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Bevezetés
A mentális lexikon lényeges szerepet tölt be a nyelvelsajátítási mo

dellekben. Fontos ismerni a benne tárolt információ rendezettségét ah
hoz, hogy releváns képet kapjunk a szóelérési és a szólehívási folya
matokról. A mentális lexikon kutatói között Bierwisch és Schreuder 
(1992), illetve Roelofs (1992) a lexikon komplexitását vizsgálják 
(legyen szó egy- vagy kétnyelvűről), részletezik annak különböző 
szintjeit (lexéma, lemma, fogalom), az egyes szintek elemeinek gaz
dag természetrajzát (például, hogy a lemma szint lexikai fogalmi 
struktúrákat, állítmány-argumentum struktúrát és morfológiai szinten 
realizálódó mintákat tartalmaz).

A kétnyelvűek mentális lexikonának vizsgálata azért különösen ér
dekes, mert a lexikon feltérképezésével nemcsak az információ rende
ződéséről, a benne tárolt adatok szervezettségéről kapunk képet, ha
nem a nyelvek egymáshoz való viszonyulásáról is. Bizonyítékokat 
szerezhetünk arra nézve, hogy vajon egy közös nyelvi centrum léte
zik-e, amelyben a kétnyelvű tárolja az információt, vagy külön tároló 
rendszerek léteznek minden egyes nyelv számára.

A mentális lexikon vizsgálatának egyik módja a szóasszociációs 
teszt. Köztudott, hogy a mentális vagy belső lexikonban elsősorban 
szemantikai elrendezésű az információ (Levin-Pinker 1991; Milier— 
Fellbaum 1991; Eco-Santambrogio-Violi 1988; Schreuder-Weltens 
1993), de azt is tudjuk, hogy benne képviselteti magát minden nyelvi 
szint a fonetikaitól a szemantikaiig (Aitchinson 1987).

A szóasszociációs teszt lényege, hogy egy hívószóra azonnali vá
laszt kell adni. A kétnyelvűek esetében fontos, hogy’ a kétnyelvű mi
lyen beszédmódban van (Grosjean 1997), hiszen a kétnyelvűek a 
kommunikáció során egy sajátos kontinuumon belül mozognak,
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amelynek az egyik vége felé az egynyelvű beszédmód, a másik vége 
felé pedig a kétnyelvű beszédmód található. Hogy melyik beszédmód
ban van a kétnyelvű, az függhet többek között a beszédhelyzettől, a 
témától és a beszédpartnertől is. Ha egynyelvű a partner, akkor a két
nyelvű igyekszik kontroll alatt tartani a nyelvhasználatát, és a másik 
nyelvét a küszöbszintre visszaszorítani. Kétnyelvűvel való társalgás 
esetén nem szükséges ilyen erős kontroll: a felek bátran váltogathatják 
a két nyelvet, a kódváltás vagy a kódkeverés nem zavaró a beszélgetés 
kimenetelére nézve. Több kutatás eredménye bizonyította már, hogy a 
kétnyelvű soha nem tudja teljesen kikapcsolni a másik nyelvét. Van
nak azonban változatai annak, hogy mennyire aktív a másik nyelv. Ez 
függ egyrészt a két nyelv ismeretének szintjétől, másrészt a nyelvte
rületeken eltöltött időtől, a nyelv használatának gyakoriságától, vala
mint a kétnyelvű személyiségétől is.

Két gyors folyamat játszódik le a szóasszociációs teszt alatt: a szó
felismerés (lexikai elérés) és a lehívás. A Grosjean-féle kétnyelvű szó
felismerési modellben (Grosjean 1985, 1995) fontos szerepet kap a 
fonotaktikai hatás, a homofón hatás, hiszen a szófelismerési folya
matot lassítja a másik nyelvben is létező azonos hangzású szó. A 
fonotaktikai hatás aktiválhatja a másik lexikont, amennyiben a 
hívószónak a másik nyelvre is jellemző markáns fonetikai jegyei van
nak. A mindkét nyelvben létező, azonos hangzású szavak esetében 
többnyire a szó gyakorisága dönti el, hogy melyik lexikon aktiválódik.

A kétnyelvüek szófelismerésének interaktív aktivációs modelljét 
Grosjean és Léwy dolgozta ki, BIMOLA (Bilingual Model of Lexical 
Access, vagyis a lexikai elérés bilingvis modellje) néven ismert. A 
modell két alapvető hipotézisre épül. Először is feltételezhető, hogy a 
kétnyelvűnek két nyelvi hálózata van (jegyek, fonémák, szavak stb.), 
amelyek egyszerre függetlenek és kapcsolatosak. Függetlenek olyan 
módon, hogy lehetővé teszik a kétnyelvűnek csak az egyik nyelv 
használatát, ugyanakkor kapcsolatosak, mivel a kétnyelvű képes kódot 
váltani, szavakat kölcsönözni egészen gyorsan más kétnyelvűekkel 
való beszélés során.

Ezek a gondolatok már Paradis tanulmányaiban is felbukkannak, ő 
ugyanis azt állítja (1981; 1986; 1989), hogy a kétnyelvű a két nyelv
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lexikai adatait ugyanazon módon tárolja egy egyedi, kiterjesztett rend
szerben. A két nyelv lexikai elemei a kapcsolatok különböző hálózatát 
alkotják, mivel általában különböző kontextusban fordulnak elő, és 
így egy alrendszert hoznak létre egy nagyobb rendszeren belül. Az 
alrendszer-hipotézis szerint, a neurális kapcsolatoknak két alrendszere 
áll a kétnyelvüek rendelkezésére, mindkét nyelv szempontjából egy- 
egy (mindegyik aktiválható vagy gátolható egymástól függetlenül az 
elemek közötti erős asszociációk miatt). Ugyanakkor rendelkeznek 
egy átfogóbb rendszerrel, amelyből képesek bármelyik nyelvük ele
meit bármikor előhívni. Grosjean és Léwy hipotézise az, hogy a 
monolingvis nyelvhasználati módban az egyik nyelvi hálózat erősen 
aktivált, míg a másik csak nagyon gyengén. A bilingvis nyelvhaszná
lati módban mindkét nyelvi hálózat aktivált, de az egyik jobban, mint 
a másik.

Ajegyek szintje mindkét nyelvben közös, ám a következő két szint 
-  a fonémák és szavak -  az alrendszer-hipotézis szerint rendeződik, 
egymástól függetlenül, de ugyanakkor egy átfogó rendszerként is 
(mindkét alrendszer egy nagyobb rendszerben található). Mind a szó-, 
mind a fonémaszintnél az egységeknek lehetnek közeli vagy távoli 
szomszédai egy nyelven belül, valamint a nyelvek között is. Ezt az 
ábrán levő egységek sötétsége jelzi -  minél sötétebbek, annál gyako
ribb a szó. A jegyek és a fonémák közötti kapcsolatok egyirányúak, 
míg a fonémák és a szavak közöttiek kétirányúak. Ajegyek a fonémá
kat, a fonémák pedig majd a szavakat aktiválják.

A lefele irányuló, a magasabb nyelvi (szemantikai, pragmatikai) 
szintekről és a hallgató nyelvhasználati módjáról szóló információt 
tartalmazó kapcsolatok arra szolgálnak, hogy aktiválják a szavakat, 
amelyek azután aktiválják a fonémákat. A nyelv aktivációja ezeken a 
lefele irányuló kapcsolatokon keresztül történik, a nyelvi kapcsolato
kon belül a fonéma és a szó szintjén. Végül a fonémák szintjén a fo
némakapcsolatok között egy nyelven belül történik meg a fonotaktikai 
aktiváció.

Az 1. ábrán mutatjuk be ezt a modellt Grosjean (1988) és Léwy és 
Grosjean előkészületben lévő tanulmányai alapján.
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A fentiekben ábrázolt akusztikai hullámok és a jegyek univerzáli
sak, nyelvtől függetlenek. A fonémák és a fonotaktikai szabályok 
azonban már nyelvfíiggöek. Az egymáshoz közeli fonémák akár az 
azonos nyelvből, akár egy másik nyelvből aktiválhatnak szavakat.

A jelen tanulmányban a figyelem középpontjában az áll, hogy a 
fonotaktika/fonetika miként befolyásolta a kétnyelvű személyek szó
felismerési és lehívási folyamatait, és ez a hatás milyen reakciókban 
nyilvánult meg.

Adatgyűjtés, módszerek
49 kétnyelvű személy szóasszociációs tesztjét elemeztük. A 188 

hívószót a Magyar Verbális Asszociációk I. és II. kötetekből vettük 
(Balló 1983, Jagusztinné 1985). A teszt egynyelvű volt, a résztvevők 
elvileg egynyelvű beszédmódban voltak, mivel a hívószavak magyarul 
hangzottak el. Nem korlátoztuk azonban a kísérletben résztvevőket a 
nyelvhasználatukat illetően. Az utasítás szerint azt az első szót kellett 
mondaniuk, ami eszükbe jutott a hívószó hallatán, nyelvtől függetle
nül. A kísérleti személyek olyan összetett vagy koordinált kétnyelvű
ek, akiknek az egyik nyelve a magyar (vő. Navracsics 2001a, 2001b). 
Az összesen 9212 választ elemeztem. A legnagyobb számú kategória 
a szemantikai lett (47%). Ezt követte a szintaktikai (20%), majd az 
egyéb (10%), a lexikai (10%), a morfológiai (5%), végül a fonetikai 
(0,8%). Nem kaptunk választ az esetek 7%-ában. Ebben a tanulmány
ban kizárólag a fonetikai alapú stimulus-válaszokra térünk ki.

Eredmények
A 9212 válaszból mindösszesen 71 fonetikai alapú válasz volt 26 

személytől. A kapott válaszok elemzésre serkentenek, hiszen bizo
nyítják, hogy létezik a fonetikai alapú asszociáció. Az eredmények 
fontosságát az a tény is növeli, hogy a magyar korpuszban (vö. Balló 
1983, Jagusztinné 1985) nem találtunk ilyen jellegű válaszokat.

Egynyelvű tesztről lévén szó nem meglepő, hogy a fonetikai alapú 
válaszok 77%-a (55 db.) magyar nyelvű, ugyanakkor 23%-ban (16 
db.) előfordult más nyelvből történő lehívás. Ugyancsak érdekesség, 
hogy a más nyelvből lehívott válaszok csakis és kizárólag az angolból
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fordultak elő. Más nyelvből nem kerültek válaszok a fonetikai alapú 
kategóriába. A 16 angol választ olyan angol-magyar kétnyelvűektől 
kaptam, akik néhány éve élnek csak Magyarországon. Ez az eredmény 
erősíti azt a nézetet, miszerint a kétnyelvüek nehezebben tudják a 
küszöbszintre visszaszorítani a domináns nyelvüket, különösen, ha a 
két nyelvi kompetencia között viszonylag nagy a különbség. Ezek a 
kísérleti személyek -  bár nagyon jól beszélnek magyarul, és a min
dennapi életben kiválóan boldogulnak nyelvtudásukkal -  kb. 20 éves 
korukig egynyelvű angol környezetben éltek, és még nagyon erős a 
kötődésük az angol nyelvhez.

1. Magyar nyelvű fonetikai alapú válaszok
A válaszok elemzésekor a létrejöttükre különböző szabályszerűsé

gek határozhatók meg. Az alábbiakban ezeket a hipotéziseket részle
tezzük.

1.1. A lehívást befolyásolja az azonos szókezdet. A percepció fo
lyamán szekvenciálisán követjük a szót összetevő hangokat addig a 
felismerési pontig, amikor egy másik, számunkra értelmes szó akti
válódik. Feltételezhetően ez történt az alábbi magyar nyelvű vála
szokban (a példák megadásakor a félkövér dőlt betűs szó a hívószó, a 
dőlt betűs a válasz, a zárójelnél jut el a kísérleti személy a felismerési 
pontig):

egészség -  egér, 
falu -fa l, 
segít -  segg, 
termelés — természet, 
tolvaj -  toll, 
rész -  részeg.

Ezek a válaszok angol-magyar kétnyelvűektől származnak, azon
ban más kétnyelvüek (német-magyar, román-magyar, orosz-magyar) 
is hasonlóképpen jártak el a következő esetekben: 

hegy -  Hegyi Agnes, 
rész -  részletes, 
orosz -  oroszlán.
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1.2. Az 1.1. pont érdekes változata: a percepció folyamán szekven
ciálisán követjük a szót összetevő hangokat a felismerési pontig, ami
kor egy másik értelmes szó aktiválódik -  azonban ennek a másik szó
nak fonetikailag nincs köze a hívószóhoz (tehát szemantikai és foneti
kai aktiválás történik):

egyszerű -  másszor, 
egyszerű- többször, 
hely (a ló bíztatása vagy fékezése!) -  ló.

1.3. Azonos mássalhangzóváz található a következő stimulus és 
válasz szavakban:

Ígér -  egér, 
jog -jóga, 
orosz -  rossz, 
szó'nyeg -  szúnyog.

1.4. A hangzó nyelv vizuális nyelvre való leképezése -  azaz a sz 
és a gy grafémák közelisége a s és a g grafémákhoz -  indokolhatja a 
következő válaszokat:

szár -  sár, 
jegy -jég.

2. Angol nyelvű fonetikai alapú válaszok
2.1. A korpuszban található viszonylag nagyszámú lexikai ekviva

lencia (10%) tanúsítja, hogy mennyire aktív a másik lexikon. Ameny- 
nyiben mindkét lexikon aktív, az azonos hangzás azonnal lehívja a 
másik lexikonban elérhető, de más szemantikájú lexémát. Ezzel ma
gyarázhatók az angol lexikonból lehívott alábbi válaszok: 

fut -  foot ’láb ', 
hely -  hey ’hé ’, 
hold -  hold ’tart ’, 
mély -  may 'lehet ’, 
szem -  Sam név, 
tér -  tear ’könny 
vaj-w ire ’drót’.
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2.2. A szekvenciális haladás nemcsak az azonos nyelvben érvénye
sül, hanem kellően aktív állapotban a másik nyelvből is történhet lehí
vás a felismerési pontnál:

ad -  add 'hozzáad ', 
drága -  dragon 'sárkány

2.3. A stimulus szó és a válasz egy bizonyos része egyezik csak 
meg fonetikailag, amely rész emlékezteti a kísérleti személyt egy má
sik, hasonló egységet tartalmazó szóra. Ezekben az esetekben a metri
kus fonológia játszik szerepet, szemben az eddigi szegmentális fono
lógiával. A nemzetközi szakirodalomban neighbouring effectként 
említett jelenséget talán szomszédos hatásnak lehet magyarra fordíta
ni. Az alábbi példákban az aláhúzott részek azok, amelyek hangzá
sukban megegyeznek, vagy egymáshoz nagyon közeliek:

beszél -  sailboat 'vitorlás', 
eredmény -  main 'fő 
tesz -  test 'teszt

2.4. Az azonos mássalhangzók nyelvek között is kiválthatnak fone
tikai alapú válaszreakciót:

felel -  fa li 'esik 
öröm -  a room 'szoba

3. Egyéb magyar nyelvű válaszok
A kísérleti személyek közül többen adtak olyan fonetikai alapú, 

egy nyelven belüli válaszokat, amelyeket a fentiek szerint nem lehet 
csoportosítani. Négyszer fordult elő az egyszerű -  nagyszerű pár, 
amely vagy idiomatikus jellegénél fogva, vagy pedig a fent említett 
szomszédos hatás eredményeként jött létre. Tizenhétszer kaptunk vesz 
választ a tesz stimulus szóra -  feltételezhetően az ikerszó jellege mi
att. Kérdés, hogy a benyomás -  kinyomás párban, amely szintén öt
ször fordult elő, vajon az antonim jelentés vagy a szomszédos hatás 
volt a döntő? Megjegyzzük, hogy az antonim hatás valószínűleg csak 
a prefixumokig terjed, és sugallja a ritkábban megjelenő konkrét cse
lekvést kifejező igéből képzett főnevet, szemben a többi kísérleti sze
mély által használt „hatás” jelentéssel.
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Külön figyelmet érdemel fonetikai szempontból a szár stimulus 
szó, melyre négy különböző választ kaptunk:

szár -  sár: feltehetően az 1.4.-ben említett írott kép volt a befolyá
soló tényező.

szár -  büdös: (szuahéli-magyar); szignifikáns magánhangzó diszk
riminációs problémái vannak, ez a beszédprodukciójában is jól meg
nyilvánul. Feltételezhetően a percepciós zavar vezette erre a megoldás
ra.

szár -  repülni: (orosz-magyar); az Irl és l\l szonánsok keveréséből 
vagy az [r] félrehallásából született a válasz. A félrehallás oka lehet, 
hogy az oroszban mind az /r/, mind pedig az /I/ fonémának van ke
mény és lágy allofónja, a magyar nyelvben ez a fonémaoppozíció nem 
létezik. Elképzelhető tehát, hogy itt mássalhangzó-diszkriminációs 
zavar okozta a választ.

szár -  király: (orosz-magyar); a lehívott király szónak részben 
fonetikai, részben kulturális alapja van. A fonetikai magyarázat az, 
hogy a réshangot kiegészíti zárrésre [ts] és máris a kultúrájához egy 
nagyon közel álló, sőt egyedül az ő kultúrájára jellemző fogalmat hall: 
cár, aminek a magyar szemantikai megfelelője a király.

szár -  csukva: (német-magyar); a zöngésség szerinti diszkrimináci
ós probléma miatt feltehetően a zár szóra adott választ.

szék -  vállalat: (orosz-magyar); szintén zárrés-hanggá alakítja a 
percepciós szinten a réshangot, valamint az utolsó mássalhangzót is 
zöngésíti, alkalmazva az orosz szabályt, miszerint a szóvégi pozíció
ban levő mássalhangzó zöngétlenedik. E hiperkorrekció után kapja a 
cég szót, aminek asszociációjaként a vállalat szót nevezi meg.

Szóbeli tesztről lévén szó, további -  feltehetően félrehallásból 
született -  válaszokat is meg kell említeni: 

jog  -  rosszabb (jobb?) (arab-magyar); 
oroszlán -  russzkaja (orosz lány?) (orosz-magyar); 
rész -  ajtón van (réz?) (német-magyar); 
tesz -  intelligencia (teszt?) (román-magyar); 
nyugodt -  Európa (nyugat?) (angol-magyar); 
zöld-alatt (föld?) (angol-magyar); 
baj -  jobb (bal?) (német-magyar).
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Következtetések
Vita tárgya lehet az, hogy a 9212 válaszban felfedezett fonetikai 

alapú kapcsolat szignifikáns avagy nem. Azonban ez a 0,8% nem 
hagyható figyelmen kívül, főleg akkor nem, ha nincs más magyarázat 
előfordulásukra, mint a fonetika, fonotaktika szerepe a szófelismerés
ben és a lexikai elérésben.

Bebizonyosodott, hogy a kétnyelvűeknél az azonos hangzás elő
idézhet válaszokat mind a teszt nyelvén, jelen esetben magyarul, mind 
pedig a másik nyelven. Érdekesség, hogy a tizenhárom-féle nyelvpá- 
rosítású kétnyelvű között csak az angol-magyar kétnyelvűek hívtak le 
az angolból fonetikai alapú válaszokat. Ennek két oka lehet. A germán 
nyelvek artikulációs bázisa közelebb van a magyaréhoz, mint például 
a szlávoké (Gósy 1989). Ha azonban ezt vesszük alapul, akkor a 12 
német-magyar kétnyelvű közül is feltehetőleg éltek volna ezzel a 
lehetőséggel. Mivel azonban nem így történt, valószínűbb, hogy az 
angol világméretű terjedése, a kétnyelvűeknek az egyes nyelvekben 
való jártassága és személyiségük az, ami a másik nyelv aktiválását 
előidézte. Az adatok bizonyították, hogy a kétnyelvűek könnyedén, 
gátlás nélkül játszanak nyelveikkel, hiszen olyan példákkal szolgáltak, 
amelyekhez hasonlóakat az egynyelvű korpuszban nem fedeztünk fel.
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