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Bevezetés
Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne élte volna már át azt a 

bosszantó élményt, hogy ki akar mondani egy szót, de sehogyan sem 
jut az eszébe. A köznyelv ezt a „nyelvem hegyén van” jelenségnek ne
vezi. Leggyakrabban akkor tapasztaljuk, ha egy nevet akarunk kiej
teni, s bár pontosan tudjuk, hogy kire vagy mire gondolunk, mégsem 
sikerül a kérdéses szót kimondanunk. Fiatal korban ritkábban, idő
sebbeknél, főként 70 éves koron túl meglehetősen gyakran fordul elő. 
A folyamatos beszéd során általában más, hasonló jelentésű szóval 
helyettesítjük vagy körülírjuk azt, amire gondoltunk. Nemegyszer 
azonban mindenáron rá akarunk találni az adott szóra, és ilyenkor a 
legkülönfélébb stratégiákat alkalmazzuk. Főként idősebbek próbálkoz
nak különféle módokon, például az ábécé betűinek hangoztatásával 
vagy hasonló jelentésű szavak kiejtésével. Ezek a kereső stratégiák 
csaknem kivétel nélkül hangosan történnek, a kereső folyamatnak -  
úgy tűnik -  szüksége van az akusztikus ingerre, amire a beszélők ösz
tönösen rá is éreznek.

A szótalálásnak van még egy problémája, amely szintén akár 
mindennapos tapasztalatunk lehet. A hozzáférési folyamat a mentális 
lexikonhoz látszólag jól működik, valójában azonban egészen más 
szót aktiválunk, mint amit mondani szándékoztunk. Mind a „nyelvem 
hegyén van” jelenség, mind pedig a téves szótalálás a lexikális elő
hívás problémája (LEP). A hipotézisünk az, hogy mindkét téves fo
lyamat ugyanazon okra vezethető vissza, sőt a beszédprodukciós fo
lyamatnak ugyanazon helyén történik meg. A különbség csupán a 
megoldásban jelentkezik: a „nyelvem hegyén van” jelenség esetén az 
előhívás sikertelenségével, míg a másik esetben a téves találattal 
szembesülünk (vagy szembesítenek bennünket, ha nem vesszük 
észre). Az 1. ábra a LEP-jelenség kialakulásának két útját szemlélteti, 
jelezve egyúttal a normális szótalálási folyamatot is (a téves szó a 
„nyelvem hegyén van” jelenség szótalálási próbálkozásaira utal).
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(próbálkozások,,)

I
korrekció (?)

1. ábra
A lexikális előhívás problémája (LEP). A szaggatott nyíl a 

problémamentes folyamatot szemlélteti

Történeti áttekintés
Ismereteink szerint James volt az első, aki 1890-ben leírta, hogy 

vannak nevek, amelyek „nem jutnak az eszünkbe”, amikor szük
ségünk lenne rájuk. Bár azok ritmusára emlékezhetünk, sőt a kezdő 
hang is megjelenhet, de a teljes szót nem találjuk meg. Később Me- 
ringer (1908) foglalkozott a jelenséggel, szemléletesen úgy fogalmaz, 
hogy az elfelejtett szó után nyomozunk az agyunkban. Feltételezése 
szerint a beszédhangoknak különböző „erősségük” van, s minden 
szóban található egy legnagyobb erősséget képviselő hang. Az 
elfelejtett szó utáni nyomozás során tudjuk meg, hogy melyiket is ke
restük. A legnagyobb erősségű beszédhang fog ugyanis előjönni; pél
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daként hozza, hogy a Botticelli név helyett a Signorelli aktiválódott 
először egy beszélőnél (i. m. 47). Magyarázata nem sok követőre 
talált. Freud (1924/1973) az elszólások kapcsán tér ki a jelenségre, 
saját példájának elemzését adja: a Monaco szót akarta kimondta, de ez 
csak a következő szóaktiválások eredményeként jött létre: Monteneg
ro, Colico, Montevideo és Piedmont. A beszéd szempontjából Wood- 
worth elemezte először behatóan a jelenséget (1938), s a mai napig az 
egyetlen ismert kísérlet a jelenség mesterséges előidézésére 1966-ból 
való, és Brown és McNeill nevéhez fűződik. A mentális lexikon mű
ködési sajátosságainak tárgyalásában jelenik meg a kérdés újra a het
venes években, majd a beszédprodukció folyamatának vizsgálatában, 
főként a nyolcvanas évektől. Eleinte inkább a memória működési sa
játságaival, illetőleg a figyelemösszpontosítással hozták kapcsolatba 
(Fromkin 1980).

Mindezek után felmerül a kérdés, miért vizsgálja a jelenséget a fo
netika, illetőleg a pszicholingvisztika? Az ok kettős, egyfelől magának 
a szótalálási nehézségnek a magyarázata, másfelől olyan, az agyban 
végbemenő folyamatok pontosabb megismerése, amelyek közvetlenül 
nem tanulmányozhatók. Ilyen a beszédprodukció avagy a mentális 
lexikon működése. A „nyelvem hegyén van” jelenség definiálása ’át
meneti szótalálási nehézségként’ (vö. Obler-Gjerlow) arra utal, hogy 
vannak igen gyakorivá, sőt állandóvá váló szótalálási problémák. Ezek 
olyan organikus zavarok következményei, mint az afázia és a demen- 
cia (Robbins 1951). Ez utóbbi kettő közötti lényeges különbség az, 
hogy a kortikális demencia (Alzheimer-kór) esetében a szó teljesen 
törlődik a mentális lexikonból. Az afázia különböző típusaiban tapasz
talhatók szótalálási nehézségek; jellegzetesnek mondhatók a Broca- 
afáziában és vezető tünetei az anémiának vagy az amnesztikus afá- 
ziának. Az ok kétféle lehet: (i) a szavak auditoros sémájának elvesz
tése vagy (ii) az artikulációs műveletsor organizációs hibája. A tüne
tek leírásáról évszázadokkal ezelőtti adataink vannak. A 15. század 
végéről származik Antonio Guainerio beszámolója egy betegről, aki
nek csak igen ritkán vagy sosem jutott eszébe az emberek neve. Ryk- 
lof Michel von Goens (1789) megfigyelte, hogy a beteg rosszul ne
vezte meg a tárgyakat, s erősen felbosszantotta, hogy nem azt kapta, 
amit kért; legyezőt hoztak neki, mert azt mondta, holott kalapot szán
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dékozott ejteni, vő. fan -  hat (Fromkin 1999). Luria is számos példát 
hoz olyan esetekre is, amikor a szókeresés végül is eredménnyel jár 
(1970). Orosz anyanyelvű betege például a lopata (’lapát’) szót ke
reste, s a következők kiejtése után talált rá a kívánt tárgynévre: lóska 
(’kanál’), kóska (’macska’), taska (lógatom), zseleznij (’vasból való’), 
zseleznaja lopata (’vaslapát’), lopata.

A LEP-jelenség elméleti háttere
Fromkin (i. m.) azt a következtetést vonja le a jelenségről, hogy az 

azt támasztja alá, hogy az azonosan kezdődő, „fonológiailag listázott” 
szavak azonos blokkban vannak tárolva az agyunkban. Garman (1990) 
a LEP-et a központi műveletsor összeomlásának nevezi, de egyikőjük 
sem ad magyarázatot a kialakulás okára. Levelt beszédprodukciós mo
dellje (1989) jól szemlélteti a „nyelvem hegyén van” jelenség létre
jöttének helyét, s egyben magyarázatot is szolgáltat rá. A szóaktiválás 
folyamatában a lexikális kiválasztás a lemma szinten történik, majd a 
fonológiai kódolás kapcsolódik a lexéma szinthez. A lexikális váloga
tás tehát szemantikai vezérlésű, a fonológiai kódolás pedig a kiejthető 
fonetikai jellemzők létrehozását jelenti minden egyes szó esetében 
(Bock-Levelt 1994, 959). Az angolul TOT-nak (’tip of the tongue’) 
nevezett jelenség tehát a lemma és a lexéma szint közötti folyamat
megszakadás. A beszélő tudja a jelentést (a fogalmat), a szó nyelvspe
cifikus morfológiai sajátosságait (ige, főnév, egyes szám, többes szám, 
nem stb.), a kiejtés azonban a lemma és a lexéma szint között blok- 
kolódik (2. ábra). A lexéma szint valamilyen mértékű aktiválódására 
utal az, hogy nemegyszer a keresett szó szótagszámát, ritmusát, gyak
ran egy vagy több, rendszerint a szókezdő beszédhangokat is fel tud
juk idézni. A teljes szó fonetikai formájához azonban nem érünk el. A 
lemma és a lexéma szint egyaránt nyelvspecifikus, mindkét aktiválási 
folyamat az adott nyelvre jellemző sajátosságokat mutatja.

A lexikális hozzáférés nehézségének -  véleményem szerint, amint 
arra a bevezetőben utaltam -  több típusa van. A közös bennük az, 
hogy ép beszédfolyamat esetén átmenetiek. Az egyik voltaképpen ma
gának a fogalomnak az elvesztése; a beszélő többé-kevésbé tudja 
ugyan, hogy mit keres, de nem képes a szükséges jelentést felidézni. 
Ez szemantikai nehézség, és a mentális lexikon lemma szintjének át
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meneti inaktivitására utal. A másik két jelenség a lexéma szint hozzá
férhetetlenségével kapcsolatos, fonológiai/fonetikai probléma. Bár a 
kialakulás és az eredet közös mindkettőben, az eredményt tekintve kü
lönböző jelenségekről van szó.

fogalom artikulációs program

------------------ ►

2. ábra
A szótalálási nehézség létrejöttének helye a lemma és a lexéma szint 

között a beszédprodukciós folyamatban

(i) Az egyik esetben -  amint azt az 1. ábra „téves” jelzései szem
léltetik - , a beszélőnek meglehetősen pontosak az aktivált ismeretei a 
lemma szintről, és érzékeli a lexéma szint aktiválódását, a hozzáférés
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mégis gátolt. A próbálkozások következtében általában megtörténik a 
keresett szó előhívása. Ezt a „nyelvem hegyén van” jelenséget a to
vábbiakban szónyomozásnak nevezzük (hogy a szókeresés általáno
san használt folyamatától elkülönítsük). Ez a probléma komoly pszi
chés következményekkel is együtt járhat, foként idősebb emberek ese
tében, illetőleg ha túlzottan gyakran fordul elő.

(ii) A másik esetben a lemma szintről megtörténik az átmenet a 
lexéma szintre, a beszélő azonban nem a keresett szóhoz jut el, nem 
azt ejti ki, amit mondani akart (függetlenül attól, hogy korrigál-e vagy 
sem). Más megfogalmazásban: az előhívott szó nem a szándékozott 
célszó. Ezt a jelenséget a továbbiakban szómelléfogásnak nevezzük. 
Felmerül a kérdés, hogy a lexikális előhívási problémának ez a jelen
sége vajon nyelvbotlás-e. Az esetleges korrekció ténye nem döntő, hi
szen a nyelvbotlások jelentős részét a beszélő nem javítja, sőt a hi- 
bázásának nincs is tudatában (Gósy 2001). Crystal definíciója szerint a 
nyelvbotlás nem kifejezetten artikulációs hiba, hanem a nem megfe
lelő neurális programozás eredménye (1985, 311). Ez pedig azt sugall
ja, hogy a probléma nem a produkciós folyamat két szintje között jön 
létre, hanem egyetlen szinten, jelen esetben a lexéma szinten belül. A 
’nyelvbotlás’ során a beszélő megtalálja a kiejteni szándékolt szót, 
csak -  valamilyen okból kifolyólag -  hibázik az artikulációs megvaló
sításban. Például: „bekötött szém szemű nézők” vagy „megírtam és el- 
szánásra küldtem” (elküldésre szántam) vagy „megjelenik egy új ki
tatás i irány" (kutatási) vagy „mennyi pir .. tiramisut vettető' vagy 
„megváltoztatnák a hályzetüket" (helyzetüket) vagy „ez mára már 
mérsöklődött" (mérséklődött) vagy „a nekik szánt iszme...ismeret 
szintjén". A szó egy részének hibás megvalósításáról ír Shattuck-Huf- 
nagel és Klatt is (1980), és a jelenséget fonetikai szegmentum típusú 
hibának nevezik (35).

A lexikális előhívás nehézsége esetén a beszélő tudatában van az 
aktiválni szándékolt fogalomnak, a kiejtett, tehát artikulációsán meg
formált lexéma azonban mégsem az, ami megfelel annak. Például: 
„Kedves István, te pályát választottál öö tévesztettél!" vagy „ebben az 
önkéntes csoportosításban ... önkényes csoportosításban” vagy „Csak 
hetekkel később került konténerbe karanténba". A szoros hangzási ha
sonlóság mintegy előidézője ezeknek a téves aktiválásoknak. A szó
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melléfogások létrejötte tehát relatíve könnyen magyarázható; volta
képpen azt nehéz, hacsak nem lehetetlen megmondani, hogy az esetek 
többségében miért kerüli ki a beszélő a „csapdát”. Példák: „elméleti 
megállapodásokat tartalmazó dolgozatok?' (megállapításokat), „Már 
Karácsonykor kekeckedtem vele" (kacérkodtam), „a másik úr beszé
dével nem kívánok fogalmazni” (foglalkozni). (Az ilyen jellegű téve
déseknél persze nem zárható ki a kívánt szó ismeretének hiánya avagy 
akár müveltségbeli problémák.) Egy lehetséges hipotézis az agglu
tináló nyelvekben az, hogy a toldalékazonosság egy vagy több további 
szótag azonosságával/hasonlóságával együtt nagyobb lehetőséget 
nyújt a téves szóelőhívásra. A hangzási hasonlóság melléfogást növelő 
hatását fokozhatja az is, hogy a keresett szó kevésbé gyakori a beszélő 
számára, mint a hozzá fonetikailag közel álló, és ezáltal könnyebben 
lehívható lexéma: „nincs begombolva .. .ja j.. begöngyölve” (ti. a hús a 
káposztába). Reggelizés közben elhangzó kérdés: „Megvágtad az uj
jad? Mi az rajta, lekvár vagy méz?" (a szándékolt szó a vér volt, de az 
asztalon található méz zavart okozott).

Ha a téves lexéma elérése olyan szót eredményez, amely szeman
tikailag nem mond teljesen ellent a szándékozott szónak, akkor gyak
ran előfordul, hogy a beszélő észre sem veszi a hibás szóaktiválást. A 
ritkább és főként idegen szavak előhívásakor jellemző a szómelléfogás 
(itt az okok többfélék is lehetnek). Például: „És a pilóta kapitulált" 
(ahelyett, hogy katapultált) vagy „Most ezt a függvényt definiáljuk” 
(ahelyett, hogy deriváljuk) vagy „így regenerá rekonstruálja az em
bert" vagy „most nem tudom restaurálni a párbeszédet” (javítás nélkül 
hangzott el, a keresett szó a rekonstruálni lehetett) vagy „nekem se 
szimpatikus, se ellenséges nem volt a figura" (a mondani szándékozott 
szó az ellenszenves lehetett).

Ha az aktivált szó jelentése teljesen különbözik a szándékoltétól, 
akkor a beszélő nagyobb eséllyel ismeri fel a téves hozzáférési ered
ményt, és rendszerint korrigál. Például: „Volt benne két annyira jó  tűz- 
dobáló ... késdobáló jelenet." Vagy ,fíogy lehet puskázni ennyire 
amatőr dolgon ... módon". A lexikális előhívási probléma ez utóbb 
tárgyalt formájáról irodalmi adatunk is van. Illyés Gyula írja (Kháron 
ladikján. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest 1969, 20) a követke
zőket: A pizsamák1 Hol vannak? -  A telezsúfolt kamrában kutatok,
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sietősen, hajnali ötkor; vonathoz indulás előtt. -  Miféle pizsamák? -  A 
két ötliteres! -  Pizsamák?! -  a mindig türelmes, kedves gyógypeda
gógus hangsúlyában csodálkozás csendül. Ismerjük az ingerült kéz
mozdulatot, mellyel mi magunk legyintjük le ostobaságunkat. /.../ -  A 
demizsonokV' (A dőlt kiemelés a könnyebb átláthatóságot biztosítja.)

A lexéma szint elérési nehézsége többféleképpen oldható fel (és 
természetesen az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem érjük el a 
lexéma szintet): spontán találattal, valamilyen stratégia alkalmazási 
eredményeként és felismerés révén (más kiejtése alapján). Nem ritka 
az sem, hogy a szó hosszabb időre elvész, és csak néhány óra vagy 
nap után jutunk el hozzá. A spontán beszédben szünet és a beszédhang 
nyújtása is jelezheti a lemma és a lexéma szint között beállt LEP- 
jelenséget. Nem egy esetben a szemantikai és a szerkezeti kontextus 
segítheti a lexéma elérését. A leggyakoribb a hangzási hasonlóságon 
keresztül történő „találat”. Ritkábban egyfajta gondolati kép meg
jelenése is segítheti a szótalálás sikerét.

A LEP-jelenség vizsgálatát két különböző korpuszon -  spontán 
beszéd és kísérleti anyag alapján -  végeztük el.

Anyag és módszer
Közel egy éven át rögzítettem spontán beszédből a rendelkezésre 

álló LEP-jelenségeket (beleértve az önmegfigyelésből származókat). 
Ezen a módon 312 adat gyűlt össze. A kísérlethez 28 főnevet és 2 igét 
választottam ki, amelyek ismert idegen szavak vagy ritkábban hasz
nálatos lexémák voltak (például hipnózis, kaleidoszkóp, dézsa, tram- 
bulin, ingovány). Feltételeztem, hogy a kísérleti személyek nehe
zebben idézik fel ezeket, mint a gyakori használatúakat. A szótári 
meghatározást használtam valamennyi szó esetében. A kísérleti sze
mélyek feladata az volt, hogy a definíció alapján mondják ki a szót. A 
feladat ismertetésekor arra kértem a résztvevőket, hogy -  ha már tud
ják, melyik szóra kérdezek - , akkor mondják hangosan mindazt, ami 
eszükbe jut, miközben igyekszenek kiejteni a kívánt hangsort. Példák 
a definíciókra. „Olyan faalkotmány, amelynek a kerek nyílásaiba be
szorították a megszégyenítésre ítélt ember végtagjait ülő helyzetben.” 
(Kaloda.) „Otthon is könnyen előállítható ragasztóféle”. (Csiriz.) 
„Vetélytárs, idegen szóval”. (Rivális.) A kísérlet első részében kide
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rült, hogy vannak olyan szavak, amelyek nem idézik elő a LEP-je- 
lenséget; ezeket a későbbiekből kihagytam (pl.: karaván, csipa), így 
összesen 20 szót (19 főnevet és egy igét) teszteltem. A kísérletet 32 
felnőttel, 20 nővel és 16 férfival végeztem el (életkoruk 20 és 70 kö
zötti). Összesen 90 esetben következett be a szókeresés, ami az összes 
lehetőség 14,06%-a. Ez azt jelenti, hogy a kísérleti szavak közül ál
talában egy vagy kettő idézte elő a jelenséget. Mindössze egy olyan 
személy akadt, aki az összes szót azonnal megnevezte, s egy másik, 
akinél egyetlen esetben sem fordult elő a LEP-jelenség (vagy tudta a 
szót, vagy nem is próbálta keresni).

Eredmények
A spontán beszédben tapasztalt és a kísérletből származó adatok 

semmilyen tekintetben nem mutattak különbséget, ami azt jelzi, hogy 
a beszélők kísérleti helyzetben is éppen úgy viselkedtek, mint a 
spontán beszéd során. Ez az azonos nyelvi viselkedés megerősíti azt, 
hogy a jelenség a beszédprodukció szerves része, és független az 
aktuális beszédhelyzettől. Elemeztem az adatokat a hozzáférési utak 
szerint a rögzített spontán és a kísérleti anyag alapján. Hozzáférési 
úton azt értjük, ahogyan a beszélő -  feltételezésein szerint -  eljutott a 
lexéma szinthez. A szándékolt szó megtalálásáig előkerült/megjelent 
téves szavakat és hangsorokat elemezve osztályozhatjuk különböző 
kategóriába ezeket a hozzáférési utakat. A téves szavak elsősorban 
hangzási vagy szemantikai hasonlóság alapján jönnek elő, de előfor
dulhat egy gyakrabban használt vagy állandósult szintagma aktiválása, 
illetőleg bármelyiknek az együttese is. Jellegzetes az első szótagi 
nyújtás, amely azt az időt jelzi, amire a beszélőnek szüksége volt, 
hogy a lemma szintről eljusson a lexéma szintre. Ez az időtartam lehet 
beszédhangnyi hosszúságú (sokszor alig észrevehető a hallgató szá
mára), de elérheti az akár 1-2 mp-es tartamot is. Ugyanígy juthat a be
szélő a lexéma szinten egy másik, nem szándékolt célszóhoz. A 3. áb
ra nem tartalmazza a nyújtás és a szerkezeti lehetőség arányait, mivel 
az arányuk mindkét anyagban igen kicsiny, mindössze 2,4%. A fel
sorolt hozzáférési típusok mentén adom meg a példákat, nem vá
lasztva külön a lexikális előhívás problémájának szónyomozási és szó-
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melléfogási jelenségeiből adódóakat (a célszót a továbbiakban mindig 
félkövér dőlt betűkkel jelölöm).

□  spontán □  kísérlet

3. ábra
A lexikális hozzáférés útjai nehézség esetén

Nyújtás: kaaaaleidoszkóp, elmentek megnézni a ggg gödöllői kastélyt, 
ffffax, fólia.
Hangzási hasonlóság: e -  e -  e -  remete, inga -  ingatag -  ingovány, 
dö -  dö -  doppingol, szauna -  urna, periszkóp -  kaleidoszkóp, rino- 
cérosz — dinoszaurusz, lompos, lombos, hullámos (papagáj), talár -  
gallér -  Rebeka -  reverenda.
Szemantikai hasonlóság: spanyolcsizma -  szólás is van ilyen -  
kaloda, pszicho -  önkívület -  parapszichológia -  hipnózis, fe s 
tettek -festm ény  —freskó , oligarcha -  patrícius -  arisztokrácia, ke
nyér bőre -  kenyér héja, és viszek neki aszpirint, jaj, antibio
tikumot.
Szerkezeti hatás: na, az öö odajárulnak az urnához, nyisd ki a 
nyelvedet (ti. nyújtsd ki), én a teljesítményre vagyok képes (ti. 
kíváncsi), szedik a betegséget (gyógyszereket). Idesoroltuk az összetett 
szavakat is, mint emlékszem, amikor egy csomó bombahíradó ... 
bombariadó volt vagy a pályaválasztó ... pápaválasztó.
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Kevert típus: többféle variációt mutathatnak. Szemantikai és hang
zási: kandalló — kredenc -  komód, csúszós -  cse -  csempe, hózen- 
tróger, de nem az, tudom, átvetik a hátukon, aha, heveder vagy pi
szoár, tudom, hogy az a férfiaké, bódé, bidé vagy g  -  gerontológia -  
genetika. Szerkezeti és hangzási: kappelés öö keppelés öö reppelés. 
Kép és szemantikai: drog, látom az atlétikai versenyt, tudom, mi az, 
doppingolnak vagy ú -  kehely -  urna.

A hangzási hasonlóság -  minthogy a leggyakoribb a LEP-jelen- 
ségek esetében -  további alkategóriákban elemezhető. Ezek a kategó
riák a következők (példákkal).

(i) Magánhangzók, illetőleg szótagszám: o - o - o -  kromoszóma, i 
- i  — il -  Ilma, lepra -  Petra -  vesztő.

(ii) Kezdő hang, illetőleg a kezdő szótag/ok (hangkapcsolat/ok): ki 
-  ki -  kimonó, hip -  hipnózis, gene -  gene -  genezis — geneológia -  
genetika.

(iii) A szóvég hasonlósága: szauna -  urna, szkóp -  kaleidoszkóp.
(iv) Értelmetlen hangsor: uvatol -  avatol -  óvatol, nagadesz -  van- 

gadisz -  Vangelisz.
(v) Hasonló hangzású szó: tribün -  trambulin, milliomos — mille

náris, bognár -  bognár -  bolgár.
A spontán és a kísérleti jelenségekből kapott eredmények szinte tö

kéletesen megegyeznek. A hangzási hasonlóság mindkét anyagban 
70% körüli, ami kétséget kizáróan igazolja, hogy a lemma és a lexéma 
szint közötti átjárás elsősorban fonológiai/fonetikai természetű. A ne
vekhez történő lexikális hozzáférés gyakrabban okoz nehézséget, mint 
ha más szavakat keresünk. Az előhívási utak során a beszélő gyakran 
aktivál más (tulaj donjnevet, például Matyi -  Marci, g -  Gál -  Vég.

A további elemzésekkel arra kerestem választ, hogy a célszó hang
alakjának mely részlete egyezik meg a keresési folyamatban előkerülő 
hangsorokkal, illetőleg a tévesen talált szó fonetikai struktúrájával. A 
szavakra emlékezés a „fürdőkád hatás” mentén zajlik (Aitchinson 
1987), ami azt jelenti, hogy az ember leggyakrabban a szavak elejére, 
majd végére emlékezik, s csak ritkán a közepére (ahogyan a fürdő
kádban ülő ember feje, esetleg lába kint van a vízből, de a „középső” 
része nem). A LEP-jelenségekre vonatkozóan is a fürdőkád-hatás 
érvényesülését tételezik fel (Garman 1990). Eszerint az aktivált hang
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sor eleje vagy vége, de legkevésbé a közepe egyezik meg a szándékolt 
szó hangalakjával. Különösen érdekes kérdés ez a magyarban, tekin
tettel a kivétel nélküli első szótagi hangsúlyra, bár a fürdőkád-hatás 
elmélete független a szóhangsúlytól. Azt feltételeztük, hogy a lexéma 
szint téves aktiválásai döntően a célszó első részének (például tudsz 
kazahsztán öö kanasztázni?-, és ő vásárolta meg a tübitejkát affene 
tubifexet; tudod, a kökényt, na a kölest; rivali, riva, rivális-, para, 
para, paraf, parafenomén), majd a végének (például tudod, az ur, ur, 
tor, kéne vennem egy öö fregoli öö piramis öö egy karnist, na; budi, 
bide) felelnek meg, s csak elenyésző mértékben lesznek azonosak a 
közepével (például ez a hangszer a tambura, trambulin, gordonka, 
szóval a doromb', fauna, kentaur). Az adatok alátámasztották a hi
potézist azzal, hogy akadtak olyan aktiválások, amikor csak a célszó 
közepe hiányzott (például magyar hangokat lehet csiszolni belőle 
/csiholni helyett/; jó l be van csomagolva /csavarva helyett/), illetőleg 
a spontán beszédben metatézis is előfordult (például járom -  vályú-, 
ravala -  ravala -  ravatalozóba), vö. 4. ábra.

4. ábra
A hangzási hasonlóság megjelenésének helye

Az elérni kívánt szó ejtési próbálkozásainak fonetikai elemzése 
arra utal, hogy egyre több beszédhang jelenik meg a célszóból a téves
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találatokban. Nézzük a következő példát: morál -  marabu -  karát -  
kabát -  kaptár. Az aktivált szavaknak szemantikailag semmi kap
csolatuk nincsen sem a keresett szóval, sem egymással. Hangzásuk 
azonban egyre közelebbi a célszóéhoz. Az első aktiválás két be
szédhang azonosságát mutatja, amelyek sorrendisége azonban éppen 
fordítottja annak, ami a keresett szóban található. Már ekkor pontos 
azonban a szótagszám, valamint a magánhangzó-harmónia. A második 
aktiválás ugyancsak két beszédhangban mutat azonosságot, az [a:] 
helyett itt az [o] jelenik meg (a szótagszám eltér). A két további ak
tiválásban ismét jó a szótagszám, a karát már 4 beszédhangra kiter
jedő azonosságot mutat. Az utolsó aktiválás ugyancsak 4 beszéd
hangban egyezését mutatja, és előjön a keresett szó [p] hangjának 
zöngés változata. Feltehetően valamiféle összegződés történik, amely 
egy ponttól már lehetővé teszi a keresett szó elérését, amit az 5. ábra 
szemléltet. Hasonló elemzés vezethető le például az Abigél -  Adelaide 
-  Aladdin esetében avagy a randalírozott -  randevúzott -  trancsí- 
rozott -  turnézott igekeresésnél.

5. ábra
Példa a szónyomozás jelenségére hangzási hasonlóság alapján
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A kétféle anyagot összegezve, az látható, hogy a keresett szó eleje 
65,6%-ban, a vége 21,5%-ban, a közepe pedig 6,4%-ban jelentkezik a 
lexikális hozzáférés eredményében. A közepe lényegében hiányzik 
4,3%-ban és 2,1%-ban tapasztaltuk a metatézis jelenségét. A célszó 
közepének hiánya jellegzetesen abból adódik, hogy a beszélő aktiválja 
a keresett szó elejét, és megtartja a szükséges toldalékot (ragaszd -  
radírozd).

A lexéma szint elérése azonban nem mindig sikeres, ez az előhívás 
kudarca, minden próbálkozás ellenére. Például (0-val jelölöm a siker
telenséget): fel öö fogadhatók nem öö, a jelentése bizalmatlanul 0 

fenntartással; fenomén -  hipó -  0 parafenomén\ periszkóp -  az más, 
tudom -  stroboszkóp — valami szkóp — 0 kaleidoszkóp.

Elemeztem, hogy a spontán anyagban milyen az eloszlás az egyes 
szófajok tekintetében. Négy különböző szófajba tartozó szavakat talál
tam, főneveket, igéket, mellékneveket és néhány határozószót. A szá
zalékos adatokat a 6. ábra szemléleti.

6. ábra
A LEP-jelenség célszavainak szó faji eloszlása

Jellegzetes mennyiségi különbség látható a LEP kétféle jelensége, 
a szónyomozás és a szómelléfogás között. Az előbbi esetben a főne
vek 92,77%-ban fordulnak elő (az igék aránya 4,34%, a mellékneveké
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2,89%), míg az utóbbiban arányuk 48,75%-ra csökken. Itt viszont 
erősen megnövekszik az igék előfordulása (37,5%, valamint a mellék
neveké (10%). A határozószók részesedése 3,75%.

Következtetések
A lexikális előhivás problémája mind a (i) mentális lexikon fel

építése és működése, mind pedig a (ii) beszédprodukciós folyamat 
pontosabb megismerése szempontjából fontos. A magyar beszélőktől 
gyűjtött adatok és az elvégzett elemzések megerősítették, hogy a 
mentális lexikon nagy valószínűséggel blokkos elrendeződésű, azaz 
nyelvspecifikus szabályok szerint tömörülnek a lexikális egységek a 
lexikon egy meghatározott helyén. Ezek a blokkok ugyancsak nagy 
valószínűséggel a elsősorban a hangzás alapján, vagyis fonológi- 
ai/fonetikai paraméterek mentén rendeződnek. Ez természetesen nem 
zárja ki a szemantikai kapcsolódások lehetőségét sem, hiszen a spon
tán beszédben nyilvánvalóan prioritást élveznek az aktiválások során. 
A szemantikai tényezők azonban valamiképp a fonológiai/fonetikai 
blokkok alárendeltjei kell, hogy legyenek az időzítéskor abban az 
értelemben, hogy előhívásuk sikerét a hangzási elrendeződés hatá
rozza meg.

A lexikális előhívás problémája, azaz a sikertelen szótalálás a be
szédprodukciós folyamat mára már jól definiálható helyén jelentkezik. 
A lemma szintről a lexéma szintre jutás nehézsége kétféleképpen, a 
szónyomozásban és a szómelléfogásban jelentkezik. Alapvető kom
munikációs különbség közöttük, hogy míg a szónyomozás egyben 
megakadás-jelenség, addig a szómelléfogás a beszéd folyamatosságát 
nem befolyásolja. Feltűnő a kétféle jelenség szófaji megterheltségének 
különbözősége is. A szónyomozás csaknem kizárólag a főneveket 
érinti, a szómelléfogásban az ugyancsak legnagyobb arányú főnévi 
kategória mellett azonban nagymértékben jelentkeznek az igék, sőt a 
melléknevek is. Ennek alapján megfogalmazható az, hogy a lexikális 
hozzáférésben a lexéma szint inaktivitása sokkal nagyobb mértékben 
jellemző a főnevekre, mint az igékre. A spontán beszéd folytonosságát 
-  úgy tűnik -  az igék jobban biztosítják, mint a főnevek.

A LEP átmeneti nehézség, és minden életkorban tapasztalható, bár 
előfordulási gyakorisága időskorban jelentősen megnövekszik. Való
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színűsíthető -  bár igazolására más nyelvekkel történő összevetées 
elemzés szükséges - ,  hogy az agglutináló, illetőleg gazdag tolda
lékrendszerű nyelvekben a téves lexikális hozzáférés a spontán be
szédben nagyobb mértékű. Ezt a feltételezést a toldalékazonosság és a 
szóaktiválás „fürdőkád-hatása”, valamint a mentális lexikon biológi- 
ai/fonetikai blokkrendszere támasztják alá. A lexikális előhívás prob
lémája, a különféle jelenségek gyakorisága megnövekszik szorongá
sos, illetőleg fáradt állapotban életkortól függetlenül.
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