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KÉRDÉSÉHEZ

Lengyel Zsolt

Bevezető megjegyzések
A belső (mentális) lexikon kérdése időről időre a nyelvészeti, 

pszichológiai szakirodalom érdeklődési körébe kerül: gyakran önmaga 
jogán, de gyakran más kérdések kapcsán, azaz „alkalmazott” jelleggel 
(az elsőre lásd Gósy 1999, a másodikra Navracsics 2000). A jelen 
tanulmány az alkalmazott vonalat kívánja folytatni. Kérdésfeltevésünk 
az: vajon az írott nyelv elsajátítása milyen hatással van a belső lexi
konra.

A mentális lexikon: értelmezési kérdések
A mentális lexikonnak többféle értelmezése van.
(i) Szokás kapcsolódó adatok gyűjteményének tekinteni, és ekkor a 

hangsúly az egyéni szókincs szervezettségének (tárolásának) lingvisz
tikái sajátosságaira esik.

(ii) Tekinthető a mentális lexikon a „központ és a perifériák” funk
cionális egységének is, amely meghatározott (elsősorban morfológiai) 
műveletek elvégzéséről gondoskodik (mintegy kiszereli a kívánatos 
formákat, lexémákat).

(iii) Végül a mentális lexikon társadalmi, perszonális attitűdök 
gyűjteményeként is kezelhető.

Tárolás
A tárolás kérdése kétféleképpen vetődik fel. Egyfelől tárolni kell az 

önmagában vett adatot. A tárolási mód fontosságát az adja meg, hogy 
akár a beszéd létrehozása, akár értése során a kívánt lexikai adatot el 
kell érni, azonosítani, majd lehívni és további, de már nem feltétlenül 
a lexikonban elvégzendő műveleteknek alávetni. Ugyanakkor kézen 
fekvő azt is feltételezni, hogy a különböző lexikai adatok egymástól 
nem függetlenül tárolódnak, egymással valamilyen kapcsolatba lép-
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nek, ami lehet tartósabb vagy átmeneti. Az utóbbi esetben a fő kérdés 
az: mi adja meg az adatok közötti kapcsolatok tartalmát.

Az önmagában tekintett egység a tárolás szempontjából a követke
zőképpen képzelhető el (a nyílhegyek szolgálván kapcsolódási pon
tul):

azaz, egy adott elem bizonyára univerzális és egyedi nyelvi sajátossá
gokat tartalmazó grammatikai, szemantikai és fonológiai jegyek sajá
tos konfigurációjaként tárolódik.

Az elemek közötti kapcsolatok a következőképpen képzelhetők el

azaz az I1 és I2 közötti kapcsolat a fonológián alapszik, az I" és I3 kö
zött grammatikai kapcsolat van stb. Bár a kapcsolatok tartalma ling
visztikái jellegű, de életkori és más nem lingvisztikái jellegű tényezők 
is befolyásolják.
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Központ és periféria
E szempontból a mentális lexikon olyan funkcionális blokk, amely 

-  mint volt róla szó -  a mondatban (szövegben) felhasználható és 
morfológiailag érvényes formák „előállításáról” (szövegértés esetén a 
„lebontásáról”) gondoskodik. A mentális lexikon játssza a központ 
szerepét. Kezdetben, a nyelvelsajátítás legkoraibb időszakában, tehát 
akkor, amikor még a szófaji elkülönülés sem megy végbe, illetve a 
felnőtt nyelvi igének, főnévnek tekinthető nyelvi entitások a toldalé- 
kos révén nem különülnek el egymástól, csak a központ létezik. A 
szófajok fokozatos szét- és kiválása (tehát az igei, főnévi toldalékolás, 
az első ragok megjelenése) azt jelenti, hogy központ mellett megje
lennek a „morfológiai összeszerelésért” (ajtó+t, hajó+V, ajtó+k, ha- 
jó+k stb.) felelős perifériák. Rendkívül gazdaságtalan lenne ugyanis, 
ha ezek a — rendkívül sok lexikai elemre vonatkozó — formai képzésért 
felelős szabályok a központi tárolóban mindenegyes lexikai elemnél 
külön-külön lépnének működésbe. Ezt a közelítésmódot erősítik a 
kezdeti lót, lótot stb. gyermeknyelvi formák (a lovat helyett). A 
kivételnélküliségben tulajdonképpen egy, a tárgyeset „megszerkeszté
séről” egységesen intézkedő mechanizmust (perifériát) kell látnunk, 
amely nem az egyes szavakhoz kapcsolódik, mert akkor lovat lenne, 
hiszen csak ezt a formát hallotta a gyerek. A központi rész (azaz a 
mentális lexikon) valamennyi lexikai eleme rendelkezik egy olyan 
jegygyüjteménnyel, amely utal arra, hogy a létező perifériák közül az 
adott elemnek melyikkel van kapcsolata. Ennek köszönhetően az igék 
például sohasem kapnak főnévi toldalékokat és fordítva, ami nem is 
annyira természetes, mert ennél nagyobb furcsaságok bőven elő
fordulnak a 2-4 éves korúak nyelvében {talicska helyett talics, mivel a 
-ka részt képzőnek ítéli a gyerek stb.).

Van tehát egy olyan stádium, amikor a központ mellé pl. a tárgy
eset képzéséről gondoskodó periféria épül ki. Kezdetben -  mint volt 
róla fentebb szó -  minden tárgyesetű formát egy és ugyanazon szabály 
generál: ajtót, lót stb. A következőkben az a kérdés: miként és hol 
jelenik meg a lovat forma. Az egyik lehetőség szerint a tárgyesetű 
forma „összeszereléséért” felelős perifériában. Ennek legfőbb akadá
lya az, hogy itt már szerepel a lót (vagy lótot) forma, ily módon for
mailag két különböző, de teljesen azonos funkciójú nyelvi elem {lovat 
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-  lót/lótot) kapna helyet. Ebben az esetben az sem világos, hogy me
lyik tő {ajtó, ló) kíván ilyen vagy olyan tárgyesetü formát. így min
denképpen azt kell feltételeznünk, hogy a lovat forma kezdetben a 
központi tárolóban elhelyezkedő elemhez {ló) csatlakozik mint egyedi 
szabály szerint képezhető elem. A ló szó -  mint szótári egység -  a 
későbbi nyelvfejlődés során kap tehát egy indexet, amely arra utal, 
hogy a tárgyeset képzésére a főszabályon kívül alszabályok is szolgál
nak (természetesen hasonló eljárást kell követni a tó -  tavak, kő -  
kövek stb. esetében). További kérdés, hogy a főszabályt kísérő 
alszabályok hol helyezkednek el: a főszabályt magában foglaló perifé
ria oszlik további alperifériára vagy egy újabb preiféria pül ki, mely 
indexálás révén van kapcsolatban a lexémával.

A fent írottak egy része az alábbi módon illusztrálható:

központi tároló: 
ajtó; ló -  lovak 
darázs; garázs

garázsok
m orfofonológia i ösz- 

szeszerelés: 
darazsak

Az ajtó szó többes száma „szabály” szerint képződik egy erre al
kalmas periférikus egységben, míg a ló többes száma {lovak) egység
ként van tárolva közvetlenül a ló lexéma környezetében, és ugyanez 
vonatkozik a darázs, garázs szavakra.

A központ és periféria egymáshoz való viszonyát, a kétféle mecha
nizmusban őrzött egységeket, szabályokat és az elvégezhető művele
teket egyfelől nyelvtipológiai, másfelől életkori tényezők befolyásol
ják. A nyelvtipológiai kérdések a „rendhagyó”, „kivételes” „nem sza
bályos” képzési formák nyelvenkénti tarkaságát érintik. Az életkori 
tényező -  többek között -  a következőképpen jön számításba. A
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nyelvelsajátítás során a központban tárolt egységek egy része egyre 
inkább kikerül a perifériába. Más szavakkal, annak mértékében, mi
ként a gyerek felfedezi a felszíni formák közötti nyelvi összefüggése
ket (ezek sorában például a formaképzési szabályokat), lesz nyelvi 
rendszere egyre „szabályszerűbb”, egyre több periféria épülhet ki, és 
az egyes perifériák egyre nagyobb elemszámmal telítődnek. Ennek 
haszna az lesz, hogy a központi egység egyre inkább tehermentesítő- 
dik, alkalmas lesz ezáltal újabb egységek tárolására.

írástanulás egynyelvűek körében
A nyelv elsajátításának első modalitása az orális, tehát a mentális 

lexikon először ilyen formájú egységeket tárol (most csak a központi 
részekre vagyunk tekintettel). A kérdés tulajdonképpen az, hogy az 
írott nyelv (az írás és olvasás megtanulása) hatására milyen változáso
kat mennek végbe az addig dominánsan orális alapú és jellegű mentá
lis lexikon egészében és részleteiben (azaz az egyes nyelvi síkok és 
egységek tekintetében). Erről ma még kevés ismeretünk van. Az aláb
bi lehetőségek képzelhetők el.

(i) Az írott modalitás a maga jogán egy elkülönült rendszert alkot, 
az orális modalitással alig-alig kapcsolatos (ezt a lehetőséget látszik 
erősíteni a tartja, szabadság stb. szavak, amelyek esetében elég nagy a 
különbség a hangzó és az írott forma között). Ebben az esetben a 
mentális lexikon megkettőződik: van egy hangzó és van egy írott 
nyelv alapú mentális lexikon, ezek közül az adott beszédtevékenységi 
kontextusban megkívánt forma aktivizálódik. Ez a közelítésmód tehát 
egy új lehívó és azonosító rendszer kiépülését jelenti.

(ii) A másik lehetőség az, hogy a régi, a hangzó alapú mentális le
xikonra fokozatosan ráépül egy másik tárolási forma: az írott. Ebben 
az esetben az eredeti formák csak a szükséges változásokon esnek át. 
A régi rendszer megkettőződik oly módon, hogy bizonyos formáknál 
(például ajtó) az írott és a hangzó forma elkülönülése csak virtuális, 
míg más formáknál (például szabad -  szabadság, szabadul, tart -  
tartja, tartsa stb.) „materiális”, azaz ténylegesen kitöltött mind az 
írott, mind a hangzó alapú tárolási mód. (Észrevehető a kétnyelvűség 
lexikonnal kapcsolatos problémáinak és a fentebb írottak párhuzama, 
de a részletekbe még korai lenne belemenni.)
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Jelentés nélküli betűsorok leírása
Az írott és hangzó nyelv alapú mentális lexikon alakulásának fel

derítésére kísérletet szerveztünk 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 évesek 
körében (a kutatás jelenleg is folyik, itt tehát csak néhány kezdeti 
eredményekről fogunk számot adni). Feladatul a következőket szab
tuk. Rövid ideig értelmetlen betűsorokat vetítettünk ki, és ezeket a 
betűsorokat kellett az előttük lévő papírra „fejből” leírni. A kísérletet 
két ülésben hajtottuk végre, a feladatot azzal nehezítettük, hogy az 
első ülés során négy-, a második ülés során ötelemű stimulust mutat
tunk be (elemszámnak a betűsort felépítő grafémák számát tekintet
tük); négyelemü stimulusok: badt, kudi, plűg, vedt, plöh, stír, avszo, 
bolr; ötelemü stimulusok: gudip, kögpü, bsöha, veted, stíla, dafzso, 
hidop, tagyas. A stimulusok alkalmasak arra, hogy hangzó és írott 
nyelvi különbségeket különítsenek el. E különbségek közül az alábbi
ak a legfontosabbak:

badt, vedt: a leírásban tükröződhet a zöngétlenedési folyamat;
avszo, dafzso: a hangzó nyelv a szó végén a hosszú változatot ré

szesíti előnyben;
plöh, stír, bsöha, stíla: a szó elején a mássalhangzó torlódás nehé

zséget jelenthet.
Az alábbiakban csak a hibás alakokat elemezzük (a helyes vála

szokkal való egybevetés nélkül, életkori szempontok mellőzésével, 
mivel a kutatás még folyamatban van). Fontos megjegyezni, hogy a 
hibás alakok kivétel nélkül osztályozhatók aszerint, hogy a hibák írott 
vagy hangzó nyelvi okokra vezethetők-e vissza (az alábbi felsorolás 
jelzései: h = hangzó, í = írott).
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négyelemű stimulusok
badt kudi plug vedt
h í h í h í h í

kor
8 bat dabt kuli di pelüg plög veat

dobt dt adt P'üg
10 bolt küdi pülg plug vedd

kudt, pűlg P'üg
duki P'ing

12 lad; ladt P'üg_________
14 P'og

plóg
______________ Plug

P'üg
16 ebadta P'üg
18 P'üg ________

_____  ___  P'üg . ...
22 P'üg
P'üg

plöh stír avszo bolr
h í h í h í h í

kor
8 pölhö plah; plöl sír sttir avszó bor

pőh plöh bori
blor
olr

10 pölh plüh sírt sír avszó bor
pholt ávszó polt
plöb aszó

voszó
12 Plök sírt stir avszó avasz blor

plöp szatír
14 plök blob
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stíla dafzso hidop tagyas
h í h í h í h í

kor
8 siti la stila dafzso hi bőd tagyos

szia davzsó kidop
davzso dadzso

10 stília stila dafzso dafcso tanyas
szőli taggas

12 hidop tágyas
hidap

16 bidop
18 bidop
20 dafzso
22 stila dafzso dafzsu

Néhány eredmény
A fenti hibalista tagjai markáns lingvisztikái, pszicholingvisztikai 

sajátosságokat mutatnak fel.
1. Hangzó formájú lehívás:

A fonetikai újrakódolás során fellépő zöngétlenedés tükröztetése 
(badt -  bat). Ennek ellenkezője a zöngésülés visszaadása az írásban is 
(dafzso -  davzso).

A mássalhangzó torlódás feloldása szintén a hangzó nyelv hatását 
mutatja a felismerési, lehívási folyamatokban. Közelebbről arról van 
szó, hogy az írástanulás megkezdésekor a gyermeknek már vannak 
elemi metanyelvi ismeretei -  többek között -  a szóról mint lingviszti
kái entitásról is. Ezek az ismeretek természetesen a szóra mint hangzó 
(orális) nyelvi jelenségre vonatkoznak. A magyar szavak többnyire azt 
a fonotaktikai struktúrát követik, hogy a szó elején lehetőleg kerülen
dő a mássalhangzó torlódás. A hangzó és az írott nyelvi folyamatok -  
különösen az írni tanulónál -  meglehetősen nagy különbséget mutat
nak mint reális időben zajló folyamatok. A hangzó nyelvi folyamatok 
gyorsabbak, ott tehát a mássalhangzó torlódás okozta „feszültségek'’ 
(azaz az általánostól való eltérések) hamarabb oldódnak, átmeneti
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jellegükre hamarabb fény derül, mert az általa jelölt egység elérése, 
azonosítása időben hamarabb lezajlik, mint az írott nyelv esetében. Az 
írott nyelvi folyamatok kezdetben lassabbak, ennek folyományaként a 
mássalhangzó torlódás nem átmeneti jellegűnek tűnik, ezért a gyer
mekek igyekeznek megszüntetni. Ezeket a törekvéseket tükrözik a 
következő hibák: plűg -  pelűg, pűlg, pülg, plöh -  pölhö, pőh, pölh, 
plöhö, stír -  sír, sírt, szatír (!), bsöha -  bösha, bösöha, stíla -  sítila.

Ha a hangzó és az írott nyelvi forma konfliktusba kerül, akkor 
gyakran a hangzó nyelvi forma kerül ki „győztesként”. Ezt volt hivat
va felderíteni az avszo, és a dafzso stimulus. A hangzó nyelv a szóban 
forgó esetekben a szóvégen rendszerint a hosszú magánhangzót része
síti előnyben, és ez -  különösen a kisebbeknél -  e stimulusok leírásá
ban tükröződik: avszó, ávszó, voszó, dafzsó, davzsó.

Másféle rendszerkényszert tükröz a tagyas -  tagyos (a főnévből 
melléknév képzés során gyakran előforduló morfofonológiai válto
zás).
2. írott nyelvi hatásról árulkodó hibák:

A feladat azt igényelte, hogy a vizuális stimulusról reprezentációt 
kellett építeni, ezt egybevetni egy belső etalonnal. A hibás formák 
megjelenését okozhatta a tökéletlen reprezentáció, aminek többféle 
oka lehet (elégtelen vizuális memoriális megtartási képesség, a rövid
idejű vizuális munkamemória elégtelensége stb.). Épülhetett tökéletes 
reprezentáció, és ekkor a hiba a lehívás, a tárolás, az azonosítás során 
eshetett (a felsoroltak közül egy vagy több mozzanatot magában fog
lalva).

Előfordulnak szeriális hibák, azaz a betűk sorrendje felcserélődik 
és a csere nem magyarázható hangzó nyelvi fonetikai folyamatokkal: 
badt -  dabt, kudi -  duki, plöh -  pholt, bolr -  blor, bori, blob, kögpü 
-  küpgii, gökpii, bsöha -  bshűa. Itt leginkább az elsőnek említett okot 
kell számításba venni, az elégtelen reprezentációt. A reprezentáció 
elégtelenségét a fonotaktikai gyakorisági eltérések okozhatták, tehát 
az, hogy bizonyos betűpárok (-hármasok stb.) gyakoribbak, ezért 
könnyebben aktiválódnak.

Igen gyakori a betűcsere. Ennek többféle oka lehet. Vannak vizuá
lis-optikai hasonlóságon, vannak betű pozíción alapuló cserék. Rövid 
magyarázatot a második eset kíván. Kezdő vagy kevés írástapaszta-
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lattal vagy gyenge írónál gyakran előfordulnak regresszív vagy prog
resszív jellegű hasonulási folyamatok. Tehát az, hogy például a szó
kezdő betű hatására a leírt szótest valamelyik részében egy, a szókez
dő betűre alakilag hasonlító betű felcserélődik. A cserét a leírás tény
leges sorrendjében egy hátrább álló betű is kiválthatja (részletesebben 
lásd Lengyel 1999, 129-153.). A szóban forgó cserék a mássalhangzók 
és a magánhangzók körében egyaránt lejátszódhatnak. Vannak olyan 
betűcserék is, amelyeket egy hasonló, de tényegesen meg nem jelenő 
betű vált ki. A betűcserék negyedik típusa az, amikor az archifonémát 
alkotó pár másik eleme jelenik meg (például „d” helyett „t”).

Mássalhangzóbetűk cseréje: badt -  lad, ladt, plöh -  plöl, plöb, 
plök, plöp, phöh, blöh, bolr -  blob, hodr, hoir, kögpü -  kökpü, gögpü, 
köbhü, köpkü, ködkű, bsöha -  bsba, dsöha, bsöba, bsöka, vedt -  
veded, veteb, vedtes, vetel, dafzso -  dadzso, dafcso, hidop — hibod, 
bidop, kidop.

Magánhangzóbetük cseréje: kudi -  küdi, plug -  plög, plug, plog, 
plóg, plúg, plöh -  pl ah, plüh, pholt, stír -  sttir, kögpü -  küpgü, göpa, 
kügpii, kögpü, kögpü, bsöha -  bsüha, bshűa, bsoha, dafzso -  dafzsu, 
hidop -  hidap.

Jóval ritkábbnak számítanak azok az esetek, melyekben magán
hangzóbetűk cserélődnek fel mássalhangzóbetükkel vagy fordítva: 
kudi -  kudt, vedt -  veat, veteil, veted.

Ugyancsak a ritkább hibák sorába tartozik a betűkihagyás és a be- 
tübetoldás: bolr -  olr, bsöha -  bsha, bsba, illetve kögpü -  közgpü, 
veted -  vedtes.
3. Elégtelen vizuális memoriális megtartás

Végül egy olyan hibatípust kell megemlíteni, amely egyértelműen 
az írott nyelvi folyamatok kezdetén fordul elő, oka az írott nyelvben 
nyert szerény tapasztalat, tehát még a kezdet nehézségei váltják ki.

A vizuálisan közölt információt egészében meg kell őrizni. Kez
detben ez nem könnyű, mivel a vizuális memoriális megtartási képes
ség fejlődés eredménye. Ez úgy tükröződik a feladat megoldása során, 
hogy a gyermek a vizuálisan bemutatott stimulusnak csak egy részét 
tudja rögzíteni (illetve visszaidézni). A visszaidézés során a gyerekek 
rendszerint kétféle megoldással élnek. Vagy csak a ténylegesen ész
leltet és reprodukálni tudottat írják le, és ebben az esetben tulajdon
l ó
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képpen értelmetlen betűsor az eredmény: badt -  dt, adt, kudi -  di, 
kögpü -  kög, göpa. A másik esetben az elégtelen vizuális memoriális 
megtartási képesség helyes vagy kvázihelyes magyar szavakat is 
eredményezhet. Ebbe az esetben a stimulus egy (nyilván a gyerek 
számára legkönnyebben perceptuálható) része a kiindulási pont. Ez 
alapján születik meg a válasz: badt -  dobi, bolt, ebadta, bolr -  bor, 
kudi -  gupid, kuli, kögpü -  kérjük, veted -  vedted, vele, vedd, stíla -  
stília, szia, stír -  sír, sírt, tagyas -  tanyas.

Kérdések -  válaszok
A tanulmány elején megfogalmazódott a kérdés: kétféle reprezen

táció épül-e ki (egy az írott, egy a hangzó nyelv számára) vagy egy 
közös, amely mindkettőt képes kiszolgálni. Egyelőre biztos választ 
nem adhatunk. Az biztosnak tűnik -  tekintve, hogy a legtöbb hibát a 8, 
10 évesek körében regisztrálhattuk - , hogy az írástanulás megkezdé
sekor a belső (mentális) lexikon átépül. Számítógépes metaforával 
élve: alaplapcsere játszódik le. Ez a változás bizonyára közös vonáso
kat is tartalmaz, de lehetnek személytől függő sajátosságai is. Biztosan 
állítható az is, hogy nem az abszolút szembenállásban kell gondolkod
nunk. Az is biztosra vehető, hogy nem egyszer és mindörökre lezárt 
folyamatokról van szó, hanem csak viszonylagosan lezártról. Az 
egyedi és az általános viszonyáról is azt kell gondolnunk, hogy a hely
zet hasonlít az úszáshoz. Vannak általános szabályok: le kell győzni a 
fizika törvényeit. Viszonylag általánosnak mondható mozgásformák 
szolgálnak erre (a különböző úszásnemek), aminek köszönhetően a 
test nem süllyed el a vízben. Az már azonban nagymértékben az 
egyéntől függ, hogy a 100 méteres távot mennyi idő alatt teljesíti. Az 
írott vagy hangzó jel feldolgozásában is helyet kell kapniuk általános 
és egyéni vonásoknak is.
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