079 3,276 4,879 1,603

A nemek közötti, életkortól független eltérést mutatja a 2. táblázat. 
A női nem képviselőinél minden esetben a felnőttek asszociátumai adják 
a magasabb értéket, a férfiaknál az életkori különbség bonyolultabb 
eltéréseket mutat. (Ahol a felnőtt férfiak válaszainak mennyisége alatta 
marad a fiúkénak, ott azt kurzív jelzi.)
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2. táblázat: Az egy főre eső válaszszavak mennyiségi eltérése mindkét 
nemen belül, életkoronként

H ív ó szó F érfiak Fiúk Eltérés N ő k L ányok Eltérés
K O S Á R 3 ,28 2,93 0,35 6 ,7 2 3 ,47 3,25
G A L A M B 3 ,22 3 ,00 0,22 6 ,37 4.03 2,34
R E K O R D 2 ,4 7 2 ,67 0 ,20 4 ,7 2 3 ,0 6 1,66
E S Z IK 2,81 3,29 0 ,48 8,45 5 ,2 0 3,25
V E R E M 2 ,3 4 2,42 0,08 6 ,2 7 3 ,44 2,83
M A G Y A R 2,93 3,61 0,68 6,65 4 ,35 2,30
G U R U L 2 ,4 7 2.64 0 ,1 7 5,52 4 ,0 6 1,46
IS K O L A 3 .94 4,45 0,51 9 ,3 7 6,44 2,93
H ID E G 3 .62 3,87 0,25 8 ,10 5 ,70 2,40
A JT Ó 2 ,0 9 3,26 1 ,17 6 ,27 3,61 2,66
B E T E G 2,75 3,51 0,76 8,25 5,94 2,31
S Á T O R 3 ,22 3,61 0 ,39 7 ,1 0 4 ,35 2,75
Ö s s z e s e n 2 ,9 2 7 3 ,276 0,349 7 ,006 4 ,8 7 9 2,127

A fenti táblázat alapján a férfiak és fiúk válaszainak 
mennyiségében feltűnő különbség, hogy az első két response (KOSÁR, 
GALAMB) kivételével minden további esetben magasabb az iskolás 
korosztály által adott válaszok száma. Felvetődik a kérdés, hogy a 
hívószó tartalma vagy sorrendi helye idézte elő a csekély mértékű, de 
következetesen érvényesülő eltérést. (Valószínűleg nem a hívószó miatt 
van így, de ennek bizonyítása további kutatásokat igényelne, újabb 
csoportokkal, ugyanis az életkorral növekvő mennyiség, feltételezésem 
szerint a felnőtteknél mindkét nemre vonatkozóan, tehát a férfiaknál is 
kimutatható lehet.) A másik nem válaszainál a különbség lényegesen 
magasabb, és minden hívószó esetében a felnőttek adtak magasabb 
számú asszociátumot.

II. A személyesség érvényesülése a válaszokban
A 12 hívószóra kapott reakciók szemantikai vizsgálata, a 

szójelentés és a hozzá kapcsolódó hangulati, érzelmi tartalom sokat 
elárul a kísérletben részt vevő személyek viszonyulásáról. Aktuális
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élményekre utaló reakciókat közvetlenül bizonyítani ritkán lehet; tény, 
hogy a kísérlet előtti héten a vizsgálatban részt vevő hallgatók egyik 
csoportja szervezett tiltakozásban vett részt, és az ISKOLA stimulusra 
adott válaszok közül a sztrájk feltétlenül, a forradalom minden 
valószínűség szerint, de feltehetőleg az igazság mint elvont fogalom is 
közvetlenül ehhez az élményhez kapcsolódva került az asszociációk 
vizsgálati anyagába. Nyilvánvalóan valamiféle viszonyulásról 
árulkodnak ugyanebben a témakörben a férfiak asszociátumai között 
előforduló linkelés, lógás, lustaság, tanulni kéne válaszok is. Ezek a 
példák azonban csak a diákok körülményeinek ismeretében 
értelmezhetők helyesen. Az a feltételezés, hogy az iskolások válaszaiban 
a keresztény, bibliai utalások figyelemre méltó arányban fognak 
szerepelni (mivel egyházi iskolában végeztük az adatgyűjtést), egyedül a 
GALAMB stimulusra adott reakcióknál érvényesült. A kapott válaszok 
értékelése során célszerűbbnek tűnt azoknak a kiválogatása, amelyeknek 
személyes tartalmát az egyes szám első személyű én-forma igazolja. (Az 
igei személyragok és birtokos személyjeles névszók mellett az egyes 
szám első személyre utaló névmások tartoznak ide.) A többes szám első 
személyű alakokat nem vesszük figyelembe, mert egyértelműen nem 
állapítható meg, hogy konkrét mi-fogalom vagy általános alany 
jelölésére szolgálnak.

Nem találtunk én-formájú szóalakot a fiúknál 6, a férfiaknál és 
lányoknál 5-5, a nők válaszadásainál 2 hívószó asszociátumai között, 
tehát a legszemélyesebbnek a nők reakcióit ítélhetjük. A REKORD 
stimulus ebben a vonatkozásban is egyedülálló: egyetlen személyes 
tartalmú válaszreakciót sem váltott ki. Ellentétes a MAGYAR és az 
ISKOLA hívószavak hatása: a válaszok között minden egyes csoportban 
szerepelnek egyes szám első személyű reakciók.

A kísérletben részt vevő nők a KOSÁR stimulusra összesen két 
személyes választ adtak (mindkettő szintagmatikus kapcsolat, nem 
egyetlen szó): kiszakítja a harisnyám, nagyapám fonja. A lányok 
válaszai között egy birtokos személyjeles szóalak szerepel: kiskutyám. A 
másik nem adatai között személyes reakció egyik korosztályban sem 
volt. Csupán egy válaszszó tartalmaz egyes szám első személyre utaló 
toldalékot a nők GALAMB hívószóra adott válaszai közül: szobám.
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Az ESZIK igére a férfiak közül az éhes vagyok szerkezettel reagált 
egy személy (ami valószínűleg aktuális fiziológiai állapotát is jelzi); a 
fiúknál egy ragozott igealak fordul elő: eszem. A nők által adott válaszok 
között egy terjedelmesebb szintagmatikus szerkezet (nagy ebédek a 
nagymamáméknál), és egy birtokos jelzős szintagma fordult elő: mamám 
főztje. A lányok válaszai között én-formájú nem volt.

Az igealakként értelmezhető VEREM hívószóra a felnőttek közül 
csak a nők adtak személyes válaszokat (mindegyik egyes szám első 
személyű, egy kivétellel jelen idejű igealak): agyabugyálom, beleestem, 
de én nem szeretem, félek, püfölöm, ütöm, verekszek, valakit bántok, 
verek valakit. A példák nagyobb száma valószínűleg nem a nők harcos 
természetét, inkább szerteágazóbb asszociációs készségét mutatja. A 
gyermekek adatai között mindkét nemnél találtunk ragozott igealakokat: 
meggyepálom, megverem, rúgom, ütöm, valakit verek, verem a tesóm, 
illetve megverek valakit, pofozom, rúgom, testvéremet megverem, 
ütlegelem, ütöm, vágom, verem a pokrócot. A ragozott igealakok a 
hívószónak megfelelő tárgyas ragozásban vagy 'valakit' tárgyi vonzat 
megjelölésével szerepelnek, ha az ige tranzitív; az intranzitív igék 
esetében a szóalakok természetesen alanyi ragozásúak (a 'verekszik' ige 
egyes szám első személyű alakja nem ikes ragozású, hanem a köznyelvi, 
igénytelenebb nyelvhasználatnak megfelelő -k toldalékos: verekszek 
ÍN/). A grammatikai személyre utaló adatok magas számára egyértelmű 
magyarázatot ad az, hogy igealakként értelmezve egyes szám első 
személyű, tárgyas ragozású a hívószó, és ez a tartalom a válaszokban is 
érvényesül. A férfiak válaszai között viszont így sem fordul elő én
formájú response, igen alacsony még azoknak az asszociátumoknak a 
száma is, amelyek feltehetően az igei jelentéshez kapcsolódnak (ige, 
kínzó, tettlegesség).

Feltűnő a mennyiségi arányok megváltozása a MAGYAR hívószó 
esetében: a férfiak személyes viszonyulása a fogalomhoz itt érvényesül 
legnagyobb mértékben (13 adat): csoporttársaim, én (Összesen 7-szer), 
Magyarországon élek, nemzetem, nemzetiségem, országom, vagyok. Az 
egyébként nem túl választékos szóhasználatról árulkodó anyagban 
ezeknek a szavaknak az erőteljes érzelmi tartalmát a birtokos személyjel, 
a valamihez tartozás jelölése még feltűnőbbé teszi. Ugyanezt a
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jelenséget figyelhetjük meg a nők válaszaiban is (ezúttal - kivételesen - 
kisebb számú adaton): anyanyelvem, családom, én, szülőhazám. A fiúk 
és a lányok adatai között is 4-4 én-formát találtunk: én, én is az vagyok, 
magyar vagyok, vagyok, illetve anyanyelvem, én (kétszer), szülőföldem. 
(Első személyi! formát nem tartalmaz, de eredeti kontextusát felidézve 
hangsúlyozottan érvényesül az érzelmi viszonyulás a nők reakciói között 
szereplő, ismert Radnóti-idézetben: lángoktól ölelt kis ország.)

Egyedül a lányok csoportjában ébresztett grammatikai lag is jelölt 
személyes asszociációt a GURUL ige: gurulj kutyám. Az ISKOLA 
hívószóra adott válaszok között a férfiaknál egy birtokos személyjeles, 
épületet vagy intézményt felidéző válasz szerepel: az ált. iskolám, a fiúk 
válaszai között pedig egy szerkesztett mondat: iskolába járok.
Személyeket jelölő szavakhoz kapcsolódnak a nők hasonló toldalékkal 
ellátott válaszszavai: öcsém, a régi osztálytársaim, a lányoknál pedig 
egyetlen személyes névmást találtunk: én.

Mindkét felnőtt csoport képviselőinél szerepel a HIDEG stimulusra 
adott válaszok között a fázom igealak, ami a fiúk válaszai között iktelen, 
-k személyragos alakban jelenik meg: fázok. Ezen kívül a nők a melegre 
vágyom és nem szeretem a sapkát szerkesztett mondatokkal is személyes 
tartalmú közléssel reagáltak. A lányok reakciói között első személyü 
alak nem fordult elő.

Az AJTÓ szóra a férfiaktól kapott reakciók közül kettő kapcsolódik 
az E/l. személyhez: kirúgtak (t.i. engem, feltehetőleg vizsgán), és a 
szobám ajtaja. A nők válaszai között előforduló asszociátumok száma 
félrevezető lehet, ha nem tudjuk, hogy ugyanannak a kísérleti 
személynek a válaszszavairól van szó, amelyek asszociációs láncot 
alkotnak: (az ajtón keresztül a szobán végigpillantó személy tekintetének 
irányát követve: a székem, az ágyam, kispárnám, órám), és ezen kívül 
szerepelnek még az én és a szobám mint egyes szám első személyhez 
kapcsolódó válaszok. A lányoknál egyetlen ilyen birtokos személyjeles 
főnév fordult elő: otthonom.

Azonos számban szerepelnek a férfiak és a nők által a BETEG 
hívószóra adott válaszok között az én-fogalomhoz társuló szavak, illetve 
szószerkezetek: anyám és vagyok (feltehetőleg 'beteg vagyok'
tartalommal), valamint fáj a torkom és fá j mindenem. A hiányos és a



mondatszerü szerkezetek különbsége nemcsak a férfiak szűkszavúságát, 
illetve a nők közlékenységét, hanem a verbális készség fokát is jelzik 
(mint a korább idézett reakciók kifejtettségének mértékén is láthattuk).

A gyermekek reakciói között csak a fiúknál találtunk egy személyes 
névmást: én.

Ugyanez a különbség még feltűnőbben érvényesül a SÁTOR 
asszociátumaiban: a férfiak válaszreakciói között egyetlen birtokos 
személyjelezett főnév szerepel: barátnőm (a gyemekek adatai között 
feltehetőleg más tartalommal, hisz a lányok reakciói között szerepel 
ugyanez a szóalak), a fiúk személyükre vonatkozó szóalakot itt sem 
közöltek. A nőknél viszont, a mennyiség mellett, kifejtettebbek is az 
asszociátumok: fázom, félek a bogaraktól, nem rajongok érte, a 
sátorfeszítőbe beleakadt a lábam.

3. táblázat: Az egyes szám első személyü válaszok előfordulása

H ívószó Férfiak Nők F iúk L ányok Ö sszesen

K O S Á R - 2 - 1 3

G A L A M B - 1 - - 1

R E K O R D - - - - -

E SZ IK 1 2 1 - 4

V E R E M - 9 6 8 23

M A G Y A R 13 4 4 4 25

G U R U I. - - - 1 1

IS K O L A I 2 1 1 5

H ID E G 1 3 1 - 5

A JT Ó 2 6 - 1 9
B E T E G 2 2 1 - 5

SÁ T O R 1 4 - 1 6
Ö sszesen 21 35 14 17 87

E gy főre 0 ,62 0 ,8 7 0 ,4 5 0,53 0,63

A nemeket tekintve a nők/lányok, az életkort tekintve a felnőtt 
korosztály csoportjában magasabb arányú az én-formájú asszociátumok 
előfordulása. A vizsgált személyes reakciók alapján az életkor
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összességében fontosabb meghatározónak bizonyult, mint a nemi 
hovatartozás.

Életkor szerint: felnőttek 56 (Ff:21, N:35), egy főre eső:0,75; 
gyermekek 31 (F:14, L:17), egy főre eső: 0,49. Életkor szerinti eltérés: 
0,26.

Nemek szerint: férfiak 35 (Ff:21, F:14), egy főre eső: 0,54, nők 52 
(N:35, L:17), egy főre eső: 0,72. Nemek szerinti eltérés: 0,18.

III. A hívószavakra adott legelső válaszok értékelése
Az első reakciók hívószavankénti vizsgálata négy szempontra 

terjedt ki: (1) fonetikai asszociációk, (2) szemantikai asszociációk, 
(3) a válaszszavak szófajisága, (4) a válaszok kifejtettsége 
(szintagmatikus kapcsolatok).

(1) A fonetikai asszociációk vizsgálata a 12 hívószó esetében 
váratlan eredményt hozott. Összesen 2 response sorolható ehhez a 
szemponthoz, mindkettő a férfiaknak a GURUL stimulusra adott 
válaszai között: guru, turul. Valószínűnek tarthatjuk, hogy - bár 
felhívtuk a résztvevők figyelmét arra, hogy nem intelligencia
vizsgálatot végzünk,-"vizsgahelyzetként" élték meg a felmérést, tehát 
főképp tudatos reakciók keletkeztek, az adatközlők a hívószó 
jelentésére figyeltek és igyekeztek megfelelő válaszokat adni (ez a 
mennyiségi vizsgálatoknál is kiderült: a férfiak kevésbé törekedtek 
teljesítményre). A spontaneitás tehát leginkább a felnőtt férfiak 
válaszaiban érvényesült (bár itt is csekély mértékben), a tudatosság, 
az iskolában tanult ismeretek szándékos felidézése pedig a 
gyerekeknél.

(2) A szemantikai asszociátumok keletkezésére a szinonimák, az 
ellentétes tartalmú vagy a hívószóval azonos fogalomkörbe sorolható 
reakciók vizsgálata világíthat rá. Természetesen van jelentéstani 
vonatkozása a válaszszavak szófajiságának is, valamint annak, hogy 
a válaszok egyszavasak, elvontan, szótári alakjukban vagy ragozott 
formában, grammatikai-szintaktikai relációban fordulnak elő.

(3) Az egyes asszociátumok szófajának vizsgálata az igei és 
melléknévnek is tekinthető hívószavak esetében a szófajok
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előfordulási aránya miatt válhat érdekessé. (Várható volt, hogy a 
főnévi válaszok dominálnak ezekben az esetekben is.)

(4) A mentális lexikonban elvontan, szótári alakban szereplő 
fogalmak mellett a válaszok kifejtettségére, az egyes hívószavak 
szószerkezetben való előfordulására is érdemes figyelni. A 
szintagmatikus kapcsolatok részletesebb, pontosabb információt 
adnak, mint az egyszavas válaszok, tehát konkrét helyzet felidézését 
jelezhetik. (Indokolt lenne, hogy ide soroljuk és megvizsgáljuk a 
ragozott-jelezett szóalakokat is, de a jelen vizsgálat csak az 
egyszavas és szószerkezetes válaszokat különíti el.)

Az alábbiakban rendszerezve tekintjük át a szinonimák-antonimák 
előfordulásának gyakoriságát (4. táblázat), az első válaszok szófajiságát 
(5. és 6. táblázat) és a szintagmatikus kapcsolatok (szituációhoz 
kapcsolódó, terjedelmesebb reakciók) értékelését (7. táblázat). (A 
fonetikai asszociátumokra külön pontban már nem térünk ki.)

4. táblázat: A szemantikai asszociátumok előfordulása az első válaszok 
között

Hívószó Férfiak Nők Fiúk Lányok Összesen
KOSÁR 6 8 3 3 20
GALAMB 7 10 16 16 49
REKORD 13 16 1 1 10 50
ESZIK 3 5 8 7 23
VEREM 18 20 13 16 67
MAGYAR - - 4 5 9
GURUL 5 1 7 5 18
ISKOLA - 6 2 3 11
HIDEG 4 3 3 1 11
AJTÓ 6 6 7 6 25
BETEG 8 2 9 7 26
SÁTOR 1 1 3 1 6
Összesen 71 78 86 80 315
Egy főre eső 2,22 1,95 2,77 2,50 2,30
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A gyermekek mindkét csoportjában, a nemek szerint pedig a 
férfíak/fiúk között magasabb a szemantikai asszociátumok előfordulási 
aránya. Az életkor szerinti eltérés nagyobb mértékű, mint a nemek 
szerinti, tehát (a személyesség megnyilvánulásaival ellentétben) a 
szemantikai társítás inkább az iskolás korosztályra jellemző.

Életkor szerint: felnőttek 149 (Ff:71, N:78), egy főre eső: 2,02; 
gyermekek 166 (F:86, L:80), egy főre eső: 2,63. Életkor szerinti eltérés: 
0,61.

Nemek szerint: férfiak 157 (Ff:71, F:86), egy főre eső: 2,41; nők 
158 (N:78, L:80), egy főre eső: 2,19. Nemek szerinti eltérés: 0,22.

5. táblázat: Gyakorisági sorrend a válaszszavak szófaja szerint

Főnév Hívószó Melléknév Hívószó Ige Hívószó
123 SÁTOR 28 GALAMB 21 ESZIK
118 ISKOLA 20 KOSÁR 18 GURUL
114 MAGYAR 19 BETEG 7 VEREM
109 HIDEG 18 GURUL 7 AJTÓ
107 KOSÁR 17 HIDEG 5 GALAMB
101 REKORD 16 AJTÓ 4 BETEG
100 GALAMB 16 ESZIK 2 HIDEG
97 BETEG 13 VEREM 1 ISKOLA
96 VEREM 9 REKORD 1 MAGYAR
93 AJTÓ 8 SÁTOR - SÁTOR
89 GURUL 7 MAGYAR - KOSÁR
86 ESZIK 6 ISKOLA - REKORD
Összesen 1233 

főnév
Összesen 177 

melléknév
Összesen 66 

ige

A válaszszavak szófajára vonatkozó asszociációs vizsgálatok 
eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy a stimulus szófajától 
függetlenül az egyszavas főnévi reakciók száma a legmagasabb. Az első 
válaszok között melléknevek is viszonylag gyakran szerepelnek (bár a 
főnevek száma csaknem 7-szeres), tehát a szókincs aktiválódásakor a



nominális jelleg feltűnő mértékű. A melléknevek relatíve magasabb 
arányát nem a hívószó szófaja idézte elő, hisz akkor a melléknévi 
válaszok csökkenő sorrendje szerint a melléknévként is értelmezhető 
hívószavak állnának az élen.

Az igei reakciók előfordulását rendszerező táblázat viszont 
megerősíti, hogy a hívószó szófaja befolyásolja a válaszokat: az igei 
hívószavak ebben a táblázatban az élre kerültek. (A főnevek előfordulási 
számának megfelelő rendezésből is kiderül, hogy az előfordulási arány 
az igei hívószavaknál egyértelműen csökken.)

6. táblázat: A nem főnévi válaszok aránya az egyes csoportokban

Hívószó Nem főnévi válasz
Férfi Nő Fiú Lány

KOSÁR 5 5 6 5
GALAMB 1 18 5 9
REKORD 2 5 3 2
ESZIK 6 12 12 9
VEREM 5 7 5 3
MAGYAR 4 2 2 7
GURUL 9 10 9 8
ISKOLA 3 2 2 1
HIDEG 6 8 5 2
AJTÓ 3 15 6 5
BETEG 9 3 8 4
SÁTOR - 2 4 2
Összes 53 89 67 57
Egy főre eső 1,56 2,22 2,16 1,78

Életkor szerint: felnőttek 142 (Ff:53, N:89), egy főre eső: 1,92; 
gyerekek 124 (F:67, L:57), egy főre eső: 1,97. Életkor szerinti eltérés: 
0,05.
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Nemek szerint: férfiak 120 (Ff:53, F:67), egy főre eső: 1,84, nők 
146 (N:89, L:57), egy főre eső: 2,03. Nemek szerinti eltérés: 0,19.

A nem főnévi válaszszavak vizsgálata alapján tehát azt lehet 
megállapítani, hogy az eltérés az életkori és a nemek szerinti 
csoportoknál egyaránt kis mértékű. A felnőttek csoportján belül nagyobb 
a nemek szerinti eltérés, mint a gyermekek között, a szófajilag 
változatosabb reakciók arány pedig az életkorral növekszik.

7. táblázat: A szószerkezetes reakciók megoszlása

Hívószó Férfi Nő Fiú Lány Összesen
KOSÁR - 2 2 5 9
GALAMB 1 - 3 - 4
REKORD - 8 9 6 23
ESZIK 2 5 1 1 9
VEREM 2 4 5 5 16
MAGYAR - - 4 3 7
GURUL 3 - 3 3 9
ISKOLA 3 3 3 2 11
HIDEG 3 - 1 1 5
AJTÓ 2 3 1 2 8
BETEG 2 4 5 3 14
SÁTOR 3 1 1 1 6
Összesen 21 30 38 32 121

Egy főre 0,62 0,75 1,22 1,00 0,88

Életkor szerint: felnőttek 51 (Ff:21, N:30), egy főre eső: 0,69; 
gyermekek 70 (F:38, L:32), egy főre eső: 1,11. Életkor szerinti eltérés: 
0,42.

Nemek szerint: férfiak 59 (Ff:21, F:38), egy főre eső: 0,91; nők 62 
(N:30, L:32), egy főre eső: 0,86. Nemek szerinti eltérés: 0,05.
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Az egyszavas válaszoknál terjedelmesebb, kifejtettebb válaszok 
életkor szerint a fiatalabb korosztályra jellemzők, míg a nemek 
szerinti különbség lényegesen kisebb mértékben érvényesült: 0,05 
csupán az eltérés a nők és a férfiak egy főre eső szintagmatikus 
reakciói között.

Összegzés
A verbális asszociációs vizsgálatok tehát összességében azt 

bizonyították, hogy a nemek közötti különbség csak a reakciók 
mennyiségét tekintve szignifikáns, a többi szempontnál 
(személyesség, jelentésbeli társítások, szintagmatikus reakciók) az 
életkori eltérés dominál. A szófaji változatosság szempontjából az 
asszociátumok nominális jellege mindegyik vizsgált csoportban 
egyértelműen megmutatkozott, a stimulus szófaja csak kis mértékben 
befolyásolta a válaszok szófaját. A vizsgálatok tanulsága szerint az 
én-formájú asszociátumok és a szituációt idéző szintaktikai reakciók 
nagyobb aránya pedig a gyermekek korosztályára jellemző.
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