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El"szó

A mentális lexikon felépítése és m"ködése az 1960-as évek óta a 

pszicholingvisztikai kutatások egyik f! témája. A lexikonban zajló folyamatok 

megértése ugyanakkor elengedhetetlen a beszédprodukció és a beszédpercepció 

vizsgálata szempontjából, és szorosan kapcsolódik a pszicholingvisztika más 

témáihoz, például a nyelvelsajátításhoz. A lexikális hozzáférést általánosan 

meghatározó tényez!k kutatása mellett egyre nagyobb teret kapnak a nyelvspecifikus 

vonatkozások, illetve a többnyelv"ség pszicholingvisztikai szempontú 

megközelítése.

A nyelvtanulásban és a második nyelv használatában kulcsfontosságú szerepe 

van a szókincsnek és a szavak felismerésének. Nyelvtanárként is foglalkoztattak az 

els! és a második nyelv közti kapcsolatok, ezért is választottam doktori értekezésem 

témájául az els! és a második nyelv szavainak felismerését, bízva abban, hogy a 

kutatás eredményei akár a nyelvoktatásban is hasznosulhatnak. 

Dolgozatomban az els! és a második nyelv szavainak felismerését vizsgálom 

reakcióid!-méréses, vizuális lexikai döntéses kísérletekkel. A reakcióid!-méréses 

kísérleti eljárások kevésbé elterjedtek a magyar nyelv kutatásában, és különösen a 

magyar és más nyelvek kapcsolatának vizsgálatában, ezért kiemelt figyelmet 

fordítottam a módszertan kidolgozására is. Az elméleti kérdések megválaszolása 

mellett, a dolgozat célkit"zésein túl arra is törekedtem, hogy a vizsgálatokhoz 

kifejlesztett  technológiák a kés!bbiekben – megfelel! módosításokkal – más kutatási 

területeken is sikerrel alkalmazhatók legyenek.

Értekezésem bevezet! fejezetében bemutatom a kutatás elméleti hátterét és 

célját, valamint hipotéziseket fogalmazok meg a vizsgált jelenségekkel kapcsolatban. 

Ezt követi a dolgozatban leírt kutatás módszertani hátterének ismertetése. A dolgozat 

törzsanyagát képez! kutatás eredményeit a harmadik fejezet tartalmazza. A 

legfontosabb eredmények igazolására kontrollkísérletet is végeztem, ennek leírása 

található a negyedik fejezetben. Az ötödik fejezet  az els! és a második nyelvben 

azonos íráskép" és jelentés" szavak aktivációját  vizsgáló külön kutatás bemutatása. 

A kísérletek eredményeib!l levonható következtetések kapnak helyet a dolgozat 

utolsó, hatodik fejezetében.
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1. Bevezetés: A mentális lexikon m$ködése és vizsgálata

1.1. A mentális lexikon felépítése és m$ködése

1.1.1. A lexikon felépítése

Milyen a fejünkben lév! „szótár” felépítése és hogyan vagyunk képesek 

elemeinek el!hívására? A két kérdés szorosan összefügg, hiszen a mentális lexikon 

felépítése, az elemei közt fellelhet! kapcsolatok alapvet!en meghatározzák az 

el!hívási folyamatokat, ugyanakkor maga a lexikon csak a benne zajló, hozzá 

kapcsolódó aktiválási folyamatokon keresztül vizsgálható. Ebb!l a két, egymáshoz 

szervesen kapcsolódó kérdésb!l indul ki Oldfield is (1966) a mentális lexikon 

fogalmának leírásakor, és mindazok, akik a lexikon felépítését, m"ködését 

vizsgálják, modellezik. Egyértelm", minden vonatkozásban kielégít! válaszaink ma 

sincsenek, de minden lépéssel közelebb kerülünk a a lexikális el!hívás során zajló 

mentális folyamatok megértéséhez1.

A mentális lexikont elképzelhetjük úgy is, mint az egyén nyelvi jeleket tároló 

rendszerét, amelynek minden elemét legkevesebb három alapvet! információ 

határozza meg: 

1. a szó fonológiai formája;

2. szintaktikai és morfológiai tulajdonságai;

3. jelentése és használati köre (Caron 2001: 72). 

A mentális lexikon szerkezete és összetétele nem állandó, hanem folyton 

változik. Szerkezetét tekintve három részb!l áll, amelyek nem határolódnak el élesen 

egymástól, rugalmasan változó, egymással érintkez!, egymásba átalakuló területek. 

Az els! rész az aktív szókincs, amely az egyén által gyakran használt elemeket 

tartalmazza, a második a passzív szókincs, amely  az egyén által ismert, de ritkán 

használt elemekb!l áll, a harmadik pedig a lexikonnak az a része, amelyet az egyén 

éppen használ, az aktivált nyelvi elemeket foglalja magában, amelyek lehetnek akár 

az aktív, akár a passzív szókincs elemei. Az aktivált terület változik a leggyakrabban, 

6

1 Every speaker has at his disposal a vocabulary – a stock of words – from which he is able to produce 
items appropriate to the moment. […] Two of the first questions that suggest themselves are: „How is 
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items in it?” These two questions are clearly relatszerk. Organization implies relations – grouping 
and labelling of items. An access-system involves rules of procedure which operate in terms of the 
organization.” (Oldfield, 1966: 341)



hiszen összetétele az adott  beszédhelyzett!l függ, de az aktív és a passzív szókincs 

elemei is változnak, átjárhatóság van az egyes területek között. El!fordul, hogy  egy 

szó, amelyet korábban ritkábban használtunk, átkerül a lexikon passzív részéb!l az 

aktívba, illetve ennek fordítottja is elképzelhet!, vagyis egy  korábban általunk 

gyakran használt szó kiszorul a mindennapi használatból (Gósy 2005b: 194-195).

A mentális lexikon felépítését mintázó modelleket hagyományosan két 

csoportba sorolhatjuk. A korábbi elképzelések szerint a szavakat szemantikai jegyek, 

„jelentés atomok” (meaning atoms) alkotják. Az egymással kapcsolatot tartó szavak 

szemantikai jegyei részben átfedést mutatnak egymással. A jelentés szemantikailag 

tovább már nem bontható elemekb!l, „szemantikai primitívekb!l” való felépítése 

azonban megoldhatatlan feladatnak látszik: problémát okoz az összes szükséges elem 

pontos meghatározása; illetve vannak olyan jelentés-összetev!k, amelyek maguk is 

szemantikailag összetettek, felbonthatók. A pszicholingvisztikában használhatóbbnak 

t"nik az az elképzelés, amely  egy hálóhoz hasonlatosan írja le a mentális lexikont, 

ahol a szavak jelentésbeli asszociációkon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. 

Ilyenek például az ellentétes jelentés" szavak (vékony-vastag) vagy  a szinonimák 

(eb-kutya), illetve azok a szavak, amelyeket gyakran használunk együtt (kés–villa, 

sánta kutya) (Aitchison 2003: 75-101; Gósy 2005b: 198).

A szemantikai-szintaktikain kívül létezik egy másik, fonetikai-fonológiai 

asszociációs összefüggés is a szavak között, vagyis a szavak nem csak jelentésük, 

hanem hangalakjuk alapján is kapcsolódnak egymáshoz. A hangtani asszociációkban 

a szó eleje és vége a meghatározó, ez az úgynevezett „fürd!kád effektus” (bathtub 

effect). A jelenségre Brown és McNeill figyelt föl a „nyelvem hegyén van” („tip of 

the tongue”) jelenség kapcsán (1966). Az általuk végzett kísérletekben a 

résztvev!knek definíció alapján kellett kimondani a mentális lexikonban várhatóan 

nehezen aktiválható szavakat. A kísérleti személyek a szó keresése közben egyrészt 

hasonló jelentés", másrészt eltér! jelentés", de hasonló hangalakú szavakon 

keresztül próbáltak eljutni a keresett elemhez. 

Ennél is jobban tetten érhet! a szavak közti hangzásbeli hasonlóságon alapuló 

kapcsolat a nyelvbotlások esetében. Tweney és munkatársai (1975) a hangalak 

hasonlóságán alapuló nyelvbotlások vizsgálata során a „fürd!kád effektus”-t igazoló 

következtetésre jutottak. A tévesztések között valamivel nagyobb számban 
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szerepelnek olyanok, ahol a két szó eleje egyezik, kisebb azoknak az aránya, ahol a 

szó vége azonos. A kísérlet további jelent!sége, hogy kimutatta, a hangalaki 

asszociáción alapuló kapcsolat nem csak a ritka, hanem a gyakori szavakra is 

érvényes. (A fürd!kád effektusról és a megakadásjelenségekr!l lásd b!vebben 

Aitchison 2003: 137-147, 247; Gósy 2002, 2004b)

A hasonló hangzású szavak azonban nem csak el!segíteni, hanem blokkolni is 

tudják egymás aktiválását. El!fordul, hogy a keresési folyamat során nem a 

megfelel! elemre találunk rá, hanem egy közeli szomszédjára, és ezt követ!en nem 

vagyunk képesek a keresett elemet aktiválni a mentális lexikonban (Aitchison 1998, 

152).

A mentális lexikon szervez!dése, a szavak közti kapcsolódások életünk során 

folyamatosan változhatnak. Szóasszociációs kísérletek eredményei alapján úgy t"nik, 

a lexikon elemei közti asszociációs kapcsolatoknak vannak kifejezetten életkor-

specifikus vonásai. Fonetikailag torzított  szavakra adott válaszok alapján a 

különböz! korcsoportba tartozó kísérleti személyek több vonatkozásban eltérnek 

egymástól. A négy korcsoportba sorolt (gyermekek, fiatalok, középkorúak, 70 év 

fölöttiek) résztvev!k közül a többi korcsoporttal ellentétesen a középkorúak nagyobb 

arányban asszociáltak a hangsorok eleje, mint a hangsorok vége alapján. Azoknál, 

akik inkább a hangsorok vége alapján asszociálnak, jellemz!bb a toldalékolt  alakok 

el!hívása is. A gyerekeknél, akiknek az esetében feltehet!leg kevésbé kiépültek a 

lexikon elemei közti kapcsolatok, gyakoribb, hogy nem adnak választ. A 

gyerekekhez hasonlóan az id!sebbekkel is gyakrabban fordul el!, hogy semmire sem 

tudnak asszociálni a hívószó alapján, az ! esetükben azonban ez inkább a lexikális 

hozzáférés lassúbbá és bizonytalanabbá válásával magyarázható (Gósy 2000).

1.1.2. A mentális lexikon a beszédprodukció folyamatában

A mentális lexikon m"ködését alapvet!en két szempontból közelíthetjük meg: 

az egyik a beszédprodukció, a másik a beszédpercepció. (A percepciót tekintve külön 

terület a vizuális szófelismerés, ennek részletes bemutatására az 1.4. fejezetben kerül 

sor.) A beszédprodukciót  leképez! modellek alapján a folyamat három szintjét 

különböztethetjük meg: 1) a konceptuális el"készítés preverbális, fogalmi szintje; 2) 

a preverbálisan megfogalmazott üzenet lexikai megformálása; 3) és az artikulációs 
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szint. A második szinten belül további kett!t  különíthetünk el: a lexikai kiválasztást 

és a fonológiai kódolást (Ferrand 2004: 27–28).

1.1.1. ábra: A beszédprodukció folyamatának szeriális, paralel és interaktív modelljének 
sematikus ábrázolása Ferrand (2001: 8) alapján

Mind a percepciós, mind a produkciós modellek jellemezhet!k aszerint, 

hogyan képezik le a mentális lexikonban lejátszódó folyamatokat. A szeriális 

modellek szerint a produkció (illetve percepció) lineáris, a különböz! feldolgozási 

szintek egymás után lépnek m"ködésbe és adják át egymásnak az információt. A 

paralel elméletek egyszerre több szint m"ködését, több lexikai elem aktiváltságát 

valószín"sítik. Az interaktív modellek pedig lehet!vé teszik az egyes feldolgozási 

szintek közti folyamatos visszacsatolást, vagyis a különböz! feldolgozási szintek 

nem csak fölülr!l lefelé hatnak egymás m"ködésére, hanem alulról fölfelé is 

LEXIKALIZÁCIÓ

GONDOLATI 

TERVEZÉS

SZEMANTIKAI ÉS

SZINTAKTIKAI KÓDOLÁS

FONOLÓGIAI

KÓDOLÁS

ARTIKULÁCIÓ

SZERIÁLIS

LEXIKALIZÁCIÓ

GONDOLATI 

TERVEZÉS

SZEMANTIKAI ÉS

SZINTAKTIKAI KÓDOLÁS

FONOLÓGIAI

KÓDOLÁS

ARTIKULÁCIÓ

PARALEL

LEXIKALIZÁCIÓ

GONDOLATI 

TERVEZÉS

SZEMANTIKAI ÉS

SZINTAKTIKAI KÓDOLÁS

FONOLÓGIAI

KÓDOLÁS

ARTIKULÁCIÓ

INTERAKTÍV
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(Aitchison 2003: 215–239; Gósy  2005b: 208–213). A produkciós folyamatokat 

leképez! modellek három alapvet! típusát (szeriális vagy moduláris, paralel vagy 

„zuhatagszer"”, valamint interaktív) a 1.1.1. ábra szemlélteti.

1.1.2.1. A Levelt-modell

Levelt és munkatársai a mentális lexikon m"ködését leképez! modellje a 

konceptuális tervezést!l a kiejtett hangsorig több, egymásra épül! modul m"ködésén 

keresztül mutatja be a szavak el!hívását. A fogalmi tervezés után történik meg a 

lexikális kiválasztás (ez a lemma szintje, ami a fogalmi tartalmon túl tartalmazza a 

szóra vonatkozó szintaktikai információkat is). A szó formai jegyei a lemma szint 

után, a morfológiai szerkezet, szótagstruktúra és fonológiai kódolás szintjén válnak 

elérhet!kké. Szavakon itt  fonológiai szót kell érteni, a He'll escort us mondatban 

például az e-scor-tus min!sül egy egységnek. Ezt követ!en történik meg a 

szótagalapú fonetikai kódolás, vagyis a szerz!k feltételezik, hogy az artikulációs 

gesztusok tárolása és el!hívása szótagok szerint szervez!dik (ami nem jelenti azt, 

hogy a beszél!k nem képesek az adott nyelvnek megfelel! újabb szótagok 

létrehozására). Végül az artikulációs szinten megtörténik a hangsor kiejtése. A 

folyamat még kiegészül az önellen!rzés rendszerével, amely egyrészt a kiejtett 

hangsor beszédpercepciós folyamatok segítségével történ! ellen!rzése, de szerepe 

lehet a kiejtést megel!z! fázisban is (Levelt et al. 1999).

A lexikális el!hívás 1999-es ábrázolása Levelt korábbi (1989), a 

beszédprodukció folyamatát bemutató modelljéhez hasonlóan, szeriális. Lineárisan 

jutunk el a gondolattól a kiejtett hangsorig, a különböz! szintek közötti paralel 

(„zuhatagszer"”) aktivációs folyamatok és alulról fölfelé ható interaktív kapcsolatok 

nélkül. Levelt modelljében a lemma szint meglétével magyarázható a „nyelvem-

hegyén-van” jelenség, ahol elérhet! a szó szemantikai tartalma, de magát a lexémát 

mégsem tudjuk kimondani. Csak a lemma szint után léphetünk tovább a következ! 

szintre, a lexéma szintjére, ahol a szóra vonatkozó fonológiai információk is 

elérhet!k.

Bár az egyes szintek közötti kapcsolat lineáris, az egy szinten belül zajló 

kiválasztás paralel: az el!hívás folyamatában a célszóhoz szemantikailag hasonló 

szavak is aktiválódnak, a köztük való versengés eredménye a megfelel! elem 

10



kiválasztása. A szavak között többféle szemantikai kapcsolat is létezhet. A célszóval 

mellérendelt kapcsolatban lév! szavak gátolhatják, a vele asszociatív viszonyban 

lév!k viszont megkönnyíthetik a megfelel! szó el!hívását. Képmegnevezéses 

feladatokban ha például a megjelen! képen egy  ló látható, és közvetlenül a kép 

megjelenése el!tt felvillan el!ttünk a szamár szó, a ló el!hívása a reakcióid! alapján 

nehezebb, mint ha egy semleges szó (pl. virág) villan föl a képerny!n. A ló-val 

asszociatív kapcsolatban lév! nyereg viszont el!segítheti a célszó el!hívását, a 

reakcióid! ennek eredményeképpen rövidebb lesz (Alario et al. 2000). Ha azonban a 

feladat nem képmegnevezés, hanem szemantikai kategorizáció, nincs különbség az 

el!feszít! szavak fajtája között a képen látható dolog kategorizációja szempontjából: 

bármilyen, a képpel szemantikai kapcsolatban lév! szó gyorsabb reakcióid!t 

eredményez, ami arra enged következtetni, hogy a megnevezéses kísérletekben 

észlelt gátlás valóban a lexikai kiválasztás szintjét érinti, és nincs hatással a fogalmi 

szinten zajló folyamatokra (Segui & Ferrand 2000: 93). 

Levelt modellje (Levelt 1989; Levelt et al. 1991; Levelt  et al. 1999) minden 

más modellnél részletesebben tárgyalja a beszédprodukció folyamatát, a 

megakadásjelenségek elemzésén túl reakcióid!-méréses kísérletek eredményeire és 

agyi képalkotó eljárásokra is támaszkodva. Kidolgozottsága és hierarchikus 

felépítése miatt válhatott alapjává például a megakadásjelenségek tipológiájának 

(Gósy 2004b). 

1.1.2.2. A produkció paralel és interaktív ábrázolása

A beszédprodukciós folyamatok szeriális ábrázolása mellett egyre inkább 

el!térbe kerülnek azok a modellek, amelyek a különböz! szintek közötti paralel 

m"ködést, illetve folyamatos interaktív kapcsolatok meglétét valószín"sítik (Segui & 

Ferrand 2000: 130–135). Az interaktív kapcsolatok feltételezésének irányába 

mutatnak a különböz! modellek m"ködési mechanizmusának összevetésén alapuló 

szimulációs kísérletek eredményei is (Rapp & Goldrick 2000), különösen a lexikai 

kiválasztás és a fonológiai kódolás szintje között.

A nyelvbotlások elemzéseinek tanulságaiból és képmegnevezéses kísérletek 

eredményeib!l kiindulva Dell interaktív konnekcionista keretben ábrázolja a 

beszédprodukció folyamatát (Dell 1992; Dell et al. 1997). Modelljében a szavak 
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el!hívása két lépésben történik (lexikai kiválasztás és fonológiai kódolás), három, 

egymással kétoldali aktivációs viszonyban álló reprezentációs szinten keresztül: az 

els! a szemantikai szint, a második a lexikai szint, a harmadik pedig a fonológiai 

szint. Az interaktivitás értelmében a lexikális el!hívás során felfelé és lefelé ható 

aktivációs folyamatok egyaránt m"ködnek, vagyis minden reprezentációs szint 

folyamatos kapcsolatban van a másik kett!vel. A fonológiai szint fel!l a szavak 

szintje felé ható aktivációs folyamatok megléte a magyarázat arra, hogy a fonológiai 

tévesztések majdnem háromszor olyan gyakran valósulnak meg értelmes, mint 

értelmetlen hangsorok formájában. A dean bad szókapcsolat például egy  esetleges 

nyelvbotlás esetén nagyobb eséllyel valósul meg bean dad formában, mint mondjuk 

beal dack-ként. Vagyis az alulról fölfelé ható aktivációs folyamat során a célszóhoz 

(szókapcsolathoz) hangalakjukban hasonló szavak képesek a fonológiai szint fel!l 

érkez! aktiváció „elfogására”, és ez által aktivációs szintjük megn!. A fonológiai és a 

lexikai szint közti folyamatokat az 1.1.2. ábra szemlélteti (Dell 1992: 151).

deal dean dad back bean bad

bi iv æv lf nf dfdi kf

21

SZAVAK

FONÉMÁK

1.1.2. ábra: Interaktív aktivációs folyamatok a lexikai és a fonológiai reprezentációs szint 
között Dell (1992: 151) alapján

Butterworth afáziások képmegnevezéses tesztjeire jellemz!, a feldolgozás 

különböz! szintjeit érint! tipikus hibák alapján feltételezi egy szemantikai és egy 

fonológiai lexikon létezését (Butterworth 1992). Az afáziások hibái a modell alapján 
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jellemz!en vagy az egyik, vagy a másik szinten bekövetkez! hibás szótalálásból 

adódnak, illetve utalhatnak a két lexikon összeköttetésének sérülésére is. Butterworth 

a két  lexikai szinttel magyarázza a „nyelvem-hegyén-van” jelenség kapcsán tetten 

érhet!, a szókeresési folyamatokra utaló nehézségeket is. Ennek során a beszél! 

fogalmi szinten tudja a szó „jelentését” (pontosan körül tudja írni az adott fogalmat), 

mégsem képes a keresett lexéma el!hívásárára, kimondására. A szókeresés közben 

aktiválódó szavak vagy szemantikai, vagy  fonológiai hasonlóságot mutatnak a 

célszóval (Gósy 2004a). A „nyelvem-hegyén-van” jelenség kapcsán szemléltethet!, 

hogy a szóaktiválási folyamatok során a mentális lexikon elemei közti kapcsolatok 

gátló hatással is lehetnek a célszó el!hívására. Ha a keresett szó helyett egy másik, 

hozzá hangalakjában hasonló szót aktiválunk, a tévesen aktivált szó esetleg hosszú 

percekre, órákra is meggátolhat minket a célszó el!hívásában (Aitchison 1998: 252). 

1.2.1.3. A beszédprodukció kétszintes modellje

Az 1.1.1. ábrán látható modellek különböznek ugyan abban, ahogyan az egyes 

reprezentációs szintek közötti kapcsolatokat ábrázolják, az elérés útjában azonban 

megegyeznek: feltételezik, hogy a szavak fonológiai formájának elérése a lemma 

szint után történik, el!bb állnak rendelkezésre a szemantikai és szintaktikai 

információk, ezt követi a fonológiai kódolás. 

Caramazza és Miozzo (1997) afáziások vizsgálata és a „nyelvem-hegyén-van” 

jelenséget el!hívó kísérletek eredményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 

szavakra vonatkozó szintaktikai és fonológiai információ egymástól függetlenül is 

elérhet!. A „nyelvem-hegyén-van” jelenség állapotába hozott olasz anyanyelv" 

kísérleti személyek esetében a grammatikai nem (ami a szintaktikai információk 

körébe tartozik, ezért a lemma szintjéhez köthet!) és a szókezdet el!hívhatósága nem 

mutatott összefüggést, vagyis a grammatikai nem és a szó hangalakjának részleges 

felidézése egymástól függetlenül történt. 

További érv a lemma szint megkülönböztetése ellen, hogy a szavak fonológiai 

és ortográfiai reprezentációi fölé rendelt lemma szint nehezen magyarázhatóvá teszi 

az afázia azon eseteit, amikor a szemantikai hibák tipikusan vagy a beszédprodukció 

során következnek be, és írásban nem, vagy íráskor igen, de beszéd közben nem. 

Olyan homonimapárok esetén, ahol a pár egyik tagja ige, a másik f!név (például the 
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watch/to watch) el!fordul, hogy az ige elérhet!, de a f!név nem (és fordítva), és ez a 

probléma vagy csak írás, vagy csak beszéd közben jelentkezik. A homonimák 

megkülönböztetése Levelt és Dell modellje szerint is a szintaktikai tulajdonságok 

meghatározásával a lemma szinten zajlik, ami viszont nem tesz lehet!vé eltér! 

m"ködést a hierarchikusan a lemma szint után következ! fonológiai és ortográfiai 

reprezentációs szint között.

1.1.3. ábra: A szavak el!hívásának kétszintes modellje (Caramazza & Miozzo 1997: 339)

Ezen eredmények alapján Caramazza és Miozzo – a szótalálás az 1.1.1. ábrán 

bemutatott menetét!l radikálisan eltér!en – olyan m"ködési mechanizmusok 

meglétét valószín"sítik a szavak el!hívásának hátterében, ahol a szavak írásképe és 

hangalakja egymástól függetlenül, közvetlenül a szemantikai reprezentációs szint 

után elérhet!, a szintaktikai jellemz!k mindkét lexikai reprezentációval 

összeköttetésben vannak, és valamilyen mértékben közvetlenül a szemantikai 

reprezentációs szintr!l kiindulva is aktiválhatók (lásd az 1.1.3. ábrát). Nincs tehát 

lemma szint, a szavak fonológiai formájának el!hívása szintaktikai tulajdonságaik 

aktiválása nélkül is lehetséges. Az aktivációs folyamat tehát két lépésben történik, 

egyirányú és „zuhatagszer"”.

SZEMANTIKAI

REPREZENTÁCIÓ

LEXÉMÁK

ÍRÁSKÉPE

SZINTAKTIAI

JEGYEK

LEXÉMÁK

HANGALAKJA
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1.1.3. A mentális lexikon m!ködése a percepciós folyamatokban

A percepciót leíró modellek – a beszédprodukció kapcsán bemutatottakhoz 

hasonlóan – csoportosíthatók aszerint, hogy szeriális, paralel vagy interaktív 

keretben adnak számot az aktivációs folyamatokról. Az alábbiakban a reprezentációs 

szintek közti kapcsolatokat tekintve f! osztályozási szempontnak mutatom be a 

lexikális felismerést ábrázoló modelleket. 

1.1.3.1. Forster szeriális modellje

A szavak szeriális felismerése mellett szóló legf!bb érv a használati gyakoriság 

hatása: minél gyakrabban használunk egy szót, annál rövidebb id! alatt  vagyunk 

képesek azonosítani. Reakcióid!-méréses, lexikai döntéses kísérletekben (a lexikai 

döntésr!l b!vebben lásd az 1.3. fejezetet) a gyakori szavakra adott válaszok 

reakcióideje rövidebb, mint a ritkábban használt szavak esetében (Caron 2001: 82–

84; Aitchison 2003: 230–231). 

Forster (1976) a mentális lexikont fájlrendszer (kartotékrendszer) formájában 

ábrázolja. Modellje értelmében egy központi fájl tartalmazza az egyes szavakra 

vonatkozó összes (szintaktikai, szemantikai és morfológiai) információt. A központi 

fájlhoz három periférikus fájl tartozik. Az els! periférikus fájl tartalmazza a szavak 

grafikus formáját (az írott nyelv használatához), a második a fonológiai formáját (a 

beszédfelismeréshez), a harmadik pedig szintaktikai-szemantikai alapon szervezett (a 

beszédprodukció során alkalmazható). A három periférikus fájl minden egyes eleme 

mutatók segítségével kapcsolódik a központi fájl azonos szót tartalmazó eleméhez. 

(Például a dog szó ugyanúgy eleme a központi fájlnak, mint a három periférikus 

fájlnak, utóbbiak mutatók segítségével kapcsolódnak a központi fájl dog szót 

tartalmazó eleméhez.) 

A periférikus fájloknak bels! szervezettsége van. A fonológiai fájl rekeszeket 

(casier, bin) tartalmaz, amelyekben az azonos kezdet" (legáltalánosabb vélekedés 

szerint szótagkezdet") szavak találhatók a gyakoriság sorrendjében. Ez azt  jelenti, 

hogy a beszédpercepció során legkönnyebben a rekesz tetején található, 

leggyakrabban használt szavakat érhetjük el. A hallgató el!ször az akusztikai 

jelsorozat értelmezése alapján megkeresi a releváns rekeszt, amelyben felülr!l lefelé 

indulva keresi ki a kérdéses szót. Találat esetén megteremt!dik a kapcsolat a 
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központi fájl azonos eleméhez, amely  a szóról tárolt összes (többek között 

asszociációs viszonyokra vonatkozó) információt tárolja.

1.1.3.2. Morton Logogén modellje

A szavak el!hívásának más, a kés!bbi parallel és interaktív modelleket 

megalapozó elképzelését adja Morton (1969) Logogén modellje. A modellben a 

szavak felismerését a hozzájuk tartozó logogének biztosítják. A logogéneket a 

lexikon elemeihez tartozó „berendezésekként” képzelhetjük el, amelyek tartalmazzák 

az adott szó különböz! tulajdonságait (mint például a hangalak vagy a jelentés). Ha a 

logogén elegend! információt gy"jtött össze egy szó azonosítására, megtörténik a 

szó felismerése.

Azt, hogy milyen gyorsan vagyunk képesek egy adott szót felismerni, a szóra 

jellemz! aktivációs küszöb határozza meg. A gyakori szavak könnyebb, gyorsabb 

felismerése a Logogén modellben azzal magyarázható, hogy aktivációs küszöbük 

alacsonyabb, mint a ritka szavaké. A szavak felismerésére nem csak gyakoriságuk, 

hanem az adott kontextus is hatással lehet. Az adott szövegkörnyezetben elvárható 

vagy szemantikailag érintett szavak esetében az aktivációs küszöb szintén 

alacsonyabb.

1.1.3.3. A „cohors” modell

A mentális lexikon m"ködését a beszédpercepció folyamatában leíró, Marslen-

Wilson nevéhez f"z!d! „cohors” modell több szó egyidej", parallel aktiválásával 

számol a megfelel! szó kiválasztásakor. Az elhangzó akusztikai jelsorozat alapján 

egyszerre több lehetséges találat, „egy seregnyi” szó aktiválódik az elhangzott 

jelsorozat eleje alapján (word-initial cohort). A kiválasztás els! fázisa kizárólag az 

elhangzott hangsor alapján történik, nincs a kontextusból következ! „preszelekció”. 

A kiválasztás további részében azonban lényeges szerepet kap a kontextus is. A 

lehetséges jelöltek köre az információ növekedésével a magasabb feldolgozási 

szintekr!l felülr!l lefelé ható aktivációs folyamatokat  is figyelembe véve egyre 

csökken, míg végül csak egy szó marad (Marslen-Wilson 1987).

A szavak felismerésekor van egy úgynevezett  felismerési pont (recognition-

point), egy  olyan pillanat, amikor a beérkezett információ elegend! arra, hogy a szó 
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pontosan azonosítható legyen. Hosszabb szavak esetében általában nem kell 

megvárni a teljes hangsor elhangzását, elég, ha a felismerési pontig eljutunk. 

A felismerési pont meghatározásának vizsgálatára többféle kísérleti módszert 

fejlesztettek ki a kutatók. A Grosjean (1980) által kifejlesztett kísérleti módszer 

(gating) a szavak fokozatos lejátszásán alapszik. A kísérleti személyek egyre többet 

hallgathatnak meg egy  adott szóból, így  pontosan meghatározhatóvá válik az adott 

stimulusra jellemz! felismerési pont. A kísérletek arra is rámutatnak, hogy a 

mondatba ágyazott szavak felismerése rövidebb id! alatt megtörténik, mint 

ugyanezen szavak izolált, kontextus nélküli azonosítása. 

Másik lehetséges módszer a felismerési pont meghatározására a hangkövetés 

(phoneme-monitoring). A kísérleti személyeknek azt kell eldönteniük, hogy a 

megadott hang szerepel-e az elhangzó szóban. A döntést akkor lehet meghozni, ha a 

hallgatónak rendelkezésére áll a szóra jellemz! hangsor, vagyis ha a felismerés 

megtörtént. Marslen-Wilson kísérleteiben három szótagú szavakkal dolgozott, ahol a 

keresett hang hol az els!, hol a második, hol a harmadik szótagban volt. Összevetve 

az eredményeket értelmetlen szavakon végzett hasonló kísérletekkel, a résztvev!k az 

értelmes szavak esetében szó alapú stratégiát választanak, a válaszok reakcióideje a 

szavakra jellemz!, a modell alapján kialakított cohors szerint alakul, a feltételezett 

azonosítási pontnak megfelel!en (Marslen-Wilson 1987).

További érv a szó elejét!l számított kritikus pont mellett a Marslen-Wilson és 

munkatársai által végzett egyidej"leg vizuális és auditív stimulusokat is használó 

(cross-modal) kísérletek eredménye. A holland résztvev!knek el!ször befejezetlen 

hangsor hallgatása közben kellett reagálniuk írott szavakra. Miközben a [kapit] 

hangsort hallották – amely egyaránt lehet a holland kapitein (‘kapitány’) és a 

kapitaal (‘t!ke’) szó kezdete is –, fel kellett ismerniük az írott alakjában megjelen! 

BOOT (‘hajó’) vagy GELD (‘pénz’) szót. A semleges hangsorokhoz képest a [kapit] 

hangsor lejátszásakor mindkét szó felismerése gyorsabb volt. Ha azonban a kapitein 

vagy a kapitaal szó elhangzása után kellett  a kísérleti alanyoknak döntést hozni, már 

csak a hallott szóval szemantikai kapcsolatban lév! célszó felismerése volt gyorsabb. 

Vagyis a kritikus pont után, ahol az elhangzó szó jelentése egyértelm"vé vált, már 

csak a jelentésének megfelel! el!feszít! hatás volt  tapasztalható (Marslen-Wilson 

1992).
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A fenti elképzelés sok tekintetben meggy!z! leírást ad a szófelismerésr!l, de 

nincs tekintettel a gyakoriságra, és adottnak veszi, hogy az azonosítás a szó kezdete 

alapján valósulhat meg, holott számtalanszor el!fordulhat, hogy  éppen a szó elejét 

nem halljuk. Ha a cohors modell m"ködésekor figyelembe kívánjuk venni a 

gyakoriság hatását, azt mondhatjuk, hogy a felismerési folyamat végeredménye és 

lefutási ideje függ a megfelel! és nem megfelel! jelöltek aktivációs szintjét!l, és 

attól, hogy ez az aktivációs szint milyen mértékben növekszik vagy csökken. 

Probléma lehet még a kontextus hatása a lehetséges jelöltek sz"kítésére, hiszen 

egyáltalán nem lehetetlen a kontextusból nem következ! szavak azonosítása sem. Így 

a kontextus inkább csak megkönnyíti a felismerést a releváns szavak aktivációs 

szintjének növelésével, de nem lehet alapja a jelöltek elvetésének. Fontos szerepe 

van a felülr!l lefelé ható aktivációs folyamatoknak akkor is, ha az akusztikai jelben 

kis változtatás történik. Egy ponton mesterségesen megváltoztatott hangsorok 

esetében a változtatás csak izolált lejátszás esetén észlelhet!, a megfelel! 

kontextusba beágyazva már nem. Az akusztikai jelsorozat értelmezéséhez a 

kontextusból következ! információk mellett szükség lesz a lexikai szint bevonására 

is. Ez azonban már tovább mutat az interaktív modellek felé (Marslen-Wilson 1987). 

A Marslen-Wilson és munkatársai által végzett  kísérletek a felismerés „kritikus 

pont”-jára vonatkozóan (lásd feljebb) igen meggy!z! érvet szolgáltatnak a cohors 

modell mellett. Más kísérletek azonban arra mutatnak rá, hogy a szavak automatikus 

aktiválása nem feltétlenül fejez!dik be az elhangzott szó azonosításával. Isel és Bacri 

(1999) kísérleteikben azt vizsgálták, hogy  kétszótagú szavakba beágyazott 

egyszótagú szavak képesek-e szemantikai asszociációt kiváltani. Az eredmények 

alapján az elhangzó két szótagos szavak elején beágyazott egyszótagú szavak 

esetében nem volt kimutatható el!feszít! hatás, a szavak végén beágyazott 

egyszótagú szavak esetében azonban igen. Ezek az eredmények arra engednek 

következtetni, hogy az akusztikai jelsorozat értelmezésén alapuló lexikai kiválasztás 

folyamatosan zajló, összetett folyamat. 

Grosjean az egyszótagú szavak felismerését vizsgáló kísérletei alapján (1985) 

arra a következtetésre jutott, hogy a szavak azonosítása nem történhet 

szekvenciálisan, balról jobbra haladva. A szintaktikai környezet és a szavak 

egyediségének függvényében az egyszótagú szavak azonosításához szükség lehet 
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el!bb az azokat követ! szó azonosítására. A kísérleti személyek csak akkor tudják 

azonosítani a bun szót az „I saw the bun” mondatban, ha már az azt követ! 

szegmentumot is hallották, hiszen bár a hangsornak önmagában is van jelentése, 

számos más szó elejével is megegyezik (például: bunch, bundle, bunny, bunt). Egy 

szó azonosítása tehát nem feltétlenül ér véget, amikor a következ! szó azonosítása 

elkezd!dik, hanem éppen azzal egyid!ben vagy azt követ!en valósul meg. Így a 

következ! szó elejér!l is csak utólag állapíthatjuk meg, hogy új lexikai elemmel van 

dolgunk, és a szó eleje alapján megkezd!dhet a lehetséges jelöltek kiválasztása a 

lexikonból a cohors modellnek megfelel!en.

1.1.3.4. A szókeresés interaktív modelljei

Az interaktív aktivációs modellek, amelyek állandó kapcsolatot és 

kölcsönhatást feltételeznek a különböz! feldolgozási szintek között, lehet!vé teszik, 

hogy bármely azonosított  szegmentum alapján, legyen az a szó elején vagy  végén, 

kapcsolat létesüljön a hasonló szegmentumot hasonló helyzetben tartalmazó 

szavakkal. A hangzás alapján aktivált szavak a jelentés alapján szelektálódnak. Mivel 

kapcsolat van a különböz! asszociációs szintek között, a hallgatónak állandóan 

lehet!sége van az aktivált szavak sorrendjének átrendezésére. A bracelet szó 

azonosításának folyamatában például elképzelhet!, hogy a hallgató a szó elejét 

blace-nek hallja. A hallott szegmentum alapján a blame és blade szavak er!sebben 

aktivált állapotba kerülnek, mint a bracelet, de a szemantikai szinten végzett  elemzés 

alapján a hallgató mégis képes a bracelet szót kiválasztani. Az interaktív aktivációs 

modell tehát lehet!séget ad a hallgatónak arra, hogy  fölismerje a szót akkor is, ha 

esetleg pont az elejét nem hallotta, illetve arra, hogy bármikor új jelölteket vegyen 

figyelembe és megváltoztassa a döntését (Aitchison 2003: 236-237).
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1.1.4. ábra: A szókezd! helyzetben lév! T bet" néhány szomszédos csomópontja és 
kapcsolódásaik (McClelland & Rummelhart 1981: 380)

Az els! jelent!s interaktív modell McClelland és Rummelhart nevéhez f"z!dik 

(1981, 1982), és az írott szavak percepcióját  írja le. A modell – amelynek 

kidolgozásához és m"ködési elvének teszteléséhez számítógépes szimulációt is 

alkalmaztak – három szinten, a bet"ket alkotó vizuális jegyek, a bet"k és a szavak 

szintjén magyarázza a percepciós folyamatokat. Az Interaktív Aktivációs Modell 

megtervezésében fontos szempont volt a szavaknak a bet"k felismerésére kimutatott 

hatása. Erre els!ként Reicher 1969-es kísérletei mutattak rá, ahol is a kísérleti 

személyek azt a feladatot kapták, hogy egy rövid ideig (35–85 ms) látható szó, bet" 

vagy kiejthetetlen bet"sor után két bet" közül válasszák ki azt, amelyiket látták 

felvillanni. A kísérleti eredmények alapján akkor a legkönnyebb a bet"k azonosítása, 

ha egy értelmes szó részeként, vagyis értelmezhet! kontextusban villannak föl. A 

modell ezért az egyes feldolgozási szintek parallel m"ködését feltételezi a vizuális 

percepció során. Az egymással kapcsolatban lév! feldolgozási szinteket 

csomópontok alkotják (szavak, bet"k, vizuális jegyek az adott szintnek megfelel!en). 

Az egymással szomszédos csomópontok aktivált állapotban serkent!, illetve gátló 
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hatással lehetnek a velük szomszédos csomópontok aktivációs szintjére (lásd az 

1.1.4. ábrát). A bet"k azonosítása nem független a szavak szintjén zajló 

folyamatoktól, vagyis egy négybet"s szó felismerése során a szókezd! helyzetben 

lév! T bet" növeli a T-vel kezd!d! négybet"s szavak aktivációs szintjét. Az így 

aktivált állapotba kerül! T bet"vel kezd!d! szavak a többi szó aktivációját gátolják, 

az aktivált szavak pedig visszahatnak a szóban szerepl! többi bet" azonosítására.

Az írott szavak feldolgozására kialakított interaktív modellhez hasonlóan 

McClelland és Elman (1986) kidolgozta a beszédpercepció interaktív aktivációs 

modelljét, a TRACE modellt. Ez a modell is három szintet foglal magában: az 

akusztikai jegyek, a fonémák és a szavak szintjét. A hallott szavak percepciójának 

folyamata a feldolgozott információ természetének függvényében különbözik a 

vizuálistól. A kontextushatás a beszéd során fokozottabban érvényesül. Általában 

nem találunk egyértelm" fogódzót, hogy a szavak végét meghatározzuk (ellentétben 

az írott szövegekkel, ahol ezt  a szóköz egyértelm"en jelöli), ahhoz, hogy  tudjuk, hol 

ér véget egy szó, szükség van annak a felismerésére, hogy a következ! szó 

elkezd!dött. A koartikuláció következtében a hangok feldolgozása, azonosítása 

szintén nem történhet lineárisan.

A feldolgozás tehát a különböz! szintek állandó kölcsönhatásában, információ-

cseréjében zajlik. A különböz! szintek egymással konzisztens egységei („unit”) 

kölcsönösen serkentik egymás aktiváltságát, míg az ugyanazon a szinten belül lév!, 

egymással inkonzisztens egységek gátolják egymás aktiválását. Eltér!en az írott 

szavak felismerésének fent ismertetett  leírásától, a TRACE modellben nincsenek az 

egyes szintek között gátló folyamatok, ez biztosítja, hogy a beérkezett információ 

függvényében a lehetséges találatok aktivációs szintje folyamatosan változhasson, 

korábbi jelölteket elvessünk, és másokat állítsunk a helyükbe. Ha az akusztikai 

jelsorozat elején zaj vagy hiba van, a szó felismerése ett!l még sikeres lesz.

Újabb irányzatot képviselnek az egyutas, tanulás alapú konnekcionista 

modellek, amelyek nem különböztetik meg a szabályos és a szabálytalan formák 

felismerésénél lejátszódó folyamatokat. A hangsorok, bet"sorok értelmezése az 

ismétl!dések során rögzült mintázatok alapján történik: minél gyakoribb egy szó, és 

minél kevesebb szomszédsági párral rendelkezik, annál gyorsabban vagyunk képesek 

felismerni. Nincs a szavakat tartalmazó lexikon, és nincsenek szabályok sem, 
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egyetlen mechanizmus létezik, ez tanulja meg tapasztalatai alapján, hogyan olvasson 

ki szabályos, szabálytalan szavakat, illetve álszavakat (Seidenberg & McClelland 

1989; Seidenberg 2005). Mások azonban a szabályos és szabálytalan formák 

megkülönböztetése mellett érvelnek, számolva egy mentális szótár és egy 

szabályrendszer létezésével, valamint a szavak közti asszociatív kapcsolatok 

m"ködésével a percepció során (lásd például Pinker 1998). A két elképzelés 

érvényességének vizsgálatában kitüntetett szerepet kapnak a gazdagabb morfológiájú 

nyelvek, amilyen a magyar. Lexikai döntéses kísérletek eredményei alapján úgy 

t"nik, a magyar esetében inkább a kétutas, vagyis a szabályos és szabálytalan alakok 

felismerését megkülönböztet! modellek alkalmazhatók. (Dolgozatomban nem 

foglalkozom részletesebben a morfológiailag összetett  szavak feldolgozásának 

kérdésével, erre vonatkozóan lásd b!vebben Juhász & Pléh (2001) és Lukács (2001) 

tanulmányát.)

1.1.3.5. Vizuális és auditív percepció

A fent leírtakból is következ! további lehetséges szempont, hogy  egy adott 

modell a hangzó nyelvet veszi alapul, vagy a szavak írott alakjának vizuális 

percepciója alapján ad képet a lexikális hozzáférésr!l. A szavak fölismerése a 

folyamatos beszédben komplex folyamat, melynek jó része becslés, találgatás. A 

folyamatos akusztikai jelsorozat ugyanis nem tartalmaz világos fogódzókat az egyes 

szemantikai egységek határaira vonatkozóan. Továbbá az elhangzó beszéd 

azonosításának igen gyorsan kell történnie, eközben nincs id! minden egyes 

hangegységet (szegmentumot) külön megvizsgálni, nem beszélve arról, hogy a 

szavak ejtésében nagy a változatosság, és a fölismerést akadályozó körülmények 

(zaj) további információveszteséget okoznak (Aitchison 2003: 227–239; Gósy 

2005b: 120–192; 2004d: 167–168). 

Az írott  szöveg feldolgozása a hangzó szövegét!l több vonatkozásban is eltér. 

Az írott  szöveg a hangzó szöveggel ellentétben térbeli kiterjedés", statikus és 

állandó. Az olvasó maga határozza meg, milyen sebességgel halad az információ 

feldolgozása során, lehet!sége van arra, hogy bármikor visszaugorjon a szöveg már 

elolvasott részleteire. Maguk a szavak is másképpen jelennek meg: míg a hangzó 
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beszédben nincsenek világos akusztikai jelek a szavak elhatárolására, addig az írott 

szövegben a szóhatárokat világosan kijelölik a szóközök (Ferrand 2007: 15). 

Szemantikai

szint

Szupralexikális

morfológiai szint

Lexikális 

ortográfiai szint

Lexikális 

fonológiai szint

Prelexikális 

ortográfiai szint

Prelexikális 

fonológiai szint

Vizuális

jegyek

Akusztikai

jegyek

Vizuális bemenet Auditív bemenet

1.1.5. ábra: A vizuális és auditív percepció interaktív modellje Ferrand (2007: 20) alapján

Bár a vizsgálati módszerek különböz!ségéb!l is adódóan a vizuális és auditív 

modellek eltérhetnek egymástól, mégsem különíthetünk el külön percepciós 

folyamatokat az írott és a hangzó információ feldolgozására, hiszen valójában 

legföljebb ugyanannak a nyelvnek, nyelvi rendszernek kétféle reprezentációjáról 

beszélhetünk. A vizuális és auditív információ feldolgozásának folyamatát  a 1.1.5. 

ábra szemlélteti. Az itt bemutatott modell interaktív, vagyis a percepció során számol 

a különböz! szintek közötti alulról fölfelé és felülr!l lefelé történ! 

információáramlással is. 
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1.2. A kétnyelv$ mentális lexikon

A mentális lexikon szervez!dése kapcsán fölmerülhet a kérdés, hogyan 

tároljuk, illetve hívjuk el! a lexikonból a különböz! nyelvekhez tartozó elemeket. 

Jelenleg az egynyelv" lexikon felépítésér!l, m"ködésér!l is inkább csak 

feltételezéseink lehetnek a különféle kísérleti eredmények, modellkísérletek alapján. 

Még inkább igaz ez a kétnyelv" mentális lexikonra. A továbbiakban néhány olyan 

elméleti megközelítésr!l, kísérletr!l lesz szó, amelyek szempontrendszere vagy 

vizsgálati iránya köt!dik a dolgozatomban bemutatott kutatáshoz.

1.2.1. A kétnyelv! lexikon felépítése

Feltételezhet!, hogy a szavak tárolása, el!hívhatósága szempontjából 

alapvet!en meghatározó a nyelvelsajátítás folyamata, illetve mértéke. Ezt az 

összefüggést már Ervin és Osgood is megállapította az ötvenes években (Ervin & 

Osgood 1954 idézi Green 1993: 252). Feltételezésük szerint attól függ!en, hogyan 

sajátít el valaki egy  nyelvet, alapvet!en kétféle nyelvi rendszer alakulhat ki: összetett 

(compound) vagy egymás mellé rendelt (coordinate). A nálunk is általánosan 

alkalmazott azon nyelvtanítási módszer esetén például, amely a második nyelv 

elsajátítását az anyanyelvre építve valósítja meg, olyan összetett rendszer jön létre, 

amelyben az anyanyelv egy szavához és annak idegennyelvi változatához ugyanaz a 

jelentés kapcsolódik. (Green 1993: 252-253.)

De Groot (1993) kétnyelv"ekkel végzett fordítási és szóasszociációs kísérletek 

eredményei alapján olyan modell felállítására tesz javaslatot, amely szerint  az 

összetett és az egymás mellé rendelt kapcsolat egyaránt lehetséges egyetlen 

kétnyelv" személy mentális lexikonán belül. Az, hogy egy adott szó konkrét vagy 

inkább absztrakt  jelentés", meghatározza, hogy milyen viszonyban van a második 

nyelv azonos (illetve hasonló) jelentés" szavával. Azt, hogy milyen kapcsolat van két 

azonos (illetve hasonló) jelentés", de eltér! nyelvekhez tarozó szó között, alapvet!en 

meghatározza a szavak jelentése. A konkrét dolgokra utaló szavak feltehet!en 

nagyobb arányban fednek le azonos jelentésmez!t, a köztük lév! kapcsolat tehát 

összetett, ezek a szavak például egyértelm"bben „lefordíthatók” egyik nyelvr!l a 

másikra. Az elvont fogalmakra utaló szavak jelentéstartalma között azonban 
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általában kisebb az átfedés, ami inkább egymás mellé rendelt kapcsolatot feltételez 

(de Groot 1993)

Továbbfejlesztve az imént említett elképzelést, Green szerint  (1989, 1993) az 

összetett és egymás mellé rendelt kategóriák nem a lexikon szerkezetét, hanem a 

szavak jelentései közötti kapcsolatokat jellemzik. Olyan modell felállítását tartja 

elképzelhet!nek, amely szerint a lexikon elemei nyelvhez (regiszterhez, 

nyelvváltozathoz) való tartozásuk szerint címkéket (tag) kapnak a lexikonban. A 

szavak el!hívása a beszél! irányítása alapján történik, a beszédhelyzet kívánalmaitól 

függ!en. A beszédprodukció és beszédfelismerés különböz! szinteken zajló 

folyamata tehát alá van rendelve egy irányító rendszernek. Green elmélete 

értelmében egy adott  nyelvi rendszer háromféle aktivációs állapotban lehet: alvó 

(dormant), aktív (active) és kiválasztott  (selected). Vagyis adott  helyzetben akár több 

nyelv egyszerre is lehet aktív. Ahhoz, hogy egy adott  nyelvet használjunk, nem kell 

feltétlenül a másikat „kikapcsolni”.

További kérdés lehet a kétnyelv" lexikon szerkezetét illet!en, hogy a 

különböz! nyelvek szavainak tárolása mennyire integrált. Navracsics Judit 

magyarpárú kétnyelv"ekkel végzett szóasszociációs vizsgálatok eredményei alapján 

megállapítja, hogy a szavak között a paradigmatikus kapcsolatok dominálnak. 

Többségükben ilyen jelleg"ek azok a válaszok is, amikor a kétnyelv" személyek 

másik nyelvéb!l történik lehívás, kisebb a szintagmatikus kapcsolatokat  mutató 

válaszok aránya. Ez alapján feltételezhet!, hogy a szintagmák szintjén inkább 

nyelvhez kötött a lexikai egységek kapcsolata. A két nyelv szavainak szemantikai 

konceptuális reprezentációja közös, annak lexikai megvalósítása azonban 

nyelvspecifikus (Navracsics 2007: 108–116). 

Ugyanakkor az els! és a második nyelv közti kapcsolatokat alapvet!en 

meghatározhatja a nyelvtudás mértéke és a nyelvtanulás kezdetének id!pontja. A 

nyelvtanulás korai szakaszára inkább az els! és második nyelv közötti lexikális 

kapcsolatok jellemz!ek, míg a kés!bbiekben egyre inkább kiépülnek a közös 

konceptuális kapcsolatok (Kroll 1993, Kroll & Tokowicz 2001). Szóasszociációs 

kísérletek eredményei alapján kés!bb kétnyelv"vé válóknál a korai kétnyelv"ekhez 

képest inkább megfigyelhet!k a két nyelv közti szintagmatikus kapcsolatok 

(Navracsics 2007: 108–116). Korai és kései, de a második nyelvet is magas szinten 
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ismer! nyelvtanulókkal végzett  el!feszítéses lexikai döntéses kísérletek eredményei 

alapján a második nyelv elsajátításának idejét!l függ!en eltér!ek a nyelvek közti 

kapcsolatok a különböz! reprezentációs szinteken (lásd az 1.2.1. ábrát). Azoknál, 

akik a második nyelvüket 7 éves koruk el!tt kezdték tanulni, közös a konceptuális 

szint, míg a nyelvtanulást 7 éves kor után kezd!knél a lexikális szint (Silverberg & 

Samuel 2004).

1.2.1. ábra: Az els! és a második nyelv közötti kapcsolatok a különböz! reprezentációs 
szinteken az elsajátítás idejének függvényében (Silverberg & Samuel 2004: 392)

1.2.2. Lexikális hozzáférés kétnyelv!eknél a beszédprodukció során

A kétnyelv" lexikonban zajló folyamatok leírásakor az egynyelv" modelleket 

tekinthetjük kiindulópontnak (lásd az 1.1.2. fejezetet). Ugyanakkor nem egyszer"en 

arról van szó, hogy ha valaki több nyelvet beszél, akkor a lehetségesen elérhet! 

nyelvfeldolgozó és tároló rendszer megsokszorozódik. Több nyelv valamilyen szint" 

ismerete, használata speciális, az egynyelv"nél bonyolultabb, összetettebb 

nyelvfeldolgozó rendszert feltételez. A kétnyelv"ség pszicholingvisztikai szempontú 

kutatása számára éppen ezért nem csak az lényeges, hogyan tudja a beszél! egyik 

vagy másik nyelvét használni különböz! beszédhelyzetekben, hanem különösen 

fontos a kódváltások, illetve a két  nyelv egyidej" „ébren tartását” megkívánó 

beszédhelyzetek, kísérleti helyzetek tanulságainak elemzése (Grosjean 1989; De Bot 

& Schreuder 1993).

semantic prime (e.g., ‘‘nail’’) should activate represen-
tations in the shared conceptual level that are in com-
mon with its related L1 word (e.g., TORNILLO
[screw]). Thus, when the target word is presented, its
processing is facilitated because parts of its conceptual
representation are already active (direct top-down fa-
cilitation of the lexical representation of the target is also
consistent with the model). In contrast, because the
conceptual level is not shared for Late L2 learners (even
if they are proficient), there is no cross-language priming
of ‘‘nail’’ for TORNILLO, as we observed.

For a Mediated Form prime (e.g., ‘‘bull’’), a positive
priming e!ect is also expected for Early bilinguals. The
prime activates its conceptual representation, and acti-
vation of this concept feeds back down to forms that
express this concept, including the form of the transla-
tion (in this case ‘toro’). The activation of this L1 lexical
representation can in turn activate its orthographic/
phonological constituents, including the ‘‘tor’’ shared
with the target TORNILLO, which should facilitate
processing of the target. No such facilitation would be
expected for the Late bilinguals, for the same reason that
none was expected for the semantic primes—the priming
is hypothesized to derive from activation that crosses
over from L2 to L1 via a shared conceptual level, and we
have suggested that there is no such shared level without
early learning of L2.

For a simple form prime, there is no route in the
Early bilingual’s architecture that can produce any e!ect
of an L2 prime (e.g., ‘‘torture’’) on an L1 target (e.g.,
TORNILLO) that has no semantic relationship; the
lexical and orthographic/phonological levels are distinct
for the two languages. In contrast, for Late bilinguals,
L1 and L2 share the lexical level. Thus, when ‘‘torture’’
is presented, it should directly compete with TOR-

NILLO, producing the observed inhibitory e!ect. Note
that because of the separation of the orthographic/
phonological levels for the two languages, activation of
the L2 ‘‘torture’’ cannot pass activation to TORNILLO
via that lower level, in the way that the L1 ‘‘toro’’ (ac-
tivated by the Mediated Prime ‘‘bull’’) could. This pre-
vents any facilitation via the lower level.

We can only speculate why Early L2 learning might
be needed in order to develop a shared conceptual level
for L1 and L2, but it is certainly the case that a child’s
semantic/conceptual world is vastly di!erent than an
adult’s. If the nature of newly established conceptual
representations depends on the existing conceptual
context, then late L2 learners would naturally have
very di!erent conceptual representations than those for
early language learners (L1 or L2). For such proficient
Late L2 learners, the formal learning environment that
is typical for late learning may instead encourage
lexical level connections, through explicit vocabulary
instruction.

In a very recent study, Finkbeiner, Forster, Nicol,
and Nakamura (2004) discuss an influence on semantic
priming e!ects in the masked priming paradigm that
seems to fit nicely with this perspective. Finkbeiner et al.
pursued a dissociation that Grainger and Frenck-Mestre
(1998) had noted: in masked priming studies, semantic
primes in a bilingual’s second language generally do not
produce significant e!ects on lexical decisions for L1
target words, but they are e!ective when the task is in-
stead a category judgment (e.g., is ‘‘hammer’’ a tool?).
Finkbeiner et al. argued (and provided evidence) for the
view that the pattern of results can be understood by
thinking about the conceptual-level representations as
being bundled into ‘‘senses.’’ Under the process-limiting
conditions of masked priming, an L2 semantic primemay

Fig. 2. Hypothesized organization of the word recognition systems for Early and Late Proficient L2 learners.
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1.2.2.1. A lexikális kiválasztás folyamatának lehetséges elméleti megközelítései

A szavak kiválasztásának legalapvet!bb kérdése, hogy  nyelvspecifikusan 

történik-e vagy sem. A nyelvspecifikus modelleknél a konceptuális szinten d!l el, 

hogy melyik nyelv szavai között  történik a keresés, a legutóbbi kutatások azonban 

inkább azt látszanak alátámasztani, hogy a konceptuális szint után mindkét nyelv 

szavait érik aktivációs hatások. A nyelvspecifikus hipotézis szerint egy másik nyelv 

tudása irreleváns a lexikális kiválasztás során. A nem-nyelvspecifikus hipotézis ezzel 

szemben azt mondja, hogy nem csak a célnyelv szavai játszhatnak szerepet a 

lexikális kiválasztáskor. A nyelvspecifikus modelleknek számot kell adniuk arról, 

hogyan korlátozódhat a kiválasztási folyamat csak az egyik nyelv elemeire, a nem-

nyelvspecifikus modelleknek viszont arra kell magyarázatot találniuk, hogy milyen 

folyamatok akadályozzák meg a nem a célnyelvhez tartozó szavak kiválasztását 

(Costa 2005).

Roelofs (1998) az általa és munkatársai által az egynyelv" beszédprodukcióra 

kidolgozott modellt  próbálja alkalmazni a megfelel! szó kiválasztási folyamatának 

magyarázatára kétnyelv"ek esetében is (vö. Levelt et al. 1999, ismertetését lásd az 

1.1.2.1. fejezetben). A lemmák információval vannak ellátva arról, melyik nyelvhez 

tartoznak. Az el!hívás során a fölülr!l érkez! utasításnak megfelel!en a kívánt 

nyelvhez tartozó szavak aktiválódnak. A megfelel! nyelvhez tartozó szó kiválasztását 

az ellen!rzési mechanizmusok biztosítják. A téves kiválasztás és az ellen!rzési 

mechanizmus hibája együttesen magyarázhatja, ha akaratunk ellenére nem a 

célnyelvhez tartozó szót sikerül el!hívni (Roelofs 1998). Képmegnevezéses tesztek 

eredményei alapján azonban kevéssé valószín", hogy a lexikális szinten nem 

aktiválódhatnak valamilyen mértékben mindkét nyelv szemantikailag érintett szavai 

(La Heij 2005: 301). 

A nem-nyelvspecifikus hipotézis esetében kétféle magyarázat lehetséges a 

célnyelvnek megfelel! szavak kiválasztására. Az egyik megoldás az, ha a célnyelv 

szavai er!sebben aktiválódnak, mint az éppen nem használt nyelv esetében. A másik 

az, ha valamilyen gátló folyamatok lépnek m"ködésbe, amelyek elnyomják az éppen 

nem használt nyelv szavainak aktivációját (Costa 2005). A nyelvtudás különböz! 

fokán álló holland-angol kétnyelv" személyekkel végzett  beszédprodukciós 

kísérletekben el!forduló nyelvbotlások elemzése alapján úgy t"nik, a második nyelv 
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szavainak kiválasztásakor az els! nyelv szavai is aktiválódhatnak. Az, hogy milyen 

gyakoriak az ilyen, az els! és a második nyelv közötti interferencia-jelenségek a 

kísérleti személyek produkciójában, függ a nyelvtudás szintjét!l. Azoknál a kísérleti 

személyeknél, akik a második nyelvüket is magas szinten tudják, nagyon kevés példa 

volt arra, hogy akaratuk ellenére aktiváltak az els! nyelvhez tartozó szavakat a 

második nyelven végzett beszédprodukciós feladatok során (Poulisse & Bongaerts 

1994). A nyelvtudás szintjének hatását illet!en hasonló eredményeket kaptak a 

dublini Trinity  College kutatói is a nyelvtanuló hallgatókkal kitöltetett tesztek, 

feladatok elemzésekor. A kezd! nyelvtanulók inkább támaszkodnak els! nyelvi 

szókincsükre, míg a haladók inkább a célnyelvi tudásukat próbálják használni a 

feladatok megoldásakor (Singleton 1999: 238–250).

Képmegnevezéses kísérletekben, ahol a számítógép képerny!jén megjelen! 

képeket kell megnevezni, gyorsabb a reakcióid! akkor, ha a célszó hangalakja a 

kétnyelv" kísérleti személyek mindkét nyelvén azonos. A magyarázatok szerint 

ezeknek a szavaknak az el!hívása azért gyorsabb, mint a két nyelvben eltér! 

hangalakú, azonos jelentés" szavaké, mert kétfel!l éri !ket aktivációs hatás. A szavak 

kiválasztása ezek szerint nem nyelvspecifikusan történik, s!t, nem csak a lexikális 

szinten hatnak mindkét nyelv aktivációs folyamatai, hanem a fonológiai 

reprezentációs szinten is (Costa et al. 2000).

A lexikális szinten zajló kiválasztási folyamat nyelvspecifikus voltát  látszanak 

alátámasztani balansz spanyol-katalán kétnyelv"ekkel végzett  képmegnevezéses 

kísérletek, amelyek során a megnevezést a kép fölé írt katalán, illetve spanyol szavak 

nehezítették. Könnyebb egy asztalt ábrázoló kép megnevezése katalánul (taula), ha 

fölé van írva a használni kívánt szó spanyol (mesa) megfelel!je. A szemantikailag 

azonos szavak gyorsító hatása egynyelv" és vegyes képmegnevez!s feladatsorokban 

azonos mértékben volt megfigyelhet! (Costa et  al. 1999). A képmegnevezéses 

kísérletek eredményével hasonló irányba mutat, hogy  a „nyelvem-hegyén-van” 

jelenséget el!idéz! kísérleti helyzetben a kétnyelv" személyek könnyebben tudják 

el!hívni azokat a szavakat, amelyeknek ismerik a fordítását a másik nyelven (Costa 

2005: 319). 

Hermans és munkatársai hasonló, angol-holland kétnyelv"ekkel (angolul 

magas szinten tudó holland anyanyelv"ekkel) végzett képmegnevezéses 
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kísérletekben a fentiekt!l eltér! eredményre és következtetésre jutottak. Ha a kép 

mellett megjelen! szó nem pontos fordítási ekvivalens, hanem egy olyan, nem a 

célnyelvhez tartozó szó, amely egy bet"ben tér el a felidézend! szó fordításától, 

hosszabb lesz a reakcióid!. Ha például a képen egy hegy látható, nehezebb el!hívni 

annak angol megfelel!jét, ha egy  olyan szó jelenik meg vele együtt (berm, ‘perem’), 

amely csak egy bet"ben különbözik a megnevezend! objektum holland fordításától 

(berg), mint ha egy  olyan szó jelenik meg a kép mellett, amelyik nem idézheti fel a 

célszó holland megfelel!jét (például kaars ‘gyertya’) (Hermans et al. 1998). A 

fentebb ismertetett spanyol-katalán kétnyelv"ekkel végzett kísérletek eredményét!l 

eltér!en a Hermans és munkatársai által végzett kutatás a nem-nyelvspecifikus 

hipotézist látszik alátámasztani. 

Megjegyzend!, hogy  a katalán-spanyol kísérletekben a képpel együtt kivetített, 

a célnyelvnek megfelel! szó jobban hat a reakcióid!re, vagyis föllelhet! bizonyos 

különbség a képpel szemantikailag azonos szavak hatásában a nyelv függvényében. 

A nem célnyelv", de a célszóval azonos szemantikai tartalmú kép fölé vetített  szavak 

reakcióid!t  gyorsító hatása tehát nem teljesen egyértelm": elképzelhet!, hogy a 

szemantikai szinten megkönnyítik a felismerést, míg a lexikai szinten nehezítik, és ez 

a két hatás összeadódik. A Hermans és munkatársai által kidolgozott kísérletet  Costa 

és munkatársai adaptálták spanyolra és katalánra. Az eredmények a holland-angol 

kétnyelv"ekkel végzett kísérleteknek megfelel!en alakultak, ez azonban a kutatók 

szerint nem bizonyítja feltétlenül a nem-nyelvspecifikus lexikai kiválasztás 

hipotézisét, nem egyértelm", hogy a különböz! tulajdonságú szavak 

képmegnevezésre gyakorolt hatása valóban a lexikai szintre jellemz!-e, vagy 

mindkét kísérleti helyzetben inkább szemantikai jelleg" (Costa et al. 2003).

A lexikális hozzáférés folyamata a fenti elképzelések mindegyike szerint két 

szinten történik: el!ször történik meg a tervezés a konceptuális szinten, utána a 

megfelel! szó kiválasztása a lexikális szinten. A kívánt nyelvnek megfelel! szó 

kiválasztása a lexikális szinten ható aktivációs, illetve gátló folyamatoknak 

köszönhet!. Létezik azonban olyan elképzelés is, amely szerint nincs szükség külön 

a lexikális szinten ható aktivációs, illetve gátló folyamatokra, a használni kívánt 

nyelv meghatározása a konceptuális szinten történik, a preverbális üzenet részeként, 

a beszél!i szándéknak megfelel!en, akár a beszédhelyzetnek megfelel! stílus 
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megválasztása. A lexikális kiválasztás tehát egy  komplex preverbális üzenet alapján 

történik, amely minden információt tartalmaz a megfelel! szó kiválasztására. A 

lexikális kiválasztás egyszer" folyamat, amely kizárólag a szavak aktivációs szintjére 

támaszkodva történik az érintett szavak közül annak a kiválasztásával, amelyiknek a 

legnagyobb az aktivációs szintje (La Heij 2005).

1.2.2.2. A nyelvi mód hatása a beszédprodukcióra

A többnyelv" személyek beszédprodukciója és percepciója szempontjából 

alapvet!en meghatározó lehet a szituáció vagy a kísérleti helyzet  által nem kevéssé 

befolyásolt nyelvi mód. Így a különböz! nyelvekhez tartozó szavak aktiválása 

alapvet!en a nyelvi mód függvénye. 

Grosjean (2001) alapján a nyelvi módot a kétnyelv" személyek nyelveinek és 

nyelvfeldolgozási mechanizmusainak aktivációs szintjeként határozhatjuk meg. 

Amikor egy kétnyelv" személy  egynyelv" beszédmódban van, csak egy nyelvet tart 

aktivált állapotban, a többit „kikapcsolja” (de sohasem teljesen). Amikor kétnyelv" 

beszédmódban van, alapvet!en az egyik nyelvét használja, de a másikat  is aktivált 

állapotban tartja, és id!nként kódváltások és kölcsönzések formájában „el!veszi”. Az 

egynyelv" és a kétnyelv" beszédmódot egy skála két széls! végpontjaként 

képzelhetjük el, nincsenek tehát merev kategóriák, a nyelvek egymáshoz képesti 

aktiváltsága a skála két végpontja között ingadozik a beszédszituáció függvényében. 

A kétnyelv"ek nyelvhasználatát vizsgáló pszicholingvisztikai és 

szociolingvisztikai kutatásokban egyaránt fontos lehet, milyen nyelvi módban 

vannak a kísérleti személyek. Kétnyelv" módban inkább számíthatunk 

kódváltásokra, a két nyelv közötti interferencia-jelenségek megjelenésére. 

Azt, hogy  mennyire sikerül egynyelv" vagy kétnyelv" módba hozni a beszél!t, 

alapvet!en meghatározhatja a kísérletvezet! személye (egynyelv", kétnyelv", tagja-e 

a beszél!i közösségnek, amelyet vizsgál) és nyelvválasztása, illetve a beszél! saját 

nyelvhasználati szokásai (mennyire különíti el a két nyelvet a mindennapi 

használatban). Megállapítható, hogy  – a nyelvtudástól és a nyelv elsajátításának 

idejét!l függetlenül – azonos kísérleti helyzetben is hajlamosabbak a kódváltásra 

azok a kísérleti személyek, akik mindkét nyelvüket hasonló gyakorisággal használják 

a mindennapjaikban (Navracsics 2003).
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A fentiek természetesen alkalmazhatók kett!nél több nyelv esetében is, három 

nyelvet rendszeresen használó beszél!knél például mindhárom nyelv valamilyen 

szint" aktivációjának folyamatos jelenlétével és változásával számolhatunk.

1.2.3. Percepciós vizsgálatok a kétnyelv! lexikonban

A kétnyelv"ekkel végzett percepciós kísérletek eddigi eredményei korántsem 

vezetnek egyértelm" és általánosan érvényes megállapításokhoz. Az eredményeket (a 

kísérleti körülményeken túl) alapvet!en meghatározza a kísérleti személyek 

nyelvtudása, nyelvhasználati szokásai, a nyelvelsajátítás folyamata. A percepciós 

folyamatokat vizuális stimulusok segítségével vizsgáló kutatásokban nem 

tekinthetünk el továbbá az írásrendszerek eltéréseib!l adódó esetleges 

különbségekt!l sem.

1.2.3.1. A kétnyelv"ség meghatározása

Ha a kétnyelv" lexikon m"ködését kívánjuk alaposabban megismerni, nem 

elhanyagolható szempont az sem, kiket tekintünk kétnyelv"nek. De Groot és 

munkatársai például az általuk végzett kísérletekben olyan holland pszichológia 

szakos egyetemi hallgatókkal dolgoztak, akik magas szinten tudtak angolul, és 

feltehet!en tanulmányaik során is használták a nyelvet. A kísérleti eredmények 

alapján a hallgatók szignifikánsan gyorsabban tudtak reagálni a holland nyelv" 

(anyanyelvi) feladatsornál, mint az angol nyelv" feladatsor esetében. Az 

eredményekb!l arra következtethetünk, hogy az anyanyelv szavainak felismerése 

még igen jó idegennyelv-tudás esetén is könnyebb, mint az idegen nyelv" szavaké 

(De Groot et al. 2002).

Annak meghatározására, kit tekinthetünk kétnyelv"nek, a Grosjean által adott 

definíció t"nik a leghasználhatóbbnak, ezt veszi alapul a fent idézett tanulmány is, 

amikor az angol nyelv rendszeres használatát  tekinti a kétnyelv"ség alapfeltételének. 

A fenti esetben ez azt jelenti, hogy olyan kísérleti személyek vehettek részt  a 

vizsgálatban, akik jól tudnak angolul, voltak már angol nyelvterületen hosszabb-

rövidebb ideig, és tanulmányaik során használják az angol nyelvet például 

szakcikkek olvasására. A magyarországi szociolingvisztikai, pszicholingvisztikai 

kutatások számára is Grosjean kétnyelv"ség-meghatározása t"nik általánosan 
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használtnak, használandónak (vö. Bartha 1999: 38): „A kétnyelv"ség két (vagy több) 

nyelv rendszeres használata, kétnyelv"ek pedig azok az emberek, akiknek 

mindennapi életük során szükségük van két (vagy több) nyelvre, és ezeket használják 

is.” (Grosjean 1992: 51, Bartha Csilla fordítása).2 

Kérdés azonban, hogy ez a meghatározás mindig eredményesen alkalmazható-

e, mindig releváns-e, mindig elegend!-e az adatközl!k, kísérleti személyek 

kétnyelv"ségének meghatározására. A különböz! nyelvi módok és azok produkcióra 

és percepcióra gyakorolt hatásának bemutatásakor például maga Grosjean is speciális 

kategóriaként tekint azokra, akik a második nyelvüket formális iskolai keretek között 

sajátították el (2001: 20). Fölmerülhet a kérdés, hogy egy (esetleg több) kritérium 

figyelembe vételével kiválasztott kísérleti személyek hogyan térnek el más, a 

nyelvtudással, nyelvhasználattal kapcsolatos változók tekintetében, illetve az, hogy 

ezek a változók hatással lehetnek-e az eredmények alakulására. Magyarpárú 

kétnyelv"ekkel végzett színmegnevezéses és szóasszociációs kísérletek eredményei 

alapján például megállapítható, hogy a válaszok különböznek a nyelvelsajátítás 

módja szerint (Navracsics 2002). 

1.2.3.2. A kompetencia kérdése

A kétnyelv"ek nyelvhasználatának vizsgálatakor fölmerül az azonos vagy 

különböz! kompetencia kérdése. Elképzelhet!, hogy a két  nyelv használata 

kiegyenlített, a kétnyelv" egyén mindkét nyelvét kvázi ugyanúgy képes használni 

bármilyen helyzetben. Ha valamelyik nyelv használata domináns (például már 

gyermekkorban inkább ki van téve valaki az egyik nyelv hatásának, mint a 

másiknak), akkor az egymáshoz viszonyított kompetenciák tekintetében egyenl!tlen 

kétnyelv"ségr!l beszélhetünk. A különböz! nyelvek egymáshoz képesti viszonya 

nem feltétlenül marad ugyanolyan egy egész életen át. Elképzelhet!, hogy  a két 

nyelv viszonya az élethelyzet függvényében megváltozik, a korábban kevésbé 

használt nyelv válik dominánssá a másik nyelv rovására (Bartha 1999: 184–186).

Kétnyelv"ekkel végzett beszédpercepciós pszicholingvisztikai kísérletek 

alapján úgy  t"nik, valamiféle nyelvi dominancia mindenképpen kialakul, és ez még 

szimultán kétnyelv"ek esetében is megfigyelhet!: a beszédpercepció során 
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alkalmazott szófelismerési, elemzési stratégiák alapján tetten érhet! a két nyelv 

közötti valamilyen mértékben kiegyenlítetlen viszony. A Cutler és munkatársai 

kutatásában (1989; 1992) vizsgált francia-angol kétnyelv"ek a domináns nyelvhez 

igazodóan alkalmaztak percepciós stratégiákat a két nyelv esetében a szavak 

felismerésekor. 

Korábbi kísérletek eredményei abba az irányba mutattak, hogy  a francia és az 

angol anyanyelv" beszél!k más-más stratégiákat alkalmaznak az elhangzó szavak 

feldolgozása során. A franciák esetében a szegmentálás során fontos szerepe van a 

szótagnak, míg ez az angolok esetében nem jellemz!. Meghatározott hangsorral 

kezd!d! szavak azonosítása franciák esetében könnyebb, ha a keresett hangsor az 

els! szótaggal azonos. Vagyis ha a keresett  hangsor ba, és az megegyezik az 

elhangzó stimulus els! szótagjával (például a balance szó esetében), gyorsabb a 

reakcióid!, mint ha nincs ilyen egybeesés (az elhangzó stimulus például balcon). A 

francia anyanyelv"ek a szótagalapú stratégiát angol szavak hallás utáni 

feldolgozásakor is alkalmazzák, míg az angol anyanyelv"ek könnyen szótagolható 

francia szavak esetében sem (Cutler et al. 1986, 1989). 

Kétnyelv"ek esetében az alkalmazott stratégia a domináns nyelv szerint alakul. 

Azok, akik angol domináns francia-angol kétnyelv"ek, egyik nyelv esetében sem 

alkalmazzák a szótagalapú megközelítést a szókezd! hangsorok azonosításában. A 

francia domináns kétnyelv"ek viszont a francia szavak esetében szótagolási stratégiát 

alkalmaznak, az angol szavak esetében nem. Az eredmények alapján feltételezhet!, 

hogy a szótagolás mint percepciós stratégia megtanulása és alkalmazása a korábban 

elsajátított nyelv függvénye (Cutler et al. 1989; 1992).

Szimultán és korai kétnyelv"ekkel végzett kísérleteik alapján (akiknek egyik 

nyelve a spanyol, másik a katalán), Sebastián-Gallés és munkatársai arra a 

következtetésre jutottak, hogy egyrészt  a fonetikai feldolgozó rendszer 

szempontjából különbség van a szimultán és a korai kétnyelv"ek között, másrészt az 

édesanya nyelve alapján a szimultán kétnyelv"ek esetében is kimutathatók eltérések 

bizonyos fonológiai különbségek észlelésében (2005). 

A kísérletek során a résztvev!knek gombnyomással kellett döntést hozniuk 

arról, hogy az elhangzó hangsorok létez! szavak-e vagy  sem. A döntés egyetlen, a 

katalán nyelvre jellemz! fonológiai különbséget érintett, amely a spanyolban nincs 
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meg: a stimulusok egy  részében az [e] hangot [!] hanggal vagy az [!]-t [e]-vel 

cserélték föl. A kísérleti személyeknek tehát azt kellett eldönteni, hogy  az elhangzó 

hangsor kiejtése megfelel!-e a katalán nyelv szabályai szerint. Mind a szimultán, 

mind a korai spanyol domináns kétnyelv"eknek gondot okozott a feladat megoldása, 

nem tudtak különbséget tenni a két hang között. Ugyanakkor észlelhet! némi eltérés 

a szimultán és a korai kétnyelv" katalán domináns kétnyelv"ek csoportja között is, a 

korai kétnyelv"ek nagyobb biztonsággal tudtak helyes döntéseket hozni. A 

pszicholingvisztikai kísérletek eredményei alapján fölmerül, hogy  még 

kiegyenlítettnek mondható kétnyelv"ség esetén is van domináns nyelv, amely 

alapvet!en meghatározza a nyelvfejl!dés folyamatát és a második nyelv elsajátítását.

1.2.3.3. Nyelvek közti kapcsolatok a lexikonban

A kétnyelv" lexikon vizsgálatában alapvet! kérdés, hogyan történik a 

különböz! nyelvekhez tartozó szavak el!hívása, milyen a kapcsolat a különböz! 

nyelvekhez tartozó szavak között, illetve hogyan érhet!k el a különböz! nyelv" 

szavak egymáshoz képest. Az els! és a második nyelv lexikonja közötti kapcsolatok 

nem szimmetrikusak. Kései kétnyelv"ekkel végzett el!feszítéses lexikai döntéses 

kísérletek eredményei alapján csak az els! nyelv szavai hatnak a második nyelv 

szavainak el!hívására, a második nyelv szavai csak ritkán vannak el!feszít! hatással 

az els! nyelv szavaira. Az el!feszít! hatásban mutatkozó aszimmetriát az 

magyarázza, hogy a második nyelv szavai nem közvetlenül kapcsolódnak a 

konceptuális reprezentációs szinthez, hanem az els! nyelv szavain keresztül. Vagyis 

a második nyelv szavairól hozott  lexikai döntésnél a kísérleti személy valójában nem 

egyszer"en azt teszteli, hogy az adott szó létezik-e a második nyelven, hanem azt, 

hogy van-e a második nyelven lexikai ekvivalense. Ha az el!feszítés az els! nyelvr!l 

a másodikra történik, a célszó els! nyelvi megfelel!je eleve aktivált állapotban van, 

így a célszó felismerése könnyebb (Jiang & Forster 2001).

A különböz! nyelvek fordítási ekvivalensei között megmutatkozó kapcsolatok 

nem csak az el!feszítés iránya (az el!feszítés az els! nyelvr!l a másodikra vagy a 

másodikról az els!re történik-e), hanem a kísérleti módszer függvényében is 

változhatnak. Grainger & Fenck-Mestre ugyanazokat a szavakat tesztelte francia-

angol kétnyelv" személyeknél különböz! kísérleti helyzetben (1998). Az egyik 
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feladat szemantikai kategorizáció volt, vagyis a kísérleti személyeknek arról kellett 

dönteniük, hogy a képerny!n megjelen! szó egy adott szemantikai kategóriához 

tartozik-e. A kísérlet lexikai döntést kívánó részében a képerny!n megjelen! 

bet"sorokról kellett eldönteniük a kísérleti személyeknek, hogy  létez! szavak-e vagy 

sem. A célszavak el!tt a szemantikai kategorizációs és a lexikai döntéses feladatban 

is igen rövid id!re (29–43 ms) felvillant egy hívószó, amely lehetett a célszó 

szemantikai ekvivalense a másik nyelven, illetve a célszó szempontjából formailag 

és szemantikailag semleges szó. A kísérletben maszkolt el!feszítést alkalmaztak, így 

a kísérleti személyek nem voltak tudatában az el!feszít! szó megjelenésének. Bár 

mindkét kísérleti helyzetben kimutatható volt el!feszít! hatás a nyelvek között, a 

reakcióid!-adatok alapján ez a hatás jelent!sebb szemantikai kategorizációs 

kísérletekben, mint lexikai döntés esetén. A kutatók ebb!l arra következtettek, hogy a 

fordítási ekvivalensek nyelvek közötti el!feszít! hatása a szemantikai szinten 

meglév! nyelvek közötti kapcsolatok következménye, és nem a formai (ortográfiai 

vagy fonológiai) reprezentációk közti kapcsolatok eredménye.

Az els! és a második nyelv lexikonja közti aszimmetrikus kapcsolat a 

magyarázat arra is, hogy második nyelvr!l els! nyelvre fordítani mindig könnyebb, 

mint az els! nyelvr!l a másodikra (Grainger & Fenck-Mestre 1998). Az els! és a 

második nyelv szavai közötti, illetve a különböz! nyelvekhez tartozó szavak és a 

konceptuális reprezentációk közti kapcsolatok a nyelvtudás függvényében 

változhatnak. Minél inkább kétnyelv"vé válik az egyén, a nyelvek közti kapcsolatok 

annál kiegyenlítettebbekké válnak. A kísérleti eredményeket azonban nem csak a 

kísérleti személyek nyelvtudása, hanem a kiválasztott szavak is meghatározzák. A 

nyelvelsajátítás korai szakaszában megtanult „könny"” szavak inkább mutatnak 

el!feszít! hatást mindkét irányban a nyelvtudás szintjét!l függetlenül, míg a ritkább 

szavakra jellemz!bb az aszimmetrikus el!feszít! hatás (Kroll & Tokowicz 2005).

A kétnyelv" mentális lexikonban zajló percepciós folyamatok vizsgálatában 

viszonylag új terület  a különböz! nyelv" szavak hozzáférésének egyidej" vizsgálata. 

Vizuális szófelismerésen alapuló lexikai döntéses kísérletek esetében, olyan 

kétnyelv" feladatsorokban, ahol az egynyelv" feladatsorokhoz hasonlóan a kísérleti 

személyeknek arról kell dönteniük, hogy a megjelen! bet"sor szó-e vagy sem, 

megn! a reakcióid! abban az esetben, ha a kísérleti személynek „nyelvet kell 
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váltania” (a kísérleti módszerr!l lásd b!vebben az 1.3. és az 1.4. fejezetet). Grainger 

és munkatársainak kutatásai alapján azonban ez a különbség világosan az egyik 

nyelvhez köthet! írásmódú szavaknál nem észlelhet!. (Grainger 1993; Thomas & 

Allport 2000.) Thomas és Allport kísérleteikben azonban egyértelm"en kimutatták, 

hogy az írásmódból ered! hatás a korábbi kísérletekben feltehet!en azért volt 

megállapítható, mert a Grainger és munkatársai által alkalmazott feladatsorok 

esetében a kísérleti személyek pusztán a szó grafikus formája alapján meg tudták 

hozni a döntést, vagyis nem volt rá szükségük, hogy értelmezzék a képerny!n 

megjelen! bet"sort. (A kísérletekben ugyanis olyan feladatsorokat  használtak, 

amelyben a francia szavak egyértelm"en francia, az angol szavak egyértelm"en 

angol írásmódúak voltak, az álszavak pedig mindkét nyelvhez egyaránt köthet!k.) 

Thomas és Allport  kísérleti eredményeik alapján feltételezik továbbá, hogy a nyelvek 

közt mért különbségek kétnyelv" feladatsor esetén a választási mechanizmusból is 

eredhetnek, vagyis nem feltétlenül utalnak magában a lexikonban zajló 

folyamatokra. (Thomas & Allport 2000.)

Másféle, szintén lexikai döntéses kísérletek eredményei alapján azonban 

elképzelhet!, hogy az írásmód hatással lehet a reakcióid!re. Vaid és Frenck-Mestre 

kutatásában a kísérleti személyeknek arról kellett  dönteniük, hogy egy adott szó 

francia avagy angol nyelv"-e (álszavak tehát nem szerepeltek a kísérletben). A 

résztvev!k 2–6 éve az Egyesült Államokban él!, francia anyanyelv" személyek 

voltak. A kísérleti eredmények alapján az egyértelm"en az angol nyelvhez köthet! 

szavak esetében mért reakcióid! szignifikánsan rövidebb volt, mint az írásmódjában 

nem egyértelm" angol szavak esetében. A francia szavaknál ilyen összefüggés nem 

volt kimutatható (Vaid & Frenck-Mestre 2002).

A szavak percepciója szempontjából különleges figyelmet érdemel a 

kognátuszoknak, vagyis azoknak a szavaknak az el!hívása, amelyek a két nyelvben 

azonos etimonúak, így hangalakjuk és/vagy írásmódjuk és jelentésük is azonos vagy 

majdnem azonos. A magyar és angol nyelv szempontjából nézve kognátusz például a 

film szó, de annak tekinthetjük a katedrálist és angol megfelel!jét a cathedral-t, noha 

hangalakjukban és írásképükben egyaránt nem elhanyagolható különbségek 

mutatkoznak.

36



Kétnyelv"ekkel végzett el!feszítéses lexikai döntéses kísérletek alapján úgy 

t"nik, a kognátuszok reprezentációja közös a kétnyelv" lexikonban. Katalán-spanyol 

kétnyelv"ekkel végzett kísérletek alapján a célszótól írásmódjukban alig különböz! 

kognátuszok a teljesen azonos hívószókhoz hasonlóan voltak gyorsító hatással a 

reakcióid!re, míg a célszóval jelentésben (de írásmódban nem), illetve írásmódban 

(de jelentésben nem) azonos hívószók nem voltak szignifikáns hatással a 

reakcióid!re. A kognátuszok el!feszít! hatását vizsgáló kétnyelv"ekkel végzett 

kísérletek hasonlóságot mutatnak a célszóval morfológiai kapcsolatban lév! szavak 

el!feszít! hatását vizsgáló egynyelv"ekkel végzett  kísérletekkel. A kognátuszok 

(porta–puerta), akár a morfológiai kapcsolatban lév! szavak (puerta–puertas) 

kapcsolódnak egymáshoz a lexikális (formai) és a konceptuális (jelentésbeli) 

reprezentációs szinten egyaránt. A jelentés és a szavak szintje közötti morfológiai 

reprezentációs szint bevezetésével a kognátuszok ábrázolhatók úgy  is, mint olyan 

különböz! nyelvekhez tartozó szavak, amelyeknek a jelentésen túl közös a 

morfológiai reprezentációja (Sánchez-Casas & García-Albea 2005).

1.2.3.4. Az els! nyelv hatása a második nyelv szavainak felismerésére

A nyelvek írásrendszerei, helyesírási szokásai különbözhetnek egymástól a 

bet"-hang megfeleltetés komplexitása szerint. A „mély” vagy kevésbé transzparens 

helyesírású (deep orthography) nyelvekben homályos a kapcsolat a szavak írásképe 

és hangalakja között, a „sekély” vagy transzparens (shallow orthography) 

helyesírású nyelvekben (amilyen a magyar vagy még inkább az olasz) a hangok és 

bet"k közti megfeleltetés egyértelm". A helyesírás hatással lehet a különböz! 

kísérleti módszerek használata során alkalmazott feladatmegoldási stratégiákra. 

Frost és munkatársai három, helyesírási rendszerében eltér! nyelv esetében 

vizsgálták a vizuális szófelismeréskor alkalmazott stratégiákat lexikai döntéses és 

szómegnevez!s kísérletekben (1987). A három nyelv a helyesírás szempontjából a 

legmélyebbt!l a legsekélyebbig a héber, az angol és a szerb-horvát volt. A kísérlet 

els! részében alkalmazott  feladatsorokban ugyanolyan arányban használtak ritka és 

gyakori szavakat, arra számítottak, hogy a gyakorisági hatás különböz! lesz a 

nyelvek között  a feladatmegoldási stratégia függvényében. Az el!zetes hipotézisnek 

megfelel!en a hébernél nem volt szignifikáns különbség a reakcióid!ben 
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ugyanazoknál a szavaknál szómegnevez!s és lexikai döntéses kísérletekben, az angol 

és a szerb-horvát esetében azonban igen, és ez a különbség a szerb-horvátnál 

jelent!sebb, mint az angolnál. A szómegnevezés során a héber esetében volt a 

legnagyobb különbség a reakcióid!ben az álszavak, a ritka szavak és gyakori szavak 

között, míg a szerb-horvátnál volt a legkisebb a különbség.

A kísérlet második részében a szemantikai el!feszítés hatását vizsgálták 

szómegnevezéses kísérletekben. A szemantikai el!feszítés leginkább a héber szavak 

felismerésére volt hatással, az angol szavaknál gyenge, a szerb-horvát szavaknál 

semmilyen hatás sem volt kimutatható. Szintén szómegnevezéses kísérletekben az 

álszavak szerepeltetése a feladatsorokban hatással van a feladatmegoldási stratégiára 

a héber esetében, minél több álszó van a stimulusok között, annál inkább csökken a 

reakcióid!. A szerb-horvátnál azonban egyáltalán nincs hatással a reakcióid!re a 

feladatsorban szerepl! álszavak aránya. A kísérleti eredmények igazolni látszanak azt 

a feltételezést, hogy a sekély ortográfiájú nyelveknél a vizuális szófelismerés során 

prelexikális graféma–fonéma megfeleltetés történik, míg a mély ortográfiájú 

nyelveknél a lexikális felismerés nagyrészt a vizuális információra támaszkodik, a 

szavak hangalakja a lexikális szint után válik elérhet!vé.

A fentiekb!l következik, hogy a vizuális szófelismerési stratégiák 

nyelvspecifikusak lehetnek. Kérdés, hatással van-e az anyanyelv szavainak 

felismerése során általában alkalmazott stratégia a második nyelv szavainak 

felismerésére. Lemhöfer és munkatársai az ortográfiai mélység szempontjából 

különböz! nyelvek beszél!i, német, holland és francia anyanyelv" személyek angol 

nyelv" vizuális szófelismerési eredményeit vetették össze (2008). A kutatásban 

kísérleti módszerként a fokozatos kitakarást (progressive demasking) alkalmazták. A 

módszer lényege, hogy  a képerny!n látható minta alól fokozatosan el!t"nik a célszó, 

amelyet a kísérleti személyeknek a lehet! leggyorsabban kell azonosítani, és az 

azonosítást követ!en be kell gépelniük (a kísérleti módszerr!l lásd b!vebben 

Grainger & Segui 1990; Dufau et al. 2008, illetve az 1.3.3. fejezetet). 

A kutatók több, az egynyelv" vizuális szófelismerést általában meghatározó 

tényez! (szavak hosszúsága, gyakorisága, morfológiai család mérete, angol 

szomszédsági párok száma, bigramok gyakorisága, szintaktikai kategóriák és 

jelentések száma, szemantikai változók) és néhány nyelvek közötti kapcsolatokat 
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mutató változó (szomszédsági párok, homográfok és kognátuszok száma az els! 

nyelven) hatásának érvényesülését vizsgálták az anyanyelv függvényében. A 

különböz! anyanyelv" résztvev!k között általában nem volt különbség a szavak 

felismerésében. Az egyetlen változó, ahol a francia anyanyelv"ek különböztek a 

másik két csoporttól, a jelentésteliség (meaningfulness) volt. Ez a változó a francia 

anyanyelv" kísérleti személyeknél szignifikáns hatással volt  a szavak felismerésére. 

A különbség feltehet!leg annak tudható be, hogy  a mély ortográfiájú francia 

nyelvhez szokott kísérleti személyek a második nyelv szavainak felismerésekor is 

inkább figyelembe veszik a szavak szemantikai reprezentációját, kevésbé 

hagyatkoznak csupán az ortográfiai kódra.

A stimulusok nyelvek közötti kapcsolatait jellemz! tulajdonságok közül csak 

annak volt szignifikáns gyorsító hatása a reakcióid!re, ha az adott szónak voltak az 

els! nyelvben kognátuszai. A kognátusz státusz felismerésre gyakorolt kedvez! 

hatása arra utal, hogy a résztvev!k anyanyelvi lexikonjukat is „ébren tartották” a 

kísérlet során.

Összevetve az angol anyanyelv" kontrollcsoport reakcióid!-adatait  az angolt 

második nyelvként tanulók eredményeivel jellemz! különbségek adódnak az els! és 

a második nyelv szavainak felismerésében is. A szavak el!fordulási gyakorisága írott 

szövegekben szignifikáns hatással volt a szavak felismerésére az angolt második 

nyelvként tanulóknál, míg az angol anyanyelv"eknél csak a szóbeli gyakoriságnak 

volt szignifikáns hatása a reakcióid!re. A különbség feltehet!en abból adódik, hogy a 

nyelvtanulók második nyelvükkel els!sorban írott  nyelvi anyagon keresztül 

ismerkednek, kevesebb beszélt  nyelvi élményük van. A beszélt nyelvi gyakoriság 

hatása azonban egyaránt jellemz! volt az anyanyelvi és a nem anyanyelvi beszél!k 

körében is. 

A morfológiai család mérete szintén nem volt szignifikáns hatással a szavak 

felismerésére az angol anyanyelv" kontroll-csoportban, míg az angolt második 

nyelvként tanulóknál egyértelm"en kimutatható volt  ilyen hatás, ami valószín"leg 

kapcsolatba hozható a szavak el!fordulási gyakoriságával írott szövegekben. 

Összességében elmondható, hogy a gyakoriság hatása fokozottabban érvényesül a 

második, mint az els! nyelv szavainak felismerésében.
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1.2.4. A kétnyelv! lexikon interaktív percepciós modelljei

A kétnyelv"séggel pszicholingvisztikai szempontból foglalkozó kutatások 

központi kérdése kezdetben az volt, hogyan reprezentálódnak a különböz! 

nyelvekhez tartozó szavak a mentális lexikonban: egyetlen integrált lexikon van, 

vagy a különböz! nyelvekhez tartozó szavak tárolása egymástól elkülönítve történik. 

Az újabb kutatások középpontjában a lexikai felismerés folyamata áll, vagyis nem 

azon van a hangsúly, hogyan tárolódnak a különböz! nyelv" szavak a lexikonban, 

hanem azon, hogy a szófelismerés folyamatában mely ponton kap szerepet az az 

információ, hogy az adott szó milyen nyelv". 

Lehetséges, hogy a nyelv meghatározása a szó felismerése el!tt megtörténik a 

beszél! elvárásainak megfelel!en, ekkor a keresés az adott nyelv szavai között zajlik. 

Az is elképzelhet!, hogy  a lexikális szinten mindkét nyelv szavait érik aktivációs 

hatások, a megfelel! elem kiválasztásával párhuzamosan történik annak a 

felismerése is, hogy az adott szó melyik nyelvhez tartozik. További lehet!ségként 

még fölmerül, hogy csak az után határozható meg, milyen nyelv" az adott szó, ha az 

azonosítás megtörtént (Grainger 1987; Kroll & Tokowicz 2005).

Az utóbbi években a kétnyelv" lexikont vizsgáló kutatásokban az újabb célok 

megfogalmazásával párhuzamosan el!térbe kerültek az egynyelv" percepció 

folyamatának feltérképezésére már régóta használt  reakcióid!-méréses kísérleti 

módszerek. A leggyakrabban alkalmazott kísérleti módszer a lexikai döntés 

(b!vebben lásd az 1.3. és az 1.4. fejezetben). A kísérleti eredmények alapján lehet!vé 

vált olyan komputációs modellek megalkotása, amelyek alapján a korábbiaknál 

egzaktabb módon leírhatók a lexikonban zajló folyamatok, és megfogalmazhatók 

újabb, további kísérletekkel tesztelhet! hipotézisek a lexikális hozzáférés 

folyamatával kapcsolatban (Thomas & van Heuven 2005). 

A továbbiakban néhány, a kétnyelv" percepció leírására készített modellt 

mutatok be röviden, amelyek elméleti keretet  biztosíthatnak az általam végzett 

kutatáshoz is.

A Léwy és Grosjean által kidolgozott  BIMOLA (Bilingual Model of Lexical 

Access), a kétnyelv" szófelismerés modellje a kétnyelv" beszédpercepció 

folyamatának ábrázolására kidolgozott  komputációs modell. A BIMOLA alapja az 

egynyelv" beszédpercepcióra kidolgozott TRACE modell (ismertetését lásd az 
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1.1.3.4. fejezetben). A kétnyelv" beszédpercepció interaktív modelljének számot kell 

tudnia adni az egynyelv" percepciót meghatározó hatásokról (mint például a 

gyakorisági hatás), valamint alkalmasnak kell lennie arra, hogy  magyarázni tudja a 

két (vagy több) nyelv egymásra gyakorolt  hatását a szavak fölismerésének 

folyamatában a nyelvi mód függvényében (a különböz! nyelvi módokról 

kétnyelv"ek esetében lásd az 1.2.2.2. fejezetet). 

1.2.1. ábra: A BIMOLA (Bilingual Model of Lexical Access) modell (Grosjean 2008: 204)

A modellben három szintet különítenek el: a jegyek, a fonémák és a szavak 

szintjét (lásd az 1.2.1. ábrát). A jegyek szintjén nincs nyelvek szerinti elkülönülés, a 

!"# $%&'() *&+, +(-&.)/0/&) /) 1/2/).342$

Lg. A Lg. B

Words

Phonemes

Features

Global language activation
Higher linguistic information 

Subset
activation

Subset and
phonotactic
activation 

Acoustic
wave

Lg. A Lg. B

F/.3+( 55.5 A visual representation of BIMOLA—a bilingual model of lexical access

of the candidate phonemes. Phoneme-to-word and word-to-phoneme
activation occurs between word nodes and the phoneme nodes they
are made up of. Words also receive top-down pre-activation based on
external information about the listener’s language mode and higher
linguistic information. Within-level connections involve subset activa-
tion, phonotactic activation, and lateral inhibition. Subset activation
and lateral inhibition are present at both the phoneme and word levels,
and they operate within a language only. Phonotactic activation, on
the other hand, is present at the phoneme level only and is based on
distributional properties of word-initial segments. All connections can
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fonémák és szavak szintjén azonban igen, bár minkét nyelv fonémái és szavai egy 

nagyobb rendszer részei. A fonémák és szavak közötti távolságot az egyes 

csomópontok közti távolság és a fekete, fehér és szürke színárnyalatok 

reprezentálják. A szavak szintjén az egyes csomópontok preaktivációja képes számot 

adni a szavak gyakoriságáról, ezt a pontok nagysága mutatja meg. 

Az egyes szintek közötti kapcsolat interaktív, felülr!l lefelé és alulról felfelé 

ható aktiváció egyaránt elképzelhet!. A fonémák és a lexémák szintjén belüli 

aktivációs és gátló folyamatok csak az egyes nyelvek elemeinek halmazán belül 

képzelhet!k el, különböz! nyelv" elemek között nem (Grosjean 2008: 201–210).

A kétnyelv" vizuális percepció ábrázolására kidolgozott modell a BIA 

(Bilingual Intractive Activation), kétnyelv" interaktív aktivációs modell. A modell 

négy szintes, a bet"ket alkotó vizuális jegyek, bet"k és szavak szintje kiegészül a 

nyelvi csomópontokkal (lásd az 1.2.2. ábrát). 

A BIA modell alapja az egynyelv" vizuális percepcióra kidolgozott IA 

(Interactive Activation) modell (lásd b!vebben az 1.1.3.4. fejezetben), az 

interaktivitás értelmében ugyanúgy felülr!l lefelé és alulról fölfelé ható aktivációs 

folyamatok jellemzik, mint a BIMOLA-t. Az alulról felfelé ható aktiváció 

nyelvfüggetlen, a különböz! nyelvekhez tartozó szavak egyetlen integrált lexikon 

részei. A nyelvi csomópontoktól felülr!l lefelé ható gátlás azonban nyelvspecifikus, 

az éppen aktív csomópont gátolja a másik nyelv szavainak aktiválását (van Heuven 

et al. 1998).

A BIA modell szerint a nyelvtudás alapvet!en meghatározza a különböz! 

nyelvek szavainak el!hívhatóságát. Kiegyenlítetlen kétnyelv"ség esetén a második 

nyelv szavai lassabban aktiválhatók. Bár az els! nyelv er!sebben képes gátolni a 

második nyelv lexikonjának aktiváltságát, a kísérleti eredmények abba az irányba 

mutatnak, hogy egyértelm", csak az els! nyelv szavainak el!hívását megkívánó 

instrukciók esetén sem „kapcsolható ki” a második nyelv lexikonja sem (Lemhöfer 

& Dijkstra 2004; Dijkstra 2005; Thomas & Van Heuven 2005).
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1.2.2. ábra: A BIA (Bilingual Interactive Activation) modell (Thomas M. S. C. & van 
Heuven W. J. B. 2005: 207)

A két modell közötti különbségek els!sorban a különböz! modalitásból 

erednek: a BIMOLA hallott  szavak, a BIA modell pedig az írott szavak felismerése 

terén tapasztalt jellegzetességekb!l indul ki. A legfontosabb különbség a két modell 

között az, hogy  míg a BIA modellben ábrázolt integrált  lexikonban a különböz! 

nyelvekhez tartozó szavak is „versenyeznek” egymással az aktiváció folyamatában, 

addig a BIMOLA szerint ez csak az azonos nyelv" szavak között képzelhet! el. 

A BIA modellben a nyelvi csomópontok gátlólag hathatnak az egyes 

nyelvekhez tartozó szavak aktiválására, a BIMOLA modellben viszont a 
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kontextusnak megfelel!en a bázisnyelv aktiválja az annak megfelel! lexikon elemeit. 

A BIA modell alkalmas arra, hogy magyarázatot adjon a kétnyelv" lexikai döntéses 

kísérletekben tapasztalt különböz! nyelvek közötti interferencia-jelenségekre, a 

BIMOLA viszont els!sorban a nyelvi kontextus szófelismerésre gyakorolt hatását 

képezi le (vö. Thomas & van Heuven 2005).

A BIA modell továbbfejlesztett változata a BIA+ modell. A BIA+ tartalmaz 

fonológiai és szemantikai reprezentációs szintet is, ugyanakkor számol azzal is, 

hogyan hatnak a kísérletekben alkalmazott stimulusok és instrukciók a szavak 

el!hívására. A nyelvi csomópontok megmaradnak ugyan a BIA+ modellben is, de 

már nincsenek gátló hatással a nem célnyelvi szavak aktivációjára (Thomas & van 

Heuven 2005; Kerkhofs et al. 2006). 

A BIA modell kiegészíthet! továbbá egy, a lexéma és a szemantikai szint 

között elhelyezked! morfológiai szinttel is, az els! és a második nyelv kognátuszok 

felismerésekor tapasztalt  kapcsolatainak megfelel!en (vö. Sánchez-Casas & García-

Albea 2005, ismertetését lásd az 1.2.3.3. fejezetben).

A fent leírt modellek lokalista (az egyes rendszerelemeknek elkülönült, statikus 

azonosságot tulajdonító) modellek, egy kialakult  nyelvi rendszer m"ködését 

ábrázolják. A BIA+ modell számot tud adni arról, hogyan határozzák meg a 

különböz! szintek közti eleve adott kapcsolatok a felismerést, de nem tudja 

ábrázolni, hogyan alakulnak ki ezek a kapcsolatok a tanulási folyamatok során 

(Jacquet & French 2002). 

Az utóbbi években történtek próbálkozások a Seidenberg és McClelland (1989) 

egynyelv" modelljéhez hasonló, tanulás alapú kétnyelv" percepciós modellek 

kialakítására is. A tanulás alapú modellek kétlépcs!sek. Az els! fázisban a releváns 

kognitív területek leírására alkalmas reprezentációs szintek felépítése és a szintek 

közti kapcsolatokat meghatározó hálózati architektúra fölépítése történik. A rendszer 

kezdetben üres, a második fázisban következik a szavak formája és jelentése közti 

kapcsolódások megtanulása. A tanulás alapú modellek célja egyel!re nem annyira a 

lexikonban zajló folyamatok általános érvény" leírása, hanem inkább valamely 

kísérleti eredmények alapján látszó törvényszer"ségek hátterében álló mentális 

folyamatok számítógépes szimulálása (Thomas & van Heuven 2005).
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Thomas modellje, a BSN (Bilingual Single Network) modell, amely  két 

elképzelt nyelv 100-100 elemét foglalja magában, sikeresen szimulál a két nyelv 

szavai közti (kétnyelv"ekkel végzett lexikai döntéses kísérletek alapján kimutatott) 

kapcsolatokat, hatásokat. Ez a modell is (a BIA modellhez hasonlóan) az egyetlen 

hálózat hipotézisb!l indul ki, vagyis a két nyelv szavai egyetlen közös reprezentációs 

forrásban tárolódnak, ez magyarázza a nyelvek közti interferencia-jelenségeket 

(Thomas & van Heuven 2005, Thomas 1997).

A tanulás alapú komputációs modellek alkalmazása a kétnyelv" percepcióra 

egyel!re kevésbé kidolgozott. Ugyanakkor az ilyen modellek nyelvt!l független 

általános alkalmazhatósága is problémás. Thomas fent említett modellje egyutas, 

vagyis nem tesz különbséget szabályos és szabálytalan alakok között. Úgy t"nik 

azonban, hogy a gazdag morfológiájú nyelvek esetében, mint  amilyen a magyar is, 

az ilyen modellek nem alkalmazhatók megfelel!en. A jöv!ben azonban elképzelhet!, 

hogy lesznek olyan tanulás alapú modellek is, amelyek egyre több kérdésre 

magyarázatot tudnak adni a kétnyelv" percepcióval kapcsolatosan (Thomas & van 

Heuven 2005, Juhász & Pléh 2001, Lukács 2001).
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1.3. Kísérleti módszerek a lexikális hozzáférés vizsgálatára

1.3.1. Megakadásjelenségek elemzése

A produkciós folyamatok vizsgálatára a legutóbbi id!kig az egyik 

legelterjedtebb vizsgálati módszer a megakadásjelenségek nyelvi elemzése. A 

beszédprodukció során bekövetkez! tévesztésekben észlelhet! szabályszer"ségek 

alapján következtethetünk a háttérben zajló kognitív folyamatokra. A 

megakadásjelenségek tanulmányozására korpuszokat hoznak létre. Az egyik legels! 

pszicholingvisztikai kutatási céllal összeállított megakadásjelenség-tár Fromkin 

gy"jteménye (az általa szerkesztett 1973-as kötet függelékében válogatás található a 

több mint 4000 spontán nyelvbotlást tartalmazó korpuszból), de az utóbbi id!ben van 

már elérhet! francia (Rossi & Peter 1998), s!t, magyar nyelv" „nyelvbotlás”-korpusz 

is (Gósy 2004c, 2005a, 2006a, 2007, 2008). 

A nyelvbotlások elemzése meglehet!sen nehéz feladat, hiszen szintaktikai 

jelleg" tévesztések 1000 mondatonként átlagosan kevesebb mint ötször, lexikális 

tévesztések 1000 szóban egyszer, fonológiai kódolásból ered! hibák 10 000 szóban 

átlagosan kevesebb mint négyszer fordulnak el!. A vizsgálati nehézségek ellenére 

elmondható, hogy a spontán megakadások éppen azért  lehetnek különösen fontosak a 

nyelvészeti kutatás számára, mert természetesek, nem laboratóriumi körülmények 

között jöttek létre. (Ferrand 2002: 29–30)

A megakadásjelenségek osztályozása a megakadások jellege és a 

beszédtervezés folyamatának érintett szintjei szerint történik. Megkülönböztethetünk 

a beszél! bizonytalanságából, illetve a téves kivitelezésb!l következ! 

megakadásokat. A beszél! bizonytalanságát tükrözik a néma szünetek, a hezitálások, 

a nyújtások, az újrakezdések, az ismétlések és a töltelékszavak. A kivitelezés 

problémáiból adódnak a freudi elszólások, malapropizmusok, amelyek a fogalmi 

szinthez köthet!k; a nyelvi tervezés szintjét érint! hibák a grammatikai 

összehangolatlanságok, kontaminációk; a lexikális hozzáféréshez köthet!k a téves 

szótalálások, „a nyelvem hegyén van” jelenség; a fonológiai tervezés hibái a 

fonológiai nyelvbotlások; a lexikális hozzáférés és az artikulációs tervezés 

összehangolatlanságából adódó megakadásjelenségek az újraindítás, nyújtás, 

szünettartás a szóban; az artikulációs tervezéshez köthet!k a sorrendiség problémái, 
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vagyis az anticipáció, a perszeveráció és a metatézis; az artikulációs tervezés és 

kivitelezés összehangolatlanságából adódnak az egyszer" nyelvbotlások; illetve 

vannak olyan hibák, amelyek egyszerre több szinthez is köthet!k (Gósy 2002).

A téves szótalálások elemzése közelebb vihet  a mentális lexikon szerkezetének, 

illetve a lexikális szint és a beszédprodukció más reprezentációs szintjei közti 

kapcsolat vizsgálatához (lásd az 1.1.2.2. fejezetet). Ugyanakkor ahhoz, hogy 

pontosabb képet kapjunk a különböz! megakadásjelenségek el!fordulási arányairól 

is, nem elég a nyelvbotlások gy"jteményének tanulmányozása, másfajta vizsgálati 

anyagra van szükség. A spontán szövegfelvételek alapján készített átírások 

lehet!séget biztosíthatnak a különböz! megakadások el!fordulási arányainak 

vizsgálatára is, illetve lehet!vé teszik a beszél! bizonytalanságából ered! hibák 

elemzését (Gósy 2003, Markó 2004). A szövegfelvételekhez célszer" olyan 

feladathelyzetbe hozni az adatközl!ket, amelyben minél természetesebben, 

szorongásmentesen, a nyelvhasználat szempontjából kevésbé tudatosan nyilvánulnak 

meg (Horváth 2004). A speciális feladathelyzet, például egy nyelvi játék, alkalmas 

lehet arra is, hogy növelje a megakadások el!fordulásának valószín"ségét az 

elemzend! szövegekben (Szabó 2004).

A megakadásjelenségek elemzésének els!sorban a beszédprodukciós 

folyamatok feltérképezésében van hagyománya. El!fordulnak azonban 

megakadások, téves észlelések a percepció során is. A percepciós folyamat hibái 

szintén utalhatnak a mentális lexikon szervez!désére és m"ködésére, hiszen 

lényegében akkor beszélhetünk téves észlelésr!l, ha a hallgató nem a közlésnek 

megfelel! szót aktiválja, hanem például egy ahhoz hangalakjában nagyon hasonlót 

(Bóna 2004). További kutatási irány lehet a beszédprodukcióban el!forduló 

megakadások percepciójának vizsgálata is (részletesebben lásd Bóna 2006).

El!fordul, hogy  hirtelen nem tudjuk el!hívni azt a szót, amelyikre szükségünk 

van, annak ellenére, hogy  pontosan tudjuk a jelentését, esetleg egyes morfológiai 

vagy szintaktikai tulajdonságait is meg tudjuk mondani. Ezt az állapotot, amely a 

lexikális hozzáféréshez köthet! megakadás, a pszicholingvisztikában „nyelvem 

hegyén van” jelenségnek nevezik. Az életünk során számtalanszor átélt  élmény 

kísérleti úton is el!idézhet!. A résztvev!knek az elhangzó definíció alapján ki kell 

mondaniuk a keresett szót. A kísérleti személyek feladata továbbá az is, hogy ha 
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hirtelen nem tudják a keresett szót el!hívni, noha ismerik a szót, hangosan 

gondolkodjanak, bepillantást  engedve ezzel a célszó el!hívásának folyamatát. A 

„nyelvem hegyén van” jelenség állapotába hozott személyek a célszó keresése 

közben a keresett  szóval szemantikai vagy hangzásbeli kapcsolatban álló szavakat 

aktiválnak, a mentális lexikon elemei közt meglév! kapcsolatok jellegének 

megfelel!en (Aitchison 2003: 24; Gósy 2001a, 2004a).

1.3.2. Szóasszociációs vizsgálatok

A szavak közti kapcsolatok feltérképezésére alkalmazzák a kutatók a 

szóasszociációs kísérleteket. A módszer lényege, hogy a kísérleti személyeknek ki 

kell mondaniuk vagy  le kell írniuk az els! szót, amelyik a hívószóról eszükbe jut. A 

hívószók és az asszociátumok közti kapcsolatokból, az asszociációk típusából 

következtetni lehet a mentális lexikon szervez!désére. A kísérletnek több formája is 

ismert. Lehetséges, hogy  a kísérletben nem csak az els! asszociátum, hanem több, a 

hívószó alapján felidézett dolog is feljegyezhet! vagy kimondható, ilyenkor fontos a 

sorrend is. A hívószó lehet egy értelmes szó módosításával létrehozott hangsor is, 

ilyenkor a feladat az értelmetlen hangsorok hangzása alapján felidézett szó 

kimondása (Gósy 2000, 2001b).

Kevésbé elterjedt kísérleti módszer a szabad asszociáció. A módszert Cser 

János fejlesztette ki és alkalmazta el!ször. A kutatás célja a gyerekek szókincsének 

vizsgálata volt. Az instrukciók szerint 15 perc alatt  kellett  följegyezniük annyi szót, 

amennyi csak az eszükbe jut. Összesen 4483 tíz és tizennégy év közötti gyermek vett 

részt a vizsgálatban, közülük 1000 adatait dolgozták föl. A kísérleti eredmények 

alapján következtetni lehet a gyerekek szókincsének nagyságára, a szavak használati 

gyakoriságára és a szavak közti asszociatív kapcsolatokra. A kutatást Gósy Mária és 

Kovács Magdolna 400 hatodik és hetedik osztályos tanulóval 2001-ben 

megismételte. Az azonos módszerrel, mintegy  60 év különbséggel végzett kutatás 

lehet!séget ad a szókincs és a mentális lexikon szervez!désének vizsgálatára a 

valóságos id!ben (Cser 1939 idézi Gósy & Kovács 2001; Gósy & Kovács 2001).

Nem csak az els!, hanem a második nyelv lexikonának vizsgálatára is 

alkalmazható a szóasszociációs teszt. A kapott válaszok elemzése alapján lehetséges 

az els! és a második nyelv szavai közti kapcsolatok összevetése, a nyelvtudás 
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hatásának vizsgálata a feladatmegoldási stratégiákra (Singleton 1999: 130–190, 208–

210, 233–236, Doró 2009). A szóasszociációs vizsgálat a nyelvek közötti 

kapcsolatok vizsgálatára is általánosan használt módszer. A több nyelv egyidej" 

használatát megenged! kísérletek f! kérdései az egyik nyelvr!l a másikra történ! 

lehívások arányai, illetve a hívószók és az asszociátumok közti kapcsolatok jellege 

(de Groot 1993; Navracsics 2001a, 2001b, 2006, 2007).

1.3.3. Kép- és szómegnevezés, lexikai döntés

A mentális lexikon pszicholingvisztikai kutatásában fontos szerepe van a 

reakcióid!-méréses kísérleteknek, a leggyakrabban alkalmazott kísérleti módszer a 

kép- és szómegnevezés, valamint a lexikai döntés. A képmegnevez!s kísérletek 

lényege, hogy a kísérleti személyeknek minél gyorsabban kell megnevezniük, mit 

látnak a képerny!n felvillanni. A szómegnevezéses kísérletekben a képerny!n 

megjelen! szót kell minél rövidebb id! alatt  kiolvasni. A szó kimondásának kezdetét 

a számítógéphez csatlakoztatott mikrofon érzékeli. 

Az ilyen jelleg" kísérletekben a vizuális stimulus megjelenése és a válasz 

kezdete közt eltelt id!b!l lehet következtetni a mentális folyamatokra. A 

szómegnevezés során nehéz eldönteni, hogy a stimulus megjelenését!l a kimondásig 

eltelt  id! mennyiben tükrözi a szófelismerési és mennyiben a szó kiejtésének 

nehézségeit. A produkciós és percepciós folyamatok elkülönítésére használják a 

kutatók a késleltetett szómegnevezést, amikor a kísérleti személyeknek nem azonnal 

kell kimondaniuk a megjelen! szót, hanem egy bizonyos id! elteltével, amit például 

a képerny!n felvillanó csillag jelez (Ferrand 2002: 30; 2007: 36).

Az írott szavak felismerését vizsgáló pszicholingvisztikai kutatásokban 

leggyakrabban alkalmazott kísérleti módszer a lexikai döntés, amelyet Rubenstein, 

Garfield és Millikan alkalmazott el!ször, 1970-ben. A módszer lényege, hogy a 

kísérleti személyeknek el kell dönteniük a számítógép képerny!jén megjelen! 

bet"sorokról, hogy a megadott nyelven értelmes szavak-e vagy sem. 

A válasz egy billenty", az egérgomb vagy a számítógéphez csatlakoztatott, erre 

a célra kifejlesztett eszköz gombjának megnyomásával adható meg. A feladatsorok 

általában 50-50%-ban tartalmaznak szavakat és értelmetlen bet"sorokat. A kísérletek 

során mért függ! változók a stimulus megjelenését!l a gombnyomásig eltelt 
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reakcióid! és a hibák aránya. A kísérleti személyeknek a lehet! legrövidebb id! alatt, 

a lehet! legkevesebb hibával kell döntést hozniuk a megjelen! bet"sorokról 

(Rubenstein et al. 1970 idézi Ferrand 2007: 35; Ferrand 2007: 35). A reakcióid! és a 

hibás döntések aránya a kísérletben alkalmazott instrukciók és a stimulusok 

tulajdonságainak függvénye (lásd b!vebben az 1.4.3. fejezetben).

A fent leírt kísérleti módszer változatának tekinthetjük az el!feszítést 

alkalmazó lexikai döntéses kísérleteket. Ekkor a célszavak megjelenését megel!zi 

egy felvillanó stimulus, hívószó, a döntést igényl! bet"sor csak ezt  követ!en válik 

láthatóvá. A szavaknál mért reakcióid! az el!feszítés hatásának függvényében 

változhat. Az el!feszítés lehet maszkolt, ilyenkor a hívószó felvillantása el!tt és után 

a stimulus hosszúságának megfelel! maszk (például #####) látható a képerny!n.

A „szó”–“nem szó” döntést kívánó kísérletekhez képest lehetséges más 

kritériumok meghatározása is. A szemantikai kategorizációs kísérletekben például 

arról kell döntést hozniuk a kísérleti személyeknek, hogy egy  szó adott szemantikai 

kategóriába sorolható-e vagy sem. A képerny!n el!bb megjelenik a szemantikai 

kategória (például „BÚTOR”), majd a célszó (például „szék”). A célszó megjelenése 

után a kísérleti személyeknek a lehet! leggyorsabban le kell nyomniuk a döntésnek 

megfelel! billenty"t (Ferrand 2007: 37–38).

A lexikai döntés alternatívája a szintén reakcióid!-mérésen alapuló fokozatos 

kitakarás (progressive demasking). A kísérlet során a felismerend! szó és egy  maszk 

stimulus váltakozva jelennek meg a képerny!n. A felismerend! szó egyre hosszabb 

ideig, míg a maszk ezzel párhuzamosan egyre rövidebb ideig marad látható, ami azt 

az érzetet kelti, hogy  a szó fokozatosan t"nik el! a maszk alól. A kísérleti személy 

feladata, hogy amikor úgy véli, felismerte a szót, azt a megfelel! gomb 

megnyomásával jelezze. A gombnyomást követ!en a felismert  szót be kell gépelni. 

Az „enter” billenty" leütése jelzi, hogy a begépelés megtörtént, és egyben indítja a 

következ! feladatot. Az eddigi eredmények alapján a módszer el!nye, hogy a szavak 

egyes tulajdonságainak (például gyakoriság, szomszédsági párok gyakorisága) hatása 

a szavak felismerésére jóval nagyobb reakcióid!-különbségeket eredményez, mint a 

lexikai döntéses kísérleteknél (Grainger & Segui 1990; Dufau et al. 2008).

A kép- és szómegnevezést, a lexikai döntést, illetve újabban a fokozatos 

kitakarást is sikerrel alkalmazzák a kétnyelv" mentális lexikon vizsgálatára. A szavak 
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kétnyelv" vizuális szófelismerést meghatározó tulajdonságainak feltérképezésén túl 

egyre gyakoribbak az olyan kutatások is, amelyek a nyelvek közötti kapcsolatokat 

vizsgálják különféle kísérleti helyzetekben (a stimulusok tulajdonságainak 

vizsgálatára lásd például de Groot et al. 2002; Lemhöfer et al. 2008; a nyelvek 

közötti kapcsolatokról lásd például Grainger & Beauvillain 1988; Kroll & Tokowicz 

2005; a különböz! reakcióid!-méréses kísérleti módszereket alkalmazó kutatásokra 

további példák olvashatók az 1.2. fejezetben). 

A nyelvek közti kapcsolatok kutatásában a feladatsorok összeállításának 

számos kombinációja elképzelhet!. Vizsgálható az els! és a második nyelv szavainak 

felismerése egynyelv" feladatsorok használatával, két nyelv szavainak aktiválása 

vegyes, mindkét nyelv szavait egyaránt tartalmazó feladatsorokkal, el!feszítéses 

kísérletekben, ahol egyaránt vizsgálhatók az el!feszít! hatások az els! és a második 

nyelven belül, illetve a nyelvek között. 

Megjegyzend! továbbá, hogy a második nyelvüket formális (iskolai, 

nyelviskolai) körülmények között elsajátítók körében végzett  kutatásoknál 

célszer"bb lehet a lexikai döntés vagy a fokozatos kitakarás módszerét választani, 

így nem befolyásolják az eredményeket a nyelvek közti fonetikai különbségekb!l 

adódó eltérések. A vizuális stimulusok használata mellett szól a második nyelv 

esetében az is, hogy a nyelvtanulás általában írottnyelv-központú.

A kétnyelv" reakcióid!-méréses kísérletekben lehet!ség van arra is, hogy 

éppen a nyelv legyen az a kritérium, ami alapján a kísérleti személyeknek döntést 

kell hozniuk. Ilyenkor a két válaszgomb a két nyelvnek felel meg, a megjelen! 

stimulusokat a megfelel! gomb megnyomásával kell az egyik, illetve a másik 

nyelvhez tartozó szónak min!síteni (lásd például Vaid & Frenck-Mestre 2002).

1.3.4. GMP-diagnosztika

A pszicholingvisztikai kutatások eredményei megalapozhatják a 

beszédpercepciós zavarok vizsgálatát. A GMP-diagnosztika a 3–12 éves gyermekek 

beszédészlelésének és beszédmegértésének vizsgálatára kifejlesztett módszer. A 

tesztsorozattal a nyelvi szintek szerint az életkornak megfelel!en vizsgálható a 

gyerekek beszédpercepciója (Gósy 2005b: 184–185, 2006b). A vizsgálati 

eredmények ugyanakkor lehet!vé teszik, hogy a különböz! korosztályok 
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eredményeinek összevetésével képet kapjunk a beszédpercepció fejl!désér!l (Gósy 

& Horváth 2007). 

A GMP-diagnosztika jó példa arra, hogy a beszéd- és nyelvi zavarok 

kisz"résére kifejlesztett eszközök alkalmazhatók lehetnek a nyelvészeti kutatásokban 

is. A tesztek segítségével vizsgálhatók a kétnyelv" gyerekek beszédértésének 

jellegzetességei. Kremmer Ildikó szlovákiai magyar anyanyelv" gyerekek 

beszédpercepcióját vizsgáló longitudinális kutatásban alkalmazta a GMP-

diagnosztika egyes tesztfeladatait  (2009). Ugyanakkor a percepciós teszt angol és 

német nyelv" változatával vizsgálható magyar anyanyelv" gyerekek idegen nyelvi 

percepciója is (Simon 2006; Imre & Gráczi 2009).
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1.4. Vizuális szófelismerés

1.4.1. Az olvasás folyamata

Az olvasás szakkádok és fixációk váltakozása. A szakkádok során a szem gyors 

ugrásokat végez a szövegben el!re (olykor visszafelé), a fixációk során megáll az 

egyes szövegrészeknél. A szakkádok id!tartama igen rövid (átlagosan 20 ms), az 

olvasási id! 90%-át a fixációk teszik ki, ekkor történik a szövegben rejl! vizuális 

információ kinyerése, a szakkádok alatt a szem „vak”, ilyenkor legfeljebb az 

információ feldolgozása folytatódhat. A látás a látógödör (fovea centralis) területén a 

legélesebb, ahhoz, hogy tisztán lássuk a szavakat, a szemünknek gyakran kell igen 

finom ugrásokat végeznie. A szakkádok közötti fixációk id!tartama változó, az éppen 

olvasott szó tulajdonságain múlik. Minél hosszabb, ritkább, a kontextus alapján 

váratlan egy szó, annál többet id!zik rajta a szem. A rövid funkciószavakon általában 

egyáltalán nem állunk meg, ezeket rendszerint a szakkádok során átugorjuk. A 

fixáció valószín"sége a szavak hosszával növekszik, a 2-3 bet"s szavakon nem 

mindig id!zik el a szem, a 8 bet"kb!l állókon azonban már bizonyosan. Az olvasás 

során többnyire el!re haladunk (a magyar esetében balról jobbra), de néha 

szükségünk van rá, hogy  visszatérjünk egy-egy részlethez, ezért a szakkádok 

10-15%-a hátrafelé, jobbról balra történ! szemmozgás.

Az olvasás során a perceptuális terjedelem, vagyis az a szövegrész, amelyet 

egyszerre képesek vagyunk látni, 17-19 karakternyi. A perceptuális terjedelem 

aszimmetrikus, a fixációs ponttól balra 3-4 karakter, jobbra 14-15 karakter, vagyis 

többet látunk el!re, mint hátra. Azoknál, akik jobbról balra olvasnak, ugyanígy 

megvan ez az aszimmetria, csak pontosan fordított irányban. Az egyszerre 

felismerhet! szövegterjedelem azonban jóval kisebb, általában nem több, mint 7-8 

karakter a fixációs ponttól számítva (Csépe 2006: 34–39; Ferrand 2007: 30–33; 

Seidenberg 1995).

Az itt leírtak a gyakorlott olvasókat jellemzik, a perceptuális terjedelem, mint 

ahogyan az olvasás gyorsasága és a szövegértés is, olvasni tanuló gyermekeknél 

gyengébb, a tanulási folyamat során fokozatosan jutunk csak el a fent ismertetett 

számadatokig. A gyakorlottságon túl a szöveg nehézsége és az olvasás célja is 

hatással lehet az olvasás folyamatára. Ha nehezebben érthet! szöveget olvasunk, 
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lassabban tudunk haladni, többször kell visszatérnünk a már olvasott 

szövegrészletekre, és többször találkozhatunk olyan szavakkal, amelyeket 

nehezebben tudunk kiolvasni és felismerni, így hosszabb lesz a fixációk id!tartama is 

(Gósy 2005: 362–365).

Hatással lehetnek az olvasásra és a szövegértésre az írott  szöveg tipográfiai 

jellegzetességei is. A bet"típusa, stílusa miatt szokatlan szöveget  nehezebb 

feldolgozni, megérteni. Iskolás korú gyerekekkel végzett szövegértési vizsgálatok 

alapján a bet"méret is hatással van a szövegértésre. A nagyobb bet"kkel írt szöveget 

a gyerekek könnyebben tudják feldolgozni (Gósy 1998; Hughes & Wilkins 2000). A 

d!lt bet"k használata jelent!sen nehezíti az információ-feldolgozást, nem csak a 

gyerekekkel végzett szövegértési vizsgálat alapján, hanem gyakorlott olvasókkal 

végzett mondatértési kísérletek alapján is (Gósy 1998; Gráczi 2006).

1.4.2. Izolált szavak felismerése

A mentális lexikon vizsgálatára is alkalmas, igen gyakran használt reakcióid!-

méréses kísérleti módszer a pszicholingvisztikában a lexikai döntés és a 

szómegnevezés. Mindkét kísérlettípus esetében alapvet!, hogy a szavak írott 

alakjából indulnak ki, így az olvasás egy  speciális esetének tekinthet!k abban az 

értelemben, hogy a kísérlet során nem hosszabb szövegekkel találkoznak a kísérleti 

személyek, hanem egy-egy  bet"sorra kell reagálniuk. A szómegnevezéses 

kísérletekben úgy, hogy  egyszer"en hangosan felolvassák a megjelen! bet"sort, a 

lexikai döntéses kísérletekben pedig a kísérletben megfogalmazott instrukciók szerint 

a megfelel! gomb megnyomásával döntést hoznak róla (lásd még az 1.3.3. és a 2.1. 

fejezetet is). A kísérletek egyrészt alkalmasak arra, hogy az eredmények alapján a 

kutatók alapvet! megállapításokat  tegyenek az olvasás folyamatának 

törvényszer"ségeir!l, másrészt  ezen túl a lexikonban zajló folyamatok vizsgálatát is 

lehet!vé teszik. A vizuális szófelismerés tehát nem független az olvasástudástól, 

olvasási szokásoktól, ugyanúgy, ahogyan az olvasás, szövegértés is értelemszer"en 

függ a mentális lexikonban zajló percepciós folyamatoktól.

Az egyik legalapvet!bb kérdés a vizuális szófelismeréssel kapcsolatban az, 

hogy egy szó aktiválásakor lehetséges-e a megértés anélkül, hogy a szó írott formája 

alapján annak hangalakját is felidéznénk. Grainger és Ferrand az írott alak és a 
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fonológiai forma szóaktivációra gyakorolt hatását vizsgálta el!feszítéses 

kísérletekkel (Ferrand & Grainger 1992, 1993, 1994, 1996). Az el!feszítéshez az 

ortográfiai és fonológiai átfedés tekintetében különböz! stimulusokat alkalmaztak. A 

kísérleteket francia nyelven végezték, a francia helyesírási rendszerb!l következ!en 

viszonylag könny" volt olyan hívó(ál)szó-célszó párokat találni, ahol a hívószó 

inkább írásmódjában (nerc-NERF), illetve inkább hangalakjában (nair-NERF) 

hasonlít a célszóra. 

A különböz! hívószók el!feszít! hatása a célszó aktiválására aszerint változik, 

hogy milyen hosszú az el!feszítés id!tartama. Az írásmódjában hasonló, de 

kiejtésében eltér! hívószóknál csak igen rövid (29 ms) felvillantás esetén figyelhet! 

meg el!feszít! hatás, a hangalakjukban hasonló, de írásmódjukban eltér! 

hívószóknak viszont hosszabb id!re van szükségük az el!feszít! hatás eléréséhez. Ha 

a szóaktiválást az 1.1.5. ábrán szemléltetett percepciós modell alapján képzeljük el, 

azt mondhatjuk, hogy a rövid, 29 milliszekundumos felvillanási id! lehet!séget 

biztosít az el!feszítésre a prelexikális ortográfiai szinten, de nem elég hosszú ahhoz, 

hogy a prelexikális fonológiai szinten is aktivációs hatást fejtsen ki. Hosszabb 

felvillanási id! azonban már elegend! ahhoz, hogy a hívószó hangalakját  is 

feldolgozzuk, vagyis az aktivációs hatás már a prelexikális fonológiai szinten is 

érvényesül, így  a hangalakjukban a célszóhoz hasonló bet"sorok is képesek 

el!feszít! hatást  elérni. Az írásmódjukban hasonló, de kiejtésükben eltér! 

hívószóknál azonban hosszabb felvillanási id! esetén megsz"nik az el!feszít! hatás, 

mivel a hívószó hangalakjának aktivációja a prelexikális fonológiai szinten kioltja az 

írásmódból ered! aktivációs hatást.

A vizuális és auditív percepció integrált modellje szerint tehát két út van a 

szavak aktiválásához, az egyik az írásmód szerinti, a másik a hangalak szerinti, és ez 

a kett! egymással szoros, interaktív kapcsolatban vesz részt a szavak felismerésének 

folyamatában.

Korábban elterjedt volt az a nézet, hogy a gyakorlott olvasó a szavakat globális 

formájuk alapján ismeri fel, vagyis nem a szavakat alkotó bet"k felismerésén 

keresztül. Az írott szavak globális formájának szerepét látszott alátámasztani többféle 

kísérleti eredmény is, ezeknek azonban rendre más logikus magyarázata is van. Az 

egyik érv, hogy ugyanazokat a szavakat nehezebb kiolvasni, ha csupa nagybet"vel 
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írjuk !ket, mint ha csupa kisbet"vel, mivel a szavak kisbet"kkel írt formájukban 

inkább rajzolnak ki jellegzetes, egymástól eltér! alakzatokat, mint csupa 

nagybet"vel. Lehetséges magyarázat azonban az is, hogy a szavak kiolvasása azért 

könnyebb kisbet"s formájukban, mivel általában kisbet"vel írt  szövegeket olvasunk 

(Ferrand 2007: 57–59). A szavak felismerése lexikai döntéses kísérletek során is 

gyorsabb, ha kisbet"s alakjukban jelennek meg. Néhány, kisbet"s formájában más 

bet"kkel való hasonlósága miatt feltehet!en nehezebben azonosítható karakter (p, b, 

d) azonban lassíthatja az ezeket a karaktereket  tartalmazó kisbet"s szavak 

felismerését (Vargha 2009, részletesebben lásd 2.1.5.).

Másik, a szavak globális formájuk alapján történ! felismerését igazolni látszó 

kísérleti tapasztalat, hogy a keverten kis- és nagybet"ket tartalmazó szavakat 

nehezebb azonosítani, mint csupa kisbet"vel írt  változatukat. Ez azonban inkább 

azzal magyarázható, hogy  a szokásostól eltér! írásmód nehezíti a bet"k azonosítását, 

illetve azzal, hogy a nagybet"k ilyenkor mintegy kiugranak a szóból, elfedik a 

kisbet"ket (Besner & Johnson 1992; Ferrand 2007: 57–59).

A szófelismerés során azonban a bet"k azonosításában is els!dleges szerepe 

van a lexikonnak. Reicher tachisztoszkópos vizsgálatokkal már a hatvanas években 

kimutatta, hogy ha a kísérleti személyeknek arról kell dönteniük, két bet" közül 

melyiket látták felvillanni, akkor érnek el jobb eredményt, ha a bet"t nem 

önmagában, hanem egy értelmes szóban látják. Az értelmetlen bet"sorok is 

megkönnyítik a felismerést. A kiejthet! vagy értelmes szavakra egy  bet" 

különbséggel hasonlító, akár kiejthetetlen álszavak jobban segítik a felvillantott 

bet"k azonosítását, mint a kiejthetetlen, értelmes szavakra nem hasonlító bet"sorok. 

Az értelmes szavak a kiejthet! bet"soroknál és az értelmes szavak szomszédsági 

álszó-párjainál is szignifikánsan könnyebben felismerhet!vé teszik a bet"ket. Ezt a 

jelenséget a pszicholingvisztikában a szó els!bbségi hatásának hívjuk (Reicher 1969 

idézi Ferrand 2007: 73–74). 

Az interaktív aktivációs modell szerint azért könnyebb a szavakban 

felvillantott bet"k azonosítása, mert így  a lexikonból a felvillantott szó visszafelé, 

felülr!l lefelé ható aktivációs hatással van a szót  alkotó bet"kre, így a szót alkotó 

bet"k aktiváltsága nagyobb lesz, és megn! annak a valószín"sége, hogy a kísérleti 

személy döntési helyzetben valóban a felvillantott bet"t választja (McClelland & 
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Rummelhart 1981). Az aktivációs-verifikációs modell szerint, amely a felismerés 

folyamatát tekintve nem interaktív, hanem egyirányú, a Reicher által felismert hatás 

abból következik, hogy ha a felvillantott bet"sor értelmes szó, akkor a bet"kr!l 

hozott döntésnél a kísérleti személyek nem csak az „alphabetum”-ból származó 

információt, hanem a lexikális információt is fölhasználják a döntéshez (Paap et al. 

1982).

A szavak felismerésekor nem egyszer"en a szó elejét!l a vége felé haladva 

rakjuk össze a bet"ket, vagyis nem a bet"k abszolút, hanem azok relatív sorrendjét 

vesszük alapul. El!feszítéses lexikai döntéses kísérletek eredményei alapján 

elegend!, ha az el!feszítéshez használt álszó a célszó bet"inek egy részét helyes 

sorrendben tartalmazza, nem tapasztalható nagyobb el!feszít! hatás, ha a bet"k 

pontosan a célszónak megfelel! pozícióban jelennek meg a hívószóban is. A nyitott 

bigramok modellje (open-bigram model) szerint a szófelismerés alapját az egymást 

követ! bet"párok képezik, és a bet"párok azonosítása a felismerés során akkor is 

automatikusan megtörténik, ha egy-két bet" ékel!dik közéjük. A silence szó például 

a következ! bigramokra bontható: S-I, S-L, S-E, S-N, S-C, I-L, I-E, I-N, I-C, L-E, L-

N, L-C, E-N, E-C, E-E, N-C, N-E, C-E. Az azonosítás során kitüntetett szerepe van 

az els! és az utolsó bet"nek, a kett! között a relatív pozíció alapján történik a 

feldolgozás (Ferrand 2007: 62–68; Grainger et al. 2006).

Maguk a bet"k nem egyenl! arányban hordoznak információt. Az információ 

nagysága a jelhasználat gyakoriságának függvénye. A ritkább bet"k információ-

értéke nagyobb, hiszen kevesebb szóban fordulhatnak el!. A magyarban éppen ezért 

feltehet!leg kitüntetett szerepe lehet a szavak felismerésében a ritkábban el!forduló 

ékezetes bet"knek, illetve maguknak az ékezeteknek (Andor 1980: 38–50; Vargha 

2006b).

Szómegnevezéses és lexikai döntéses kísérletekben hatással lehet a 

reakcióid!re a stimulusok hosszúsága. Ez a hatás azonban az eddigi kísérleti 

eredmények alapján korántsem olyan egyértelm", mint ahogyan azt els!re 

gondolnánk: minél hosszabb a szó, annál hosszabb a reakcióid!. A szavak 

hosszúságát egyrészt a szótagok, másrészt a bet"k számával határozhatjuk meg. 

Jared és Seidenberg angol nyelv" szavakon végzett szómegnevez!s kísérletek 

alapján arra a következtetésre jutott, hogy a nagyobb szótagszámnak a ritka szavak 
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esetében van a kiolvasási id!t meghosszabbító hatása (1990). Ferrand és New francia 

nyelv" lexikai döntéses kísérletek alapján is meger!sítette a korábbi eredményeket: 

nyolcbet"s két- és három szótagos bet"sorokból álló feladatsorok adatai alapján a 

szótagszámnak csak a ritka szavak esetében volt szignifikáns hatása a reakcióid!re, 

gyakoribb szavak és álszavak esetében nem (2003). Az English Lexicon Project 

anyagából 33006 kiválasztott angol szón végzett elemzés alapján a reakcióid! 

minden szótaggal átlagosan 20 milliszekundumot növekszik (New et al. 2006, az 

English Lexicon Projectr!l lásd még a 2.3. fejezetet).

Az English Lexicon Project anyagán végzett elemzés szerint a szavak esetében 

a bet"számok és a reakcióid! közti összevetés U alakú elrendezést mutat, vagyis a 

3-4 bet"s szavak felismerési ideje hosszabb, mint az 5-8 bet"söké, amelyekre nincs 

hatással a bet"szám, 8 bet"t!l a reakcióid! a szavak hosszával lineárisan növekszik 

(lásd a 4.1.1. ábrát). A bet"szám reakcióid!re gyakorolt hatása független a szótagok 

és a morfémák számától, épp úgy érvényes a névszók és az igék esetében is (New et 

al. 2006).

1.4.1. ábra: A bet"k számának hatása a reakcióid!re (New et al. 2006: 49)

A magyar nyelv esetében tudomásom szerint nagyobb átfogó vizsgálat nem 

készült a szótagszám és a bet"k reakcióid!re gyakorolt hatásáról lexikai döntéses, 

illetve szómegnevez!s kísérletekben. Az angol nyelvre vonatkozó megállapításokat 

azért nem tekinthetjük biztosan érvényesnek a magyar esetében, mert a két nyelv 

WORD LENGTH EFFECT    49

retained its surprising U curve, going from facilitatory for 
words with 3–5 letters, to null for words with 5–8 letters, 
to inhibitory for words with 8–10 letters.

Analysis 5: Simultaneous multiple regression on 
a subset of stimuli controlling for the number of syl-
lables. To examine whether the shape of the word length 
function might be an artifact of the number of syllables 
(e.g., because 5-letter words are more likely to be bisyl-
labic than 3-letter words), we ran a new analysis on the 
12,987 bisyllabic items. As Table 6 shows, we replicated 
the U-shaped pattern obtained previously: the length ef-
fect (in number of letters) was facilitatory for words with 
3–5 letters, null for words with 5–8 letters, and inhibi-
tory for words with 8–9 letters. This result clearly demon-
strates that the U-shaped function was not a confound of 
the number of syllables.

Discussion
In the present study, we re-examined the effect of 

number of letters in lexical decision. We used the En-
glish Lexicon Project based on a large data set of over 
40,481 words (Balota et al., 2002). Our multiple regres-
sion analyses were based on a selection of 33,006 English 
words (ranging from 3 to 13 letters). These analyses re-
vealed an unexpected pattern of results taking the form 
of a U-shaped curve: Decision latencies were longer to 
short and to long words than to words from 5 to 8 let-
ters in length. This finding remained when the analysis 
was restricted to a subset of 3,833 monomorphemic nouns 
(ranging from 3 to 10 letters) or 12,987 bisyllabic words. 
The length effect was independent of printed frequency, 
number of syllables, and number of orthographic neigh-
bors. This U-shaped pattern is particularly interesting be-

Table 4
Raw Regression Coefficients (With Standardized Regression Coefficients in Parentheses) From 

Simultaneous Multiple Regression Analyses on the Lexical Decision Latencies Based on 33,006 Words 
Taken From the English Lexicon Project (Balota et al., 2002) for Each Range of Length

Length No. of Printed Frequency No. of No. of 
Range  Words  (log10)  Syllables  Neighbors (log10)  No. of Letters 

 3–4  ,466–1,814 !52.92*** (!0.42) 16.03*** (0.14) !37.01*** (!0.10) !19.09*** (!0.35)
 4–5 1,814–3,059 !57.86*** (!0.46) 19.33*** (0.16) !35.62*** (!0.09) !15.91*** (!0.29)
 5–6 3,059–4,494 !62.14*** (!0.50) 21.20*** (0.18) !33.93*** (!0.09) !1.34 (!0.02)
 6–7 4,494–5,397 !63.11*** (!0.51) 25.05*** (0.21) !34.17*** (!0.09) !2.66 (!0.05)
 7–8 5,397–5,258 !63.30*** (!0.51) 29.71*** (0.25) !39.67*** (!0.10) 2.79 (0.05)
 8–9 5,258–4,655 !64.72*** (!0.52) 34.19*** (0.29) !45.05*** (!0.12) 6.14*** (0.11)
 9–10 4,655–3,535 !67.08*** (!0.54) 33.07*** (0.28) !40.37*** (!0.11) 19.03*** (0.35)
10–11 3,535–2,244 !69.65*** (!0.56) 28.49*** (0.24) !32.40** (!0.09) 13.73*** (0.25)
11–12 2,244–1,353 !74.69*** (!0.60) 26.62*** (0.23) !27.82 (!0.07) 32.06*** (0.59)
12–13 1,353–7310, !78.70*** (!0.63) 23.00*** (0.20) !44.57 (!0.12) 19.40*** (0.36)

**p " .01. ***p " .001.

Figure 2. Average reaction time and 95% confidence interval for 
words with lengths from 3 to 13 letters if length was the only factor hav-
ing an influence (all other factors have been partialled out).
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helyesírása a transzparencia tekintetében igen eltér!, és ez esetleg különbségeket 

eredményezhet a bet"- és a szótagszám felismerésre gyakorolt hatásában. Egy 

szótagos (kétbet"s) és két szótagos (4-8 bet"s) magyar szavaknál mért átlagos 

reakcióid! összevetése alapján a rövidebb szavak felismerése szignifikánsan 

gyorsabb, mint a hosszabbaké (Vargha 2006b). A szavak hosszúságának hatásáról a 

magyar szavak felismerésére azonban csak egy nagyobb, átfogó vizsgálat  alapján 

tudnánk igazán állást foglalni.

A szavak felismerését befolyásoló lexikai hatások közül a legalapvet!bb a 

gyakorisági hatás. A mentális lexikon m"ködését leíró elméletek el!ször leginkább a 

gyakoriság hatásából kiindulva próbálták modellálni a szavak aktiválásának 

folyamatát (Morton 1969; Forster 1976), ma sem lehet olyan modellt felállítani, 

amely err!l nem tud számot adni. A lexikai felismerésben alapvet! tehát, hogy a 

gyakori szavakat könnyebben, gyorsabban ismerjük fel, mint a ritka szavakat. 

Problémát jelenthet azonban, hogy mi alapján határozzuk meg a gyakoriságot. 

Vizuális stimulusokon alapuló kísérleteknél kézenfekv! írott szövegekb!l kialakított 

korpusz alapján meghatározni egy-egy  szó írott  szövegekben való el!fordulását. A 

magyar nyelv esetében célszer" például a Magyar Nemzeti Szövegtárból kiindulnunk 

(http://corpus.nytud.hu/mnsz/). Elképzelhet! azonban, hogy a szavak felismerése 

még írott stimulusok esetén is els!sorban a szóbeli gyakoriság függvénye (vö. 

Lemhöfer et al. 2008). Az objektív gyakoriság (például egy  adott szó el!fordulása 

írott szövegekben) mellett egyre gyakrabban használják a pszicholingvisztikai 

kutatásokban a szubjektív gyakoriságot, amely  azt mutatja meg, hogy az adott szó 

mennyire ismer!s a kísérleti személy számára. A két gyakorisági mutató azonban 

lexikai döntéses és szómegnevezéses kísérletek eredményei alapján nem 

ugyanazokat a folyamatokat érinti. Míg az objektív gyakoriság feltehet!leg a lexikai 

felismerésre van hatással, addig a szubjektív gyakoriság inkább a posztlexikális 

folyamatokat befolyásolja (Connine et al. 1990).

További, a gyakorisághoz hasonló, de attól megkülönböztethet! tényez! a szó 

elsajátításának ideje. Azokat a szavakat, amelyeket korábban sajátítunk el életünk 

során, feltehet!leg könnyebben felismerjük. Morrison és Ellis több szómegnevez!s 

és lexikai döntéses kísérlet elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy mivel 

a gyakoriság hatásának elemzésekor a kutatók nem tesznek különbséget a szavak 
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között az elsajátítás idejét illet!en, a ritkább szavakra jellemz!, hogy a 

nyelvelsajátítás kés!bbi szakaszában találkozunk velük, míg a gyakori szavak 

használata már a nyelvtanulás korai szakaszában is általános. A gyakorisági hatás így 

összekeveredhet az elsajátítás idejének hatásával (1995). Az elsajátítás idejének 

hatása a szavak felismerésére olvasás során azonban nem teljesen egyértelm", 

gyakorlott olvasóknál legfeljebb csak igen gyenge ilyen hatással számolhatunk 

(Zevin & Seidenberg 2002).

Lexikai döntéses kísérletekben – kontroll alatt tartva a gyakoriságot – 

kimutatható, hogy az elsajátítás ideje hatással van a szavak felismerésére. Ez a hatás 

azonban leginkább a kevésbé gyakori szavak esetében jellemz!, a gyakori szavaknál 

nem. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a gyakoriság a lexikális 

el!hívást, az elsajátítás ideje azonban a fonológiai reprezentációk posztlexikális 

ellen!rzési folyamatát érinti. Vagyis minél hamarabb tanulunk meg egy  szót, annál 

könnyebben férünk hozzá annak fonológiai formájához az írott alak alapján 

(Gerhand & Barry 1999).

Újabb kutatások eredményei alapján lehetséges, hogy az elsajátítás idejének 

tulajdonított hatás abból ered, hogy  a kutatók nem voltak elég körültekint!ek a 

gyakorisági mutatók megállapításakor. Elképzelhet!, hogy nem annyira az elsajátítás 

ideje a meghatározó abban, hogy a korábban megtanult szavakat  el!bb tudjuk 

azonosítani, hanem a kumulatív gyakoriság, vagyis az, hogy életünk során 

összességében véve többször használjuk ezeket a szavakat. A kumulatív gyakoriságot 

a szavaknak a különböz! életkori csoportoknak szóló szövegekben való el!fordulása 

alapján adhatjuk meg (az elsajátítási id! feltételezett hatásának vizsgálatáról lásd 

b!vebben Zevin & Seidenberg 2002; Juhasz 2005).

A szavak felismerésére hatással lehetnek egyéb tulajdonságaik, ilyen például a 

szomszédsági párok száma és gyakorisága, a morfológiai összetettség, illetve a 

morfológiai család nagysága, valamint szemantikai tulajdonságaik (konkrétság, 

elképzelhet!ség, egyértelm"ség). A különböz! hatások nem függetlenek egymástól, a 

szomszédsági párok száma a gyakoribb szavak felismerését megkönnyítheti, a 

ritkább szavak felismerését azonban inkább nehezíti. A szavak tulajdonságainak 

hatása eltér! lehet a különböz! nyelvek, illetve az els! és a második nyelv esetében 

(lásd még 1.2.3.3. és 1.2.3.4.). A vizuális szófelismerést meghatározó eddig ismert 
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tényez!kr!l részletes elemzést  ad Ferrand 2007-es munkája, a magyar nyelv 

morfológiájának pszicholingvisztikai vonatkozásaival részletesebben a Pléh és 

Lukács szerkesztette tanulmánykötet foglalkozik (2001).

1.4.3. Az MROM modell

Grainger és Jacobs az Interaktív Aktivációs modellb!l kiindulva (b!vebben 

lásd az 1.1.3.4. fejezetet) olyan konnekcionista modellt kívánt felállítani, amely 

hatékonyan képes magyarázatot adni a szófelismerés lexikai döntéses kísérletek 

során tapasztalt alapvet! jellegzetességeire. Az MROM  (Multiple Read-Out Model) 

szerint a lexikai döntést  három kritérium mentén határozhatjuk meg. Az els! az 

egyes szavak aktivációs szintje (M), a második a globális lexikális aktiváció (#), a 

harmadik pedig az id!korlát (T). Az els! kett! a pozitív döntés („van ilyen szó”) 

meghozatalához szükséges intralexikális információn alapul, a harmadik tényez!t a 

stimulus megjelenése óta eltelt id! határozza meg, amely a negatív döntés („nincs 

ilyen szó”) valószín"ségét növeli. Az M kritérium eleve adott, a # és a T a 

stimulusok tulajdonságai és a kísérleti instrukciókból következ! elvárások szerint 

változik, lásd az 1.4.2. ábrát (Grainger & Jacobs 1996).

1.4.2. ábra: A lexikai döntés kritériumai az MROM modellben (Grainger & Jacobs 1996: 
522)

A szerz!k szándéka szerint az MROM  modell alkalmas arra, hogy a 

feladatsorokban használt álszavak tulajdonságai (szomszédsági párok száma, 

gyakorisága) alapján megjósolható legyen a reakcióid!. Minél „szószer"bbek” a 

kísérletben alkalmazott álszavak, annál valószín"bb, hogy a kísérleti személyek nem 
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hozhatnak döntést anélkül, hogy valóban fölismernék a szavakat, vagyis a 

„szószer"ség” nem lesz elegend! kritérium a pozitív döntés meghozatalához, 

hosszabb reakcióid!-értékek várhatók. Ha viszont az álszavak kevésbé hasonlítanak 

valóban létez! szavakra, a kísérleti személyek nagyobb eséllyel hozhatnak helyes 

döntést csupán a # kritérium alapján, nem kell tehát  feltétlenül valóban felismerniük 

a szavakat ahhoz, hogy pozitív döntést hozzanak.

A kísérlet körülményei szintén hatással lehetnek a legjobbnak t"n! stratégia 

megválasztására. Ha a kísérleti személyeknek rövidebb id! áll rendelkezésükre, hogy 

végiggondolják, szó-e a képerny!n látható bet"sor, gyakrabban „kockáztatnak”, 

könnyebben hoznak döntést anélkül, hogy a célszót valóban megtalálták volna 

mentális lexikonjukban.

Az MROM modell továbbfejlesztett  változata az MROM-p komputációs 

modell (Jacobs et al. 1998). A modell továbbfejlesztésének célja, hogy számot tudjon 

adni a szavak felismerésének fonológiai jellegzetességeir!l. Az MROM-p alapján 

Jacobs és munkatársai sikeresen tudtak szimulálni lexikai döntéses kísérletekben 

tapasztalt, a stimulusok fonológiai tulajdonságainak hatását tükröz! jelenségeket. 

Az egyik ilyen jelenség a pszeudohomofón hatás, amelynek értelmében 

nehezebb az olyan álszavak elvetése, amelyek kiejtve azonosak egy létez! szóval 

(például brane). A másik a kétirányú konzisztencia hatása, vagyis az, hogy vizuális 

szófelismerés során is befolyásolja a szavak felismerésének idejét, hogy az azokban 

szerepl! bet"kombinációknak egy vagy több lehetséges olvasata létezik-e, illetve az, 

hogy egy  bet"kombináció olvasata leírható-e más bet"kombinációkkal is. Az angol 

szavak lehetnek minkét irányban inkonzisztensek, illetve konzisztensek, de lehetnek 

inkonzisztensek az egyik, és konzisztensek a másik irányban az ortográfiai és 

fonológiai forma kapcsolata szempontjából. Az -outh bet"sornak például eltér! 

olvasata van a cough, dough, through, bough, tough szavakban, az [$:l] hangsornak 

viszont az írásmódja különböz! a hurl és a girl szavakban, a worm szó pedig 

mindkét irányban inkonzisztens. A modellben mindkét hatás a szublexikális 

ortográfiai és fonológiai egységek interaktív kapcsolatából adódik. 

62



1.5. Célok, hipotézisek

A kétnyelv" percepciós modellek különböz!képpen adnak számot a kétnyelv" 

mentális lexikon integráltságáról és a nyelvek közti aktivációs és gátló folyamatokról 

(lásd az 1.2. fejezetet). Kutatásomban reakcióid!-méréses lexikai döntéses 

kísérletekkel azt vizsgálom, hogyan hívhatók el! az els! és a második nyelv szavai 

egymáshoz képest, illetve azt, hogyan befolyásolja a két nyelv szavainak aktiválását, 

ha egyszerre mindkét nyelv használatára szükség van.

A kísérlet  résztvev!i magyar anyanyelv" személyek, akik második nyelvüket 

idegen nyelvként, formális körülmények között sajátították el, mindegyiküknek a 

magyar a domináns nyelve. A résztvev!k megválasztásának kritériuma a kutatási 

céloknak megfelel!en tehát nem a nyelvhasználat volt, hanem a nyelvelsajátítás 

módja. Ha Grosjean általánosan használt definíciója szerint meg akarjuk határozni, 

kétnyelv"ek-e a kísérleti személyek, azt mondhatjuk, hogy vannak közöttük olyanok, 

akik második nyelvüket rendszeresen használják a mindennapjaik során (például 

nyelvszakos egyetemisták), mások azonban – bár esetleg hosszú évekig tanulták – 

csak alkalomszer"en használják az adott nyelvet, vagyis nem min!sülnek 

kétnyelv"nek. Kutatásomban az alábbi hipotéziseket vizsgálom:

1. Az els! nyelv szavai könnyebben aktiválhatók, ezért csak az egyik nyelv 

használatát igényl! egynyelv" feladatsorokban is gyorsabban és kevesebb 

hibával tudnak dönteni a kísérleti személyek az els!, mint a második nyelv 

szavairól.

2. A második nyelv esetében várhatóan hosszabb lesz a reakcióid! és több lesz 

a hibás döntés az álszavak megítélésekor, mivel az id!korlát miatt a nyelvtudás 

bizonytalanságából adódóan megváltozik a kísérleti személyek döntéshozatali 

stratégiája (hajlamosabbak az MROM modellben meghatározott  globális 

lexikális aktiváció alapján dönteni).

3. A Kétnyelv" Interaktív Aktivációs Modellnek (BIA) megfelel!en mindkét 

nyelv „ébren tartását” igényl! kísérleti helyzetben mindkét nyelv szavainak 

aktiválása nehezebb, hosszabb reakcióid!vel jár, mint egynyelv" helyzetben, 

ugyanakkor a reakcióid! növekedése a második nyelv szavainál jelent!sebb 
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(mivel a domináns nyelv nyelvi csomópontja gátolhatja a második nyelv 

szavainak el!hívását).

4. A nyelvtudás szintje megmutatkozik a reakcióid!ben és a hibaszámokban 

egyaránt: gyorsabban tud döntést hozni és kevesebb hibát vét mind a szavak, 

mind az álszavak esetében az, aki a nyelvi tesztben jobban teljesít.

5. A nyelvhasználati szokások hatással lehetnek a második nyelv szavainak 

elérésére, aki gyakrabban használja a második nyelvét, annál kisebb lesz a 

különbség az els! és a második nyelv szavai között a reakcióid! és a 

hibaszámok tekintetében.

6. A második nyelv szavainak aktiválása összefüggést mutat a nyelvtanulás 

kezdetének idejével. Minél korábban kezdett tanulni valaki egy adott idegen 

nyelvet, annál kisebb a különbség a tanult idegen nyelv és az anyanyelv 

szavainak aktiválása között a reakcióid! és a hibaszámok alapján.
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2. Anyag, módszer, kísérleti személyek

2.1. A reakcióid"-mérés mint kísérleti módszer a pszichológiában és a 

nyelvészetben

A reakcióid! mérését a XIX. század második felét!l használják kísérleti 

módszerként, els!sorban a pszichológiában és a pszicholingvisztikában. E kísérletek 

általában a mentális folyamatok modellezésével, az egyes modellek tesztelésével 

függenek össze. A következ!kben áttekintem a reakcióid!t befolyásoló 

legjelent!sebb körülményeket (a kísérleti módszerek fajtáit, valamint a 

stimulusokkal, illetve a kísérleti személyek tulajdonságaival és pillanatnyi 

állapotával összefügg! jelenségeket), fontos ugyanis, hogy kísérleti módszerünk 

kiküszöbölje, illetve kiegyenlítse a kérdésfeltevésünk szempontjából irreleváns 

tényez!k hatását a mért reakcióid!kre.

2.1.1. A reakcióid"-méréses kísérletek fajtái

A reakcióid! egy (jellemz!en auditív vagy  vizuális) stimulus bemutatása és az 

arra adott válasz (jellemz!en egy gomb megnyomása, de akár egy hangzó válasz 

vagy más megfigyelhet! válaszjelenség kezdete) között eltelt id!. Franciscus 

Donders már 1868-ban mért reakcióid!t, az utóbbi évtizedekben a kognitív 

pszichológiai kutatásokban ez a leggyakrabban alkalmazott mérési módszer (Ferrand 

2007: 29). Ugyanakkor klasszikusnak számító nyelvészeti, els!sorban hangtani 

kérdések (pl. a szótaghatárok azonosítása) megválaszolására is használatos ez a 

módszer (lásd például Mehler et al. 1981).

Az úgynevezett egyszer" reakcióid!-méréses kísérletekben azonos 

stimulusokat használnak, amelyekre a kísérleti személyek mindig ugyanazt  a választ 

adják. Ha ismert helyen (a számítógépes képerny! el!re megadott részén) felt"nik 

egy el!re megadott, tehát ismert grafikus tárgy (például egy piros pötty), annak 

puszta észlelésekor meg kell nyomni egy billenty"t. Auditív stimulus használata 

esetén egy (mindig azonos) hanghatásra kell reagálni a megfelel! billenty" 

megnyomásával. Ilyenkor tehát nem kell értékelni a stimulust, vagyis nem kell a 

stimulussal kapcsolatos döntést hozni. Egyszer" reakcióid!-méréses kísérletekben 

általában 200 ms körül van az átlagos válaszid!. Az alább ismertetett további 
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kísérleti helyzetekben a reakcióid!k általában ennél hosszabbak (Kosinski & 

Cummings 1999).

A felismeréses reakcióid!-méréses kísérletekben egyes stimulusokra (pl. egy 

el!re megadott geometriai formára vagy  hanghatásra) kell, másokra (szintén 

el!zetesen megismert  stimulusokról van szó) nem szabad reagálni. Itt is egyetlen 

lehetséges válasz adható (egy gomb megnyomásával), de a stimulus megjelenését/

elhangzását követ! döntés függvénye, hogy ezt meg kell-e tenni.

A döntéses (vagy választásos) reakcióid!-méréses kísérletekben a kísérleti 

személyek minden stimulust több (jellemz!en két) kategória egyikébe sorolnak, 

döntésüket a kategóriákhoz rendelt gombok kiválasztásával és megnyomásával 

jelzik. Itt tehát két (vagy akár több) lehetséges válasz van.

2.1.2. A stimulusok fajtái

A kísérleti helyzet komplexitása mellett a stimulusok tulajdonságai is 

befolyásolják a reakcióid!ket. Egyszer" reakcióid!-méréses kísérletekben húsz év 

körüliek esetén a vizuális stimulusokra kb. 200 ms, auditív stimulusokra mintegy 150 

ms alatt (tehát jelent!sen gyorsabban) adható válasz, míg az érintésre adott reakciók 

általában az el!z! két csoport átlagai közöttiek. Összetettebb kísérleti helyzetekben, 

nagyobb átlagértékek mellett is megmarad a különbség az említett stimulusfajták 

között (Sanders 1998 idézi Kosinski & Cummings 1999).

A stimulusok id!tartama és intenzitása sem közömbös: hosszabb id!tartamban 

megjelen!/elhangzó vizuális, illetve auditív stimulus esetén gyorsabb a reakció, mint 

egészen rövid (például felvillanó) stimulus esetén, (Wells 1913 idézi Kosinski & 

Cummings 1999; Froeberg 1907 idézi Kosinski & Cummings 1999). Ha egy 

fénystimulus egyre gyengébb, a vonatkozó reakcióid! egyre hosszabb. Ellenkez! 

irányban csak egy küszöbig van ilyen összefüggés, az optimális mérték elérése után 

az egyre intenzívebb fénystimulus tovább már nem gyorsítja a reakciót (Luce 1986).

A stimulusok komplexitása is hatással van a reakcióid!re: több elemb!l álló, 

tehát hosszabb bet"sor felismerése több id!t igényelhet, mint egy rövidebb bet"soré 

(vö. 1.4.2.).
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2.1.3. Mib"l áll össze a reakcióid"?

A 2.1.1. és a 2.1.2. ábra a reakcióid! alakulását szemlélteti különböz! kísérleti 

helyzetben, különböz! vizuális stimulusok használata esetében. Az oszlopdiagram és 

a hisztogramok tizenhét kísérleti személy reakcióid!-adatai alapján készültek.

2.1.1. ábra: Különböz! kísérleti helyzetek hatása a reakcióid!re (Vargha 2009: 49)

Az ábrákon megfigyelhet!, hogy egyszer" reakcióid!-méréses kísérleti 

helyzetben a leggyorsabbak a válaszok, az adateloszlás csúcsos, a szórás viszonylag 

kicsi. A kísérleti személyeknek akkor kellett gomblenyomással válaszolni, ha 

megjelent egy téglalap a képerny! megadott helyén (mindig ugyanott, mindig 

pontosan ugyanaz a grafikus tárgy, a puszta észlelésen túl semmilyen elemzésre nem 

volt szükség).

Döntéses kísérleti helyzetben (négyzet, illetve kör jelenik meg, és ezeket kell 

kategorizálni) a reakcióid! megn!, miként a szórás is.
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2.1.2. ábra: A reakcióid!k gyakorisága 50 milliszekundumos bontásban, különböz! 
kísérleti helyzetekben (Vargha 2006b)

Lexikai döntéses kísérleti helyzetekben (a képerny!n megjelen! bet"sorról kell 

eldönteni, hogy létez! szó-e vagy sem, a kísérleti módszer leírását lásd 

részletesebben az 1.3.3. fejezetben) a reakcióid! tovább n!, jelezve, hogy a nyelvi 

elemzésen alapuló döntés bonyolultabb mentális folyamatokat igényel, mint a 

lényegesen egyszer"bb (két, el!re megadott  geometriai forma kategorizálását 

igényl!) döntés. Ilyenkor a hisztogramok tanúsága szerint a szórás tovább n!, az 

adatok eloszlása jellemz!en ferde, jobb felé elnyúló, és a magasabb reakcióid!-

tartományokban széls!séges értékek fordulnak el!. Összefoglalva: minél 

bonyolultabb egy feladat, annál hosszabb a válaszid!, és annál nagyobb az id!adatok 

variabilitása, illetve a hosszú extrém értékek el!fordulása is.

A hisztogramok azt is mutatják, hogy a szavak felismerésénél hosszabb id!t 

igényel az álszavak elvetése, ami bonyolultabb folyamatnak mutatkozik. Az 

oszlopdiagramról leolvasható, hogy magyar nyelv" lexikai döntéses kísérleti 

helyzetben egyszótagú szavakról gyorsabban megállapítható, hogy a lexikonba 

tartoznak, mint kétszótagú szavakról. Az utóbbiak (598 ms) átlagosan több mint 50 

milliszekundummal (mintegy 10%-kal) hosszabb id!t igényelnek, mint az 
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egyszótagúak (543 ms). De mit takar ez a különbség, arányosan milyen mértékben 

hosszabb (tehát bonyolultabb) a nyelvi feladat a kétszótagúak esetén?

A reakcióid! több összetev! ered!je. Az egyszer" kísérleti helyzetben 

anatómiai adottságok és fiziológiai folyamatok szabják meg az id!tartamot (például 

az idegpályák hossza látás és hallás esetén különbözik, hozzájárulva a vizuális és 

auditív stimulusokra adott különböz! válaszid!höz). A döntéses és az egyszer" 

kísérleti helyzetben mért átlagok különbsége megmutatja, hogy maga a döntés 

mennyi id!t vesz igénybe: esetünkben ez 154 ms (384 ms és 230 ms különbsége). 

(Felismeréses kísérletben ennél valamelyest kisebb mértékben n!ne a reakcióid! az 

egyszer" kísérleti helyzethez képest. Már Donders is végzett hasonló számításokat 

1868-ban.) Az is megbecsülhet! a fenti adatokból, hogy – a legegyszer"bb döntési 

folyamat id!igényén felül – a nyelvi feladat megoldását  eredményez! mentális 

folyamatok milyen id!tartamúak. Ez a reakcióid!-összetev! egyszótagú magyar 

szavak felismerésekor példánkban 159 ms (543 ms -384 ms), kétszótagúak esetében 

214 ms (598 ms -384 ms). További összevetéssel megállapítható, hogy a szavak 

eléréséhez szükséges nyelvi mentális folyamatok id!igénye (és komplexitása) 

mintegy 35%-kal nagyobb kétszótagú szavak esetén, az egyszótagúakhoz képest 

(214 * 100% / 159 = 134,59%). Fontos tehát leszögeznünk, hogy reakcióid!-átlagok 

közötti viszonylag apró (példánkban kb. 10%-os) különbség jóval nagyobb 

(példánkban 35%-os) különbséget takar, ha kizárólag a nyelvi vonatkozású mentális 

folyamatok becsült id!igényét, mint a reakcióid!k pszicholingvisztikai szempontból 

releváns összetev!jét tekintjük. A pszicholingvisztikai hagyomány  azonban, miként a 

jelen dolgozat is, a teljes reakcióid!k összevetésének és elemzésének módszerét 

követi az egyszer"ség és a pontosság kedvéért.

2.1.4. A reakcióid"t befolyásoló tényez"k

A kísérleti módszerek fajtáin, valamint  a stimulusok jellemz!in túl további 

általános hatású tényez!k is befolyásolják a reakcióid!t. Az alábbiakban a kísérleti 

személyek tulajdonságaival és pillanatnyi állapotával összefügg! jelenségeket, 

valamint a kísérletek lefolyásának legfontosabb hatásait tekintem át (els!sorban 

Kosinski & Cummings 1999 alapján).
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2.1.4.1. A kísérleti személyek tulajdonságai

A kísérleti személyek kora befolyásolja a reakcióid!t: gyermekkortól a húszas 

évekig gyorsul, utána lassul a válaszid!, a lassulás üteme 70 év fölött er!södik. A 

különbségek egyszer" és összetettebb kísérleti helyzetben egyaránt fennállnak (Der 

& Deary 2006). A kor hatásának oka nem tisztázott, a mechanikus tényez!k mint az 

idegi vezetés sebessége, kevésbé játszanak benne szerepet, az id!sebbek 

megfontoltabb hozzáállása valószín"leg annál inkább.

A szakirodalomban egyetértés van a tekintetben, hogy a férfiak reakcióidei 

gyorsabbak. Bellis klasszikus tanulmányában (1933 idézi Kosinski és Cummings 

1999) a fényhatásra adott gombnyomás esetében férfiaknál 220 ms, n!knél 260 ms 

átlagos válaszid! adódott, auditív stimulus esetén azonban kisebb a különbség. Újabb 

kísérletek azonban vizuális stimulusok esetén is jóval kisebb különbségeket tártak 

föl, talán összefüggésben azzal, hogy manapság a n!k is egyre több, fokozott 

figyelmet igényl! tevékenységet végeznek (például gépjárm"vezetést).

Noha korábban azt feltételezték, hogy a domináns kézzel gyorsabban tudunk 

reagálni (egérgombot megnyomni), Peters és Ivanoff (1999) csak nagyon apró, 

gyakorlatilag elhanyagolható különbséget talált a preferált kéz javára. Ennek ellenére 

a kísérleti módszerek kialakításánál szokás odafigyelni a kézdominanciára.

Általános módszer, hogy a döntéshozatalkor a különböz! kategóriákat a 

domináns és a nem domináns kézzel azonosítják, a negatív ítéletet a nem domináns, 

a pozitív ítéletet a domináns kézzel adott válasszal kapcsolják össze. Korábbi, a 

különböz! vizuális stimulusok hatását vizsgáló kísérletemben megvizsgáltam, hogy 

két, a döntés szempontjából egyenrangúnak mondható grafikus stimulus (négyzet és 

kör) használata esetén vannak-e rendszeres, a reakcióid!ben megmutatkozó 

különbségek a domináns és a nem domináns kézzel adott válaszok között. A 

kísérletben a számítógép  billenty"zetének egy-egy  gombját kellett lenyomni a 

válasznak megfelel!en. A 2.1.3. ábra azt mutatja, milyen különbségek voltak a 

domináns (jobb) és a nem domináns (bal) kéz között az egyes kísérleti személyeknél. 

Negatív különbség esetén a bal kéz (kör), pozitív különbség esetén a jobb kéz 

(négyzet) volt gyorsabb. A különböz! stimulusoknál mért reakcióid!k átlaga szinte 

azonos, a négyzet (jobb kéz) esetében 384 ms, a kör (bal kéz) esetében 383 ms. A 

reakcióid!-adatok alapján abból, hogy  valaki jobbkezes, nem következik, hogy a 
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jobb kezével reagál gyorsabban, hiszen bár a kísérlet valamennyi résztvev!je 

jobbkezes volt, ez az eredmények alapján aligha lenne kimutatható (Vargha 2006b).

2.1.3. ábra: Különbségek a reakcióid!ben domináns és nem domináns kézzel adott válaszok 
között egyszer" grafikus formákra adott reakcióknál (Vargha 2006b alapján)

Kosinski és Cummings (1999) alapján elmondható, hogy extrovertált, illetve 

feszült, ideges alkatú személyek reakcióideje kisebb. Az intelligencia gyenge 

összefüggést mutat a reakcióid!vel, miközben igen nagy a változatosság a hasonló 

intelligenciafokú személyek között a válaszid! gyorsaságát illet!en. Az 

intelligensebbek csekély el!nye az összetettebb feladatokban jobban kimutatható. 

Deary és munkatársai a skót populáció 900 f!s reprezentatív mintáján végeztek 

kimutatásokat, megállapítva, hogy a standard tesztekkel vizsgált pszichometrikus 

intelligencia -0,31 szinten korrelál az egyszer" reakcióid!-méréses eredményekkel, 

és -0,49 szinten a döntéses kísérletekéivel (Deary et al. 2001).

2.1.4.2. A kísérleti személyek pillanatnyi állapota 

Az éberség (arousal), vagyis a szervezet általános izgalmi és készenléti 

állapota alapvet!en befolyásolja a mentális teljesítményt, így a reakcióid!t  is. Az 

éberség közepes mértéke az optimális, az alacsony szint (relaxált állapot) és a magas 

szint (pánik közeli izgalom) egyaránt nyújtja a válaszid!t.

A kísérleti feladatokban szerzett gyakorlat valamelyest javítja, és f!leg 

konzisztensebbé teszi a válaszid!ket, különösen összetettebb feladatoknál figyelhet! 

meg a rövidülés és a hibaszám csökkenése (Visser et al. 2007). Id!ben egymást 

követ! feladatsorokban mért reakcióid!k csökken! tendenciát mutatnak egy 
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tipográfiai hatásokat vizsgáló kísérletben. Amint a 2.1.3. ábrán is látható, a normál 

kisbet"kkel (Times regular) megjelenített els! feladatsor szavait átlagosan 597 ms 

alatt azonosította a tizenhárom kísérleti személy  lexikai döntéses feladatban, a 

negyedik, kontrollként beiktatott feladatsor esetén 542 ms, a hetedikben, amely 

szintén a gyakorlás hatásának (az id!beni változásnak) ellen!rzését szolgálta, 533 ms 

is elég volt (Vargha 2009: 50). E feladatsorokban 20 szó és ugyanennyi álszó 

szerepelt, a stimulusok feladatsoronként azonosak, bemutatási sorrendjük azonban 

változott.

2.1.3. ábra: Reakcióid!k átlaga ismétl!d! stimulusoknál (Vargha 2009: 50)

A kimerültség, és különösen a kialvatlanság negatív hatása is els!sorban az 

összetettebb feladatoknál jellemz!. Percekig tartó jótékony hatást gyakorol viszont 

az olyan tornagyakorlat, amely a pulzusszámot is jelent!sen megemeli, ilyenkor a 

hibaszám változatlan marad (Tomporowski 2003; Kashihara & Nakahara 2005). 

Feltételezhet!, hogy a fizikai gyakorlat az éberségi szint emelése révén gyorsítja a 

válaszid!t.

A figyelmet elvonó jelenségek, mint a háttérzaj, lassítják a reakciót. 

Közismertek például a mobiltelefon használatának veszélyei gépjárm"vezetés 

közben, megjegyzend! azonban, hogy nem csak kézben tartott, hanem kihangosított 

400

450

500

550

600

K
is
bet
"

N
ag

yb
et
"

D
#
lt

K
is
bet
"

Fé
lk
öv

ér

C
ou

rie
r

K
is
bet
"

533

555

532
542

572
556

597

R
e
a
k
c
ió

id
#

 (
m

s
)

72



mobiltelefonnal (amikor csak a hang tereli el a figyelmet) is hosszabbak a 

reakcióid!k (Hendrick & Switzer 2007).

Kosinski és Cummings (1999) több, a mentális állapotot befolyásoló szerek 

hatását vizsgáló munkát tekint át. Az alkoholfogyasztás negatívan hat a reakcióid!re 

és különösen a hibaszámra. A kávéfogyasztás perceken belül gyorsítja a reagálást, 

valószín"leg a figyelem fenntartásának javítása révén. Dohányosok (akik egy darabig 

nem gyújthattak rá) reakcióideje javul nikotintapasz használatával, ráadásul a 

nemdohányzók hibaszáma is csökkenhet nikotintapasszal. Buchsbaum és Calloway 

(1965) a légzési ciklus hatásait  vizsgálva úgy találta, hogy  a kísérleti személyek 

gyorsabban tudnak reagálni kilégzési fázisban jelentkez! stimulusra (belégzési 

fázishoz képest).

2.1.4.3. A kísérletek lefolyásának hatása

A hibázás lassítja a következ! stimulusokra adott reakciót. Van olyan módszer, 

amely hiba esetén egy vagy  több töltelékszót iktat be a kísérlet menetébe, ám ezzel 

egyes kísérleti személyeknél megnyúlik a kísérlet hossza, és megváltozik a 

stimulusok kontextusa, ami a konzisztenciát  csökkent!, és így nehezen kontrollálható 

egyéb hatásokkal jár.

A stimulus bemutatását általában legfeljebb néhány  másodperccel el!rejelz! 

figyelmeztetés jótékony hatású, hiszen a fokozott figyelmet néhány másodpercnél 

tovább nem lehet fenntartani. 

A stimulusok megjelenési sorrendje is hatással lehet a reakcióid!re: döntési 

helyzetben gyorsul a válasz, ha sorozatban azonos kategóriába tartozó, tehát azonos 

döntést igényl! stimulusok követik egymást, szemben a vegyes sorrenddel 

(szekvenciális hatás). Hasonló hatású a kísérleti személyek várakozása a következ! 

stimulus kategóriájáról, amely azonban csak hosszabb válasz-stimulus 

id!intervallum esetén m"ködik (Vervaeck & Boer 1980).

Javítja a válaszid!ket a kísérleti személyek gyorsaságával kapcsolatos explicit 

elvárás, illetve az ebb!l, továbbá a hibák szankcionálásából adódó szorongás, 

stresszes állapot. Ugyanakkor a lassú válaszok visszajelzési módja – a gyorsító 

hatáson túl – figyelemelvonó, és így hosszabb válaszid!t eredményez! is lehet. 
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Az áttekintett tényez!kb!l egy reakcióid!-mérésen alapuló módszernek a 

kísérleti személyek adott tulajdonságait kevésbé, a pillanatnyi állapotokat inkább, a 

kísérlet lefolyásából adódó hatásokat mindenképpen figyelembe kell vennie. 

2.1.5. A reakcióid"t befolyásoló tipográfiai hatások

A vizuális lexikai döntést kívánó kísérletek lényege, hogy a kísérleti 

személyeknek ítéletet kell mondaniuk a képerny!n megjelen! bet"sorokról, vagyis 

minél gyorsabban és pontosabban el kell dönteniük, hogy a megjelent bet"sor 

értelmes szó-e vagy sem. A szavak felismerésére az eddig bemutatott tényez!k 

mellett hatással lehetnek a tipográfiai jellemz!k is.

Gyerekekkel végzett kutatások eredményei alapján hosszabb összefügg! 

szövegek olvasására és megértésére hatással van a bet"méret: a nagyobb bet"kkel írt 

szöveget könnyebb kiolvasni és megérteni (Gósy 1998; Hughes & Wilkins 2000). A 

képerny!n megjelen! szövegekre is hatással van a bet"méret, s!t, a bet"k és a háttér 

színe is. Gyorsabb a képerny!n kivetített szavak fölismerése, ha legalább 20 pontos a 

bet"méret, a bet"k sötétek és a háttér világos (Darnell 2005).

2.1.4. ábra: Nagybet"s és kisbet"s írásmód hatása a reakcióid!re (Vargha 2009: 52)

A kisbet"k és a nagybet"k használata is általános a vizuális lexikai döntéses 

kísérletekben. Kétnyelv"ekkel végzett, az angol és a francia nyelv lexikona közti 

kapcsolatokat vizsgáló kísérletekben például el!nyösebb lehet a nagybet"k 

használata, hiszen ekkor nem kötelez! kitenni az ékezeteket a francia stimulusok 
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esetében, így kevésbé különbözik egymástól a két nyelv szavainak írásképe. Magyar 

nyelv", a nagybet"s és a kisbet"s írásmód szófelismerésre gyakorolt hatását vizsgáló 

kutatás eredményei alapján ugyanazok a szavak szignifikánsan rövidebb id! alatt 

fölismerhet!k kisbet"vel, mint nagybet"kkel írva (lásd a 2.1.4. ábrát). Ugyanakkor 

az eredmények alapján néhány, kisbet"s alakjában igen hasonló, egymásba 

átforgatható karakter (p, b, d) nehezebben felismerhet!vé teheti a kisbet"s szavakat. 

A p, b, d bet"ket tartalmazó szavak esetében nem volt  szignifikánsan hosszabb a 

reakcióid! nagybet"s írásmód esetén (Vargha 2009).

2.1.5. ábra: Reakcióid!k gyakorisága d!lt és álló bet"s írásmód esetén

Képerny!re vetített mondatok kiolvasása és gyerekekkel végzett szövegértési 

vizsgálatok eredményei alapján a d!lt bet"ket nehezebb kiolvasni, mint az álló 

bet"ket (Gósy 1998; Gráczi 2006; lásd még az 1.4.1. fejezetet is). Reakcióid!-

méréses lexikai döntéses kísérleti helyzetben azonban az eddigi eredmények alapján 

nincs szignifikáns különbség a szavak d!lt és álló bet"s változatának fölismerése 

között (lásd a 2.1.5. ábrát). Elképzelhet!, hogy a d!lt bet"s és álló bet"s írásmód 

közti különbség nem független a bet"k megjelenítését!l, vagyis jobb felbontású 

monitor, újabb grafikus megjelenítési módszereket alkalmazó rendszerbeállítások 

használatakor izolált szavak felismerésére nincs a reakcióid!k alapján kimutatható 

hatással a d!lt bet"s írásmód, de kevésbé optimális, pixeles megjelenítés esetén (ami 
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különösen a d!lt vonalakat érinti) érzékelhet! különbség. A kérdés eldöntése további 

kutatást igényel (Vargha 2009).

2.1.6. Az adatelemzési módszerekr"l 

A reakcióid!-adatok jellemz!je a nagyfokú variabilitás a kísérleti személyek 

között, illetve egy személy adatain belül is, azonos nehézség" feladatok esetén is. Az 

adatok eloszlása jellemz!en ferde, jobb felé elnyúló, és a magasabb 

id!tartományokban széls!séges értékek fordulnak el!, ezért az átlag alatti és feletti 

adatok aránya jelent!sen különbözik. Valójában ezek a jellegzetességek nem a 

reakcióid! lényegéb!l fakadnak, hiszen csak a bonyolultabb mentális folyamatokat 

igényl! kísérleti helyzetekben jelentkeznek, egyszer" reakcióid!-méréses 

kísérletekben a variabilitás jóval kisebb, és a ferde eloszlás is jóval mérsékeltebb 

(lásd 2.1.3.). Nyelvi feladatokból származó reakcióid!k vizsgálata esetén azonban 

tekintettel kell lenni az ilyen adatok speciális tulajdonságaira: több kísérleti 

személyre és gondosan megválasztott statisztikai eljárásokra van szükség.

Az összetettebb feladatoknál, így  a lexikai döntéses kísérleteknél 

kivédhetetlen, hogy a kísérleti személyek olykor az átlagosnál sokkal tovább 

gondolkodjanak egy-egy stimulus esetében. Az is el!fordulhat, hogy valaki az 

átlagosnál sokkal korábban lenyomja valamelyik válaszbillenty"t. A széls!séges 

adatokat célszer" valamilyen módon kisz"rni, hogy ne befolyásolják túlzottan az 

eredmények alakulását. Általános gyakorlat a széls!séges adatok trimmelése, vagyis 

elhagyása vagy adott értékkel való helyettesítése. Az egyik lehetséges módszer a 

széls!séges reakcióid!-értékek kisz"résére az, hogy a kísérletet végz! kutatók 

meghatároznak egy id!intervallumot, és az annál rövidebb vagy  hosszabb 

válaszid!ket helyes döntés esetén sem veszik figyelembe, esetleg a megadott 

minimum-, illetve maximumértékkel helyettesítik (lásd például Grainger & Frenck-

Mestre 1998; Ferrand & New 2003). Egy másik, újabban alkalmazott trimmeléses 

eljárás, hogy – a szórás valahányszorosát használva viszonyítási alapnak – az átlagtól 

adott szórásnyinál jobban eltér! adatokat erre a széls! értékre hozzuk vagy kihagyjuk 

a vizsgálatból (lásd például van Heuven et al. 1998; Jiang & Forster 2001; van 

Heuven et al. 2001). Az utóbbi években van példa az adatok logaritmikus 
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transzformálására is a rekcióid!-adatok ferde eloszlásának ellensúlyozására (lásd 

Lemhöfer et al. 2008). 

Korábbi lexikai döntéses vizsgálataimban (Vargha 2006; 2008; 2009) egy 

általam meghatározott minimum- és maximumérték között vettem csak figyelembe a 

helyes döntésekb!l származó méréseket. Ez a módszer azonban nem minden esetben 

a legmegfelel!bb a kiugró értékek kisz"résére, különösen nem abban az esetben, ha a 

különböz! feladatsorok között nagyobb eltérés várható a reakcióid!ben. A 

széls!séges adatok kisz"résének nem feltétlenül a legbiztosabb módja a trimmelési 

határok önkényes megválasztása, mivel így a trimmelés módja szubjektív, nem 

igazodik a mindenkori adatmintához, és a széls!séges adatok elhagyásával sérül a 

véletlen mintaválasztás kritériuma is (a trimmelés alkalmazásáról reakcióid!-méréses 

pszicholingvisztikai vizsgálatokban lásd b!vebben Székely 2002).

Jelen kutatásban a széls!ségesen hosszú (vagy olykor rövid) reakcióid!-adatok 

meghatározására olyan eljárást választottam, amellyel egyrészt az adott mintához 

igazodva, tehát nem önkényesen határoztam meg minimum és maximum értékeket, 

másrészt nem hagytam el egyetlen helyes döntést sem, csupán csökkentettem a 

széls!séges értékek hatását az átlagos reakcióid!-adatokra. A különböz! reakcióid!-

átlagok meghatározása el!tt minden kategóriában meghatároztam az átlagot és a 

szórást, és az adott szórásnyinál hosszabb (illetve rövidebb) milliszekundum 

értékeket az így kiszámított (tehát az átlagnál meghatározott szórásnyival nagyobb 

vagy kisebb) maximum (vagy minimum) értékkel helyettesítettem. A szórás 

szorzószámát, és íly módon közvetve a minimum és a maximum értéket úgy 

határoztam meg, hogy az adatok 97%-a változatlan maradjon (lásd még a 3.1. 

fejezetet is).

A fent ismertetett eljárás csökkenti ugyan az extrém értékek súlyát, de nem 

változtat számottev!en a reakcióid!-adatok ferde eloszlásán. A reakcióid!-értékek 

összevetésekor indokolt  lehet a hagyományos statisztikai próbák mellett robusztus 

eljárásokat is alkalmazni, amelyek kevésbé érzékenyek a szokásosan megkövetelt 

alkalmazási feltételek (például normalitás, szóráshomogenitás) megsértésére. Ilyen 

alternatív próbák az egymintás t-próba esetében a Johnson- és a Gayen-próba, a 

kétmintás t-próba esetében a Welch-féle d-próba, a hagyományos 

varianciaanalízisnél pedig a Welch-féle és a Brown–Forsythe-féle, valamint a James-
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féle másodrend" közelítéses varianciaanalízis, a James-próba (Vargha A. 2000). 

Dolgozatomban a statisztikai számításokhoz a ROPStat programcsomagot 

használtam (www.ropstat.com), ahol a hagyományos eljárások mellett automatikusan 

megtörténik a robusztus statisztikai próbák elvégzése is.

A kísérleti személyek különbözhetnek a mentális folyamatok gyorsasága, a 

döntési képesség és a feladatmegoldási stratégia tekintetében, ami számottev! 

különbségeket eredményezhet a reakcióid!-adatokban. A különböz! stimulusoknál, 

illetve ugyanazon stimulusoknál különböz! feladathelyzetben mért reakcióid!k 

pontosabb összevetése céljából célszer" az adatokat  valamilyen eljárással 

normalizálni. Az English Lexicon Project  angol szavak felismerésének átfogó 

vizsgálata céljából létrehozott adatbázisában például ezt a célt szolgálja a reakcióid!-

adatok mellett a Z-értékek megadása. A Z-érték az adatbázis használója számára azt 

mutatja meg, hogy egy-egy adat esetében átlagosan milyen mértékben és irányban tér 

el a kísérleti személyek reakcióideje saját reakcióid!-átlaguktól (Balota et al. 2007; 

lásd a 2.3. fejezetet is).

Jelen kutatás adatainak elemzésekor a magyar szavak reakcióid!-átlagát 

tekintettem viszonyítási alapnak a reakcióid!-értékek normalizálásakor, mivel a 

résztvev!k nem különböznek egymástól számottev!en a magyar nyelv tudása és 

használata szempontjából, az angol nyelv tekintetében azonban feltehet!leg nagyobb 

eltérések vannak a kísérleti személyek között. Minden résztvev! reakcióid!-adatait a 

magyar szavak esetében mért saját  reakcióid!-adatainak átlagához viszonyítottam. A 

magyar szavak átlagát 1000-nek véve megadtam, hogy attól arányosan mennyire 

térnek el az egyes stimulusoknál mért  reakcióid!k. A magyar szavak átlagánál 

nagyobb értékek így értelemszer"en 1000 fölötti, az annál kisebbek 1000 alatti 

értékekkel helyettesít!dnek be (a módszer alkalmazását lásd a 3.3.2. és a 3.3.3. 

fejezetben).

2.1.7. Érdemes-e speciális reakcióid"-mér" alkalmazást fejleszteni?

A reakcióid!-méréses kísérletekhez használt számítógépes eszközök és 

alkalmazások két különböz! forrásból származnak. Az egyik gyakorlat szerint a 

kutatók maguk fejlesztenek/fejlesztetnek célszoftvert (lásd például Peereman et al. 

1996; Grainger & Ferrand 1996; Balota et al. 2007; Lemhöfer et al. 2008), néha 
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hardverkiegészít!t is (lásd például Stewart 2006b). A másik lehet!ség a kereskedelmi 

forgalomban beszerezhet! eszközök, számítógéphez illeszthet! hardver-szoftver 

kombinációk (button box, response box) testreszabása és alkalmazása, illetve más 

kutatóm"helyekben kifejlesztett eszközök használata.

A beszerezhet! eszközök mellett szól, hogy költségük általában nem magas 

(például: a PsyScope Button Box ára 500 USD körüli), ám a betanulásra és 

testreszabásra sok id!t kell fordítani. Nagyobb problémát jelent, hogy az eszközök a 

néhány  évenként megújuló informatikai platformokkal elveszítik a kompatibilitást. 

Meglehet, legközelebb egy másik cég termékét kell megvennünk, így a betanulásra 

fordított befektetésünk elvész. A legnagyobb hátrányt az jelenti, hogy a kész 

megoldások csak sz"k határokon belül módosíthatók, így elképzeléseinket nem 

valósíthatjuk meg korlátlanul a kísérleti módszer kidolgozásakor.

A beszerzett mér!eszköz és az alkalmazott szoftver tulajdonságain, esetleges 

fogyatékosságain túl a kísérletben használt számítógép hardver tulajdonságai, 

operációs rendszere és annak beállításai is befolyásolhatják a mérési pontosságot. A 

különböz! megoldások megbízhatósága mindig kérdéses, a forgalmazók egymás 

termékeit kíméletlenül min!sítik. A tényleges pontosság ellen!rzésére speciális 

eszközöket fejlesztettek ki (ilyen a kereskedelmi forgalomban kapható Black Box 

ToolKit). Az ezredmásodpercben megadott eredmények természetesen nem 

garantálják az igazi pontosságot; ez a megállapítás mindenekel!tt a 

platformfüggetlen (webes), tehát nem hardverhez optimalizált, beállításoktól is 

er!sen függ! megoldásokra vonatkozik. 

A mért és a tényleges reakcióid!k eltérésének számos oka van. A számítógép 

processzorának órajele elvileg a milliszekundum töredékének megfelel! id!zítési 

felbontást biztosítja, ám egyes események (például egy  billenty"lenyomás) 

pufferelése, illetve az egér és a billenty"zet áramköreinek gyengébb id!zítési 

tulajdonságai a mérési eredmények granularitását okozhatják. Sok programozási 

nyelv olyan beépített funkciókat biztosít, amelyek egy  gyenge (10–30 

milliszekundumos) felbontás szerint kérdezi le az id!t, az ilyen nyelven írt 

programokkal mért reakcióid!k jelent!sen eltérhetnek a tényleges értékekt!l. 

A nyolcvanas évek végét!l kialakult  hagyomány szerint a reakcióid!-méréses 

feladatokhoz leginkább Macintosh típusú számítógépeket, esetleg DOS-os PC-ket 
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használnak, a Windows operációs rendszereket sokáig kerülték, utóbbi platformon 

ugyanis szoftveres eszközökkel nehezen kontrollálható id!zítési nehézségek 

jelentkeztek. Újabban már Windows vagy Linux környezetben is vannak 

fejlesztések.

A számítógépes reakcióid!-mérés kezdetén az egeret és a billenty"zetet sokan 

nem tartották megfelel! válaszrögzít! eszköznek, ezért a speciálisan kifejlesztett 

hardvert (button box) részesítették el!nyben. A kilencvenes években a standard 

billenty"zetek id!zítési pontossága általában 10 milliszekundumnál rosszabb volt, az 

egerek valamivel jobb id!zítési tulajdonsággal rendelkeztek, ezért a billenty"zettel 

szemben els!bbséget élveztek. A kés!bb megjelen!, USB illesztés" perifériák 

nagyobb pontosságot képviselnek, de típusonként eltér! mértékben. Arra azonban 

számítani lehet, hogy az eltérések viszonylag konstans módon jelentkeznek egy  adott 

eszköznél.

Ulrich és Giray (1989) kimutatta, hogy billenty"zet használata és igen 

korlátozott (30 ms vagy e fölötti) id!felbontás mellett  is, noha a mért értékek átlagai 

eltérnek a tényleges értékek átlagaitól, az összevetend! átlagok különbségeinél nincs 

lényeges eltérés (amennyiben nagyszámú adatot átlagolunk és a szórás egy bizonyos 

szintet elér). Az idézett szerz!k konklúziója szerint a legtöbb esetben a kísérleti célok 

nem indokolják nagyobb tényleges pontosságú megoldás kifejlesztését vagy 

beszerzését.

A saját fejlesztés el!nye, hogy elképzeléseinket  maradéktalanul 

megvalósíthatjuk, hátránya, hogy igen id!- és er!forrás-igényes tevékenység. 

Optimális esetben a saját  fejlesztés is hardverhez (processzorhoz, videokártyához) 

optimalizált, így azt is minden újabb, a kísérletekhez használandó számítógéphez 

módosítani kell. A saját er!feszítések legföljebb csak hosszabb távon térülhetnek 

meg, és megítélésem szerint leginkább akkor, ha nem elszigetelten, hanem átfogóbb 

technológiai fejlesztések keretében valósulnak meg. 
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2.2. Az alkalmazott számítógépes program

A jelen kutatásban használt  kísérleti technológia kialakításánál is fölmerült a 

saját fejlesztés, illetve a beszerzend! eszköztár választásának kérdése. Mivel 

számítógépes nyelvészeti technológiák (geolingvisztikai szoftverek) tervezésében és 

megalkotásában vettem részt, megfelel! fejleszt!i tapasztalat birtokában dönthettem 

saját program kidolgozása mellett, kihasználva az így megnyíló szélesebb 

lehet!ségeket. Az alább bemutatott  alkalmazás egy eredetileg 2004-ben létrehozott 

célszoftver folyamatosan javított, optimalizált változata, az évek során összegy"lt 

kísérleti tapasztalatok figyelembe vételével.

A kísérleteket Macintosh típusú (iBook G4) számítógépen végeztem, standard 

USB billenty"zettel és standard egygombos USB egérrel, Mac OS 10.4 operációs 

rendszer használatával, erre a célra kifejlesztett célprogram segítségével. A használt 

programozási nyelv a FutureBasic, amely strukturált  procedurális programozást, 

teljes eseménykezelést és a felhasználói felület viszonylag egyszer" kialakítását teszi 

lehet!vé. A forráskód kompilálásával G4 PowerPC processzoron natívan futó, 

optimalizált alkalmazást kapunk. Az id!lekérdezés a milliszekundum töredékének 

megfelel!. A képerny!frissítés frekvenciája 60 Hz, a program ehhez szinkronizálja a 

stimulusok megjelenítését. A minél megbízhatóbb méréshez fontos ugyanis (noha 

kevés szó esik róla a szakirodalomban), hogy ne csak a kísérleti személy  válaszát, 

hanem a stimulus megjelenítésének id!pillanatát is pontosan rögzíthessük (vö. 

Stewart 2006a).

A program f! célja, hogy  el!segítse olyan reakcióid!k regisztrálását, amelyek 

nem elhamarkodott és nem is kényelmesen végiggondolt reagálásokból származnak, 

a figyelem viszonylag konstans fenntartásával és a kérdéskörünk szempontjából 

irreleváns körülmények hatásának minimalizálásával.

Az alkalmazott kísérleti módszer lényege, hogy  a résztvev!knek döntést kell 

hozniuk a képerny!n megjelen! stimulusról, és a döntés értelmében reagálniuk kell a 

megfelel! gomb, billenty" megnyomásával. Korábbi kísérleteimben – az általános 

gyakorlatnak megfelel!en – a domináns kézzel kellett jelezni a pozitív, nem 

domináns kézzel a negatív döntést. A domináns és nem domináns kézzel adott 

válaszokat vizsgáló kísérlet eredményei alapján az egyének szintjén lehet különbség 
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a kezek között a válaszid!k gyorsaságában, de ez egyénenként  változó, olyan 

összefüggés nem állapítható meg, hogy a domináns kézzel hozott döntések 

gyorsabbak lennének (lásd 2.1.4.1.).

Korábbi kísérletekben problémát jelentett viszont néhány kísérleti személy 

esetében, hogy már a feladat kipróbálása el!tt  azon aggódtak, mi lesz, ha véletlenül 

összetévesztik a kezeiket. Általában megfigyelhet! volt a résztvev!knél, hogy a 

feladatot egyfajta „tesztnek” gondolják, ahol kiderülhet, „nem tudják, melyik a jobb 

kezük”. A kísérlet körülményeit (és ennek megfelel!en az útmutatót is) úgy 

alakítottam, hogy a jobb kéz – bal kéz, domináns kéz – nem domináns kéz 

szembeállítás helyett a különböz! válaszokhoz asszociált gombok közti különbségre 

essen a hangsúly. A program jelenlegi változatában a pozitív döntést az egérgombbal, 

a negatívat pedig a szóközbillenty" lenyomásával kell jelezni.

Korábbi kutatásaimban (Vargha 2006a, 2006b) fehér alapon jelentek meg a 

fekete bet"sorok (grafikus jelek) a képerny! meghatározott részén. A vakító fehér 

képerny! azonban a visszajelzések alapján bántotta a szemet, ezért zavarta a kísérleti 

személyeket a koncentrálásban. Ezért  kés!bb úgy módosítottam a stimulusok 

megjelenítésének körülményeit, hogy a képerny! jobb és bal oldala, valamint az alja 

egy széles sávban fekete maradjon, a kísérlethez csak egy  kisebb téglalapnyi területet 

használok, halványzöld háttérszínnel. Ennek középs! föls! harmadában egy fekete 

keret jelzi a stimulusok megjelenésének helyét (lásd a 2.2.1. ábrát).

2.2.1. ábra: A stimulusok megjelenítése a fekete képerny!n kirajzolt halványzöld 
négyzetben
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A reakcióid!-méréses kísérletekben a stimulusok megjelenését általában 

figyelmeztet! jelzés el!zi meg, el!segítve az összpontosítást. A hangzó 

figyelmeztetés hasznosabb lehet, mint a vizuális jelzés, mert feltehet!leg az auditív 

figyelmet sem engedi elkalandozni. Ezért programomban a bet"sorok megjelenése 

el!tt  rövid, nagyjából egy másodperces gitárhúrpengetés jelleg" hangjelzés 

figyelmezteti a kísérleti személyt. A hang intenzitása az id!tartam második felében 

jelent!sen csökken, a hosszú lecsengés miatt a hang vége nem pontosan 

beazonosítható, ezért a kísérleti személyek kevésbé tudnak várakozást kialakítani a 

jelzést követ! stimulus megjelenítési id!pillanatával kapcsolatban. Így a reagálási 

ritmus kialakulásának esélye csökken (nem történik szinte automatikus, 

meggondolatlan billenty"nyomás, nem emelkedik meg túlzottan a hibaszám). A 

reagálási ritmus elkerülése érdekében a hangjelzés és a stimulus megjelenése közti 

szünet id!tartama is változik. Véletlenszer"en három eset lehetséges: a 170 

milliszekundumos minimum-érték vagy  változatlan marad, vagy  170 

milliszekundummal, vagy pedig 340 milliszekundummal meghosszabbodik (így 170, 

340 vagy 510 milliszekundumos szünet ékel!dik a hangjelzés vége és a megjelenítés 

közé).

2.2.2. ábra: A program által adott visszajelzések

A kísérleti személy  azonnal, minden bet"sornál kap  visszajelzést saját 

teljesítményér!l. Az azonnali, pontos visszajelzéssel célom az volt, hogy a kísérleti 

személyek figyelmét fenntartsam, az id!korlátokat ugyanakkor igyekeztem úgy 

meghatározni, hogy a jelzés lehet!leg ne sugalljon teljesíthetetlennek t"n! elvárást, 

ami blokkoló hatást válthat ki. Amennyiben a megfelel! billenty" lenyomása 667 

milliszekundumon belül történik, rövid, üres csík jelenik meg a képerny! tetején, a 

Hosszabb reakció-
idej", helyes döntés

Hibás döntés

Túl hosszú várakozás
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szóablak fölött. A csík id!arányosan lehet hosszabb vagy  rövidebb. Amennyiben a 

kísérleti személy  667 milliszekundumnál tovább gondolkozik, de még 1083 ms alatt 

van a reakcióideje, a képerny! tetején megjelen! csík két vége id!arányosan fekete 

lesz, figyelmeztetvén a kísérleti személyt arra, hogy jobban összpontosítson. 1083 

ms feletti reakcióid! esetén a csík teljesen fekete lesz, a képerny! egyik szélét!l a 

másikig nyúlik (lásd a 2.2.2. ábrát). Fenti értékeket korábbi kísérletek tapasztalatai és 

a tervezés során folytatott próbakísérletek tanulságai alapján határoztam meg.

A gyors, spontán válaszok mellett a lexikai döntéses kísérletekben fontos 

elvárás a pontosság. A gyakori hibázás elkerülése érdekében a program mindig ad 

visszajelzést a döntés helyességér!l is. Hibás döntés esetén a reagálás gyorsaságát 

jelz! csík helyén három párhuzamos rózsaszín csík jelenik meg (lásd a 2.2.2. ábrát). 

A hibajelzés reakcióid!re gyakorolt esetleges negatív hatásának elkerülése érdekében 

igyekeztem a visszajelzés olyan módját választani, amely  kevésbé zökkenti ki a 

résztvev!ket, nem alkalmaztam például szöveges üzenetet vagy hangjelet, és az els! 

próbafeladatsornál minden résztvev!t külön figyelmeztettem, hogy  az útmutatóban 

leírtaknak megfelel!en legalább egyszer hibázzon. Hibázás esetén a szokásosnál 

hosszabb várakozás után indul a következ! feladat a figyelmeztet! hangjelzéssel, 

lehet!séget adva a kísérleti személynek, hogy a hibás döntés ellenére tudjon a 

következ! feladatra összpontosítani.

A különböz! feladatsorokhoz külön programok tartoznak. Ennek megfelel!en 

minden feladatsor végén mentésre kerülnek a mért adatok, szöveges 

fájlformátumban. A fájl neve tartalmazza a lefuttatott program nevét, a kísérleti 

személy nevét, amelyet a mérés során használni kíván és a kísérlet id!pontját. Maga 

a fájl az adott program által mért eredményeket tárolja, vagyis a bet"sorokat és a 

bet"sorokra adott válaszok reakcióidejét. A program külön méri a billenty"k 

lenyomásának és felengedésének reakcióidejét, valamint méri és regisztrálja az 

ugyanazon bet"sorra adott esetleges második és harmadik válasz reakcióidejét is, 

amennyiben a kísérleti személy egymás után többször is reagál ugyanarra a szóra. 

(Jelen dolgozatban nem hasznosítom a billenty"k felengedésének az idejét, azaz nem 

vizsgálom a lenyomás id!tartamát, továbbá nem veszem figyelembe az esetlegesen 

el!forduló többszörös reagálásokat sem.)
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A program segítségével lehetséges az adatok grafikus megjelenítése, így  akár a 

kísérlet elvégzése után azonnal ellen!rizhet!, mely szavaknál (ill. álszavaknál) 

hibázott a kísérleti személy, hol milyen volt a reakcióideje, és milyen volt az átlagos 

reakcióideje a szavak és az álszavak esetében. A funkció el!nye, hogy a kísérlet 

befejeztével igény  szerint a résztvev!k maguk is képet kaphatnak saját 

teljesítményükr!l. Az eredmények gyors megjelenítése ugyanakkor a kutató számára 

is hasznos lehet például olyan esetben, ha egy próbakísérlet eredményei alapján már 

a kísérlet el!tt csoportosítani szeretné a kísérleti személyeket.
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2.3. A feladatsorok összeállításának szempontjai

A kísérletekhez összesen hét feladatsort  dolgoztam ki. A geometriai formákat 

tartalmazó feladatsorhoz és a lexikai döntéses kísérlethez a feladatsorokkal azonos 

paraméterek szerint összeállított bemelegít! feladatsorokat is készítettem. A 

próbafeladatsorok célja, hogy a kísérleti személyeknek ne legyen teljesen új a 

feladat, amikor éles helyzetben kell reagálniuk a képerny!n megjelen! ábrákra, 

bet"sorokra, tudjanak az adott  feladatra koncentrálni, ne kelljen azon gondolkodniuk 

közben, milyen gombot és hogyan kell lenyomni, ismer!sek legyenek számukra a 

kísérlet során a döntés helyességér!l és gyorsaságáról kapott visszajelzések. 

Valamennyi feladatsor 40 stimulusból áll, korábbi kísérleteim alapján úgy ítéltem 

meg, megközelít!leg ez az a mennyiség, ahol még megfelel!en képesek 

összpontosítani a kísérleti személyek a feladatsor elejét!l a végéig.

Az els! feladatsor még nem nyelvi stimulusokat tartalmaz, itt a képerny!n 

megjelen! ábrákról kell döntést hozni a megfelel! gomb lenyomásával. Ha a 

képerny!n négyzet jelenik meg, akkor az egérgombot, ha kör, akkor a szóköz 

billenty"t  kell lenyomni. Erre a feladatsorra els!sorban azért volt szükség, hogy 

megnézzem, van-e szignifikáns különbség a reakcióid!t illet!en az egérgombbal, 

illetve a szóközbillenty"vel adott válaszok között. 

A döntési mechanizmus az egyes stimulusok esetében függhet a környezett!l, 

vagyis az éppen megjelen! négyzetre vagy körre adott választ befolyásolhatják az azt 

megel!z! stimulusok. Amikor például az egérgombot kell lenyomni a helyes döntés 

értelmében, nem mindegy, hogy  az el!z! stimulusoknál melyik gomb lenyomására 

volt szükség. Elképzelhet!, hogy könnyebben, gyorsabban lehet válaszolni az 

egymást követ! azonos ábrákra, amelyek nem igényelnek változtatást a döntési 

mechanizmusban. Ugyanakkor a kísérleti személyek elvárása is befolyásolhatja a 

válasz gyorsaságát: minél többször kellett egymás után ugyanolyan választ  adni a 

kísérlet során, annál valószín"bbnek t"nik, hogy a következ! stimulus már 

másmilyen döntést igényel majd (lásd még a 2.1.4.3. fejezetet is). Az, hogy a 

különböz! választ igényl! stimulusok (szavak és álszavak) hogyan követik egymást, 

feltehet!leg hatással lehet a felismerésre bet"sorok esetében is, itt azonban a 
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stimulusok bonyolultsága miatt már kevésbé egyértelm"en kimutatható a 

feladatkörnyezet hatása.

A lexikai döntéses kísérletekhez hat – két magyar egynyelv", két angol 

egynyelv" és két kétnyelv" – feladatsort  állítottam össze. A kísérlet egynyelv" 

részeihez tartozik még egy magyar egynyelv" és egy angol egynyelv" 

próbafeladatsor is. A kísérleti személyeket két csoportba soroltam, a feladatsorokat 

úgy állítottam össze, hogy azok a szavak és álszavak, amelyek az egyik csoportnál 

kétnyelv" feladatsorban szerepelnek, a másik csoportban egynyelv" feladatsorban 

álljanak. Így  össze lehet vetni a szavak és álszavak esetében mért reakcióid!t 

egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban.

Az angol nyelv" stimulusok kiválasztásakor az English Lexicon Project (a 

továbbiakban ELP) adatbázisát vettem alapul, a magyar stimulusokat az angol 

nyelv"ekhez igazodva állítottam össze. Az ELP 40481 angol szó elérésének 

vizsgálata lexikai döntéses és szómegnevezéses kísérletekben a reakcióid! alapján. 

A kutatás lexikai döntést kívánó részéhez a kísérleti módszernek megfelel!en 

tartozik 40481 álszó is (a kísérleti módszerekr!l lásd b!vebben az 1.3. fejezetet). A 

szavak úgy vannak összeválogatva, hogy a kutatás eredményeképpen kiépített 

adatbázis alkalmas legyen a lexikális hozzáférést befolyásoló különböz! paraméterek 

(szavak hosszúsága, gyakorisága, bigramok gyakorisága, az írásmódjukban hasonló 

szomszédsági párok száma, fonológiai jellegzetességek, morfológiai tulajdonságok) 

szófelismerésre gyakorolt hatásának elemzésére.

A kutatást hat amerikai egyetem kutatói végzik. A kísérleti személyek 

valamennyien angol anyanyelv"ek, akik vagy a lexikai döntéses, vagy a 

szómegnevezéses kísérletben vesznek részt. A szómegnevezéses kísérletben 2006 

februárjáig összesen 400 résztvev! volt (ez szavanként 25 reakcióid!-adatot jelent 

abban az esetben, ha minden kísérleti személy  válasza értékelhet!), a lexikai 

döntéses kísérletben 816 (ez stimulusonként maximum 34 mérés). A mérések alapján 

a kutatók egy online kereshet! adatbázist is létrehoztak. Az adatbázis a reakcióid!-

adatok mellett tartalmazza a stimulusok különféle paramétereit (hosszúság, 

gyakoriság stb.), és ezek alapján is kereshet!. Lehet!ség van tehát arra, hogy az 

összes szó és álszó átlagos reakcióidejét lekérdezzük, de arra is, hogy az általunk 

megadott, tetsz!leges paraméterek alapján az általunk megfogalmazott  kísérleti 
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célnak megfelel!en szólistákat generáljunk az adatbázis keres!felülete segítségével. 

Az adatbázis többféle célt szolgál egyszerre: korábbi, 10-20 stimulus alapján 

készített  vizsgálatoknál lényegesen jelent!sebb alapot szolgáltat a reakcióid!t 

befolyásoló tényez!k vizsgálatára lexikai döntéses és szómegnevezéses 

kísérletekben, valamint segítséget nyújt más kutatóknak kísérleteik megtervezésében 

és az ezekhez szükséges szólisták összeállításában.

Az egyes stimulusoknál mért átlagos milliszekundum értékek mellett az 

adatbázis a kísérleti személyek átlagos teljesítményét figyelembe vev! (így az egyéni 

különbségeket kiküszöböl!) Z-értékek átlagát is tartalmazza. A Z-érték azt mutatja 

meg, hogy egy adott szónál mért reakcióid! hány szórásnyival különbözik az adott 

kísérleti személy  összes mért reakcióidejének átlagától: egy átlagos reakcióidej" szó 

Z-értéke így 0, a pozitív Z-érték az átlagosnál hosszabb, a negatív pedig az 

átlagosnál rövidebb reakcióid!t  jelent (Vargha A. 2000: 74–75). A Z-értékek tehát 

eligazítást adnak arról, hogy a szavak és álszavak más szavakhoz és álszavakhoz 

viszonyítva mennyire gyorsan érhet!k el a mentális lexikonban (Balota et al. 2007; 

http://elexicon.wustl.edu/).

Az általam összeállított feladatsorok egy- és két szótagos szavakból és 

álszavakból állnak, az álszavak is kiejthet!k, megfelelnek a magyar és/vagy az angol 

nyelv helyesírási szabályainak. A szavak hosszúsága a bet"számot tekintve változó, a 

legrövidebb négy, a leghosszabb nyolc karakter. Az angol és a magyar nyelv" 

stimulusok összeállításakor arra törekedtem, hogy a hosszabb és rövidebb bet"sorok 

aránya hasonló legyen a különböz! feladatsorokban. Az angol szavak kiválasztásakor 

fontos szempont volt, hogy  olyan gyakrabban használt szavak legyenek, amelyekkel 

a nyelvtanulás során feltehet!leg minden kísérleti személy találkozott. Így  kevésbé 

valószín", hogy az esetleg el!forduló hibák oka az, hogy a kísérleti személyek még 

nem találkoztak valamely szóval, és ezért álszónak nézik, illetve biztosabbak 

lehetnek abban, hogy ha egy bet"sort  nem ismernek fel, akkor az valóban nem 

létezik. A feladatsorokban f!nevek, melléknevek és határozószók szerepelnek. 

Nincsenek toldalékolt szavak, a magyar szavak a gyakoriságot illet!en rímelnek az 

angol szavakra, vagyis nehézségi fokban nincs különbség a magyar és az angol 

egynyelv" feladatsor között. Korábbi kísérleteimben e tekintetben eltértek egymástól 

az angol és a magyar feladatsorok, feltételeztem, hogy akkor is szignifikáns 

88



különbség lesz a magyar és az angol szavakra adott válaszok reakcióideje között, ha 

a magyar szavak között kifejezetten ritka, várhatóan nehezebben felismerhet! 

stimulusok is szerepelnek. Feltételezésem azonban nem igazolódott  be, az egynyelv" 

feladatsoroknál nem volt szignifikáns különbség a magyar és az angol szavak között 

a reakcióid! tekintetében (Vargha 2006).

Az álszavak között a kétnyelv" feladatsorokban is vannak a csak az egyik 

nyelvhez köthet! bet"sorok mellett olyanok, amelyek mindkét nyelv helyesírási 

szabályainak megfelelnek. Ugyanez jellemzi a szavakat is, vagyis csak az írásmód 

alapján nem lehet az egyes stimulusokról döntést hozni a kétnyelv" feladatsorokban 

(vö. Grainger 1993 és Thomas & Allport 2000, ismertetésüket lásd az 1.2.3.3. 

fejezetben).

A kísérlet lexikai döntést igényl! részéhez hat feladatsor és két próbafeladatsor 

tartozik, minden kísérleti helyzethez – ahogyan ezt már fentebb is megjegyeztem – 

egy „A” és egy „B” szólistát állítottam össze, ennek megfelel!en soroltam két 

csoportba az adatközl!ket is.

Az „A” csoport kétnyelv" feladatsorában el!forduló szavak és álszavak 

megtalálhatók a „B” csoport egynyelv" feladatsoraiban, és viszont. Erre azért volt 

szükség, hogy összevethet! legyen a szavak és álszavak reakcióideje egynyelv" és 

kétnyelv" kísérleti helyzetben. Minden feladatsor 40 bet"sorból áll, 20 szót és 20 

álszót tartalmaz. Az egynyelv" feladatsorok úgy vannak fölépítve, hogy 10 szó és 10 

álszó azonos az „A” és a „B” csoportban, a kétnyelv" feladatsorokat mindkét 

csoportban mindig a másik csoport egynyelv" feladatsoraiban szerepl! további 10-10 

szó és álszó adja ki. A bet"sorok megjelenítési sorrendje kötött, minden „A” 

csoportba tartozó adatközl! pontosan ugyanazokra a stimulusokra válaszolt, 

pontosan ugyanolyan sorrendben, és ez természetesen igaz a „B” csoportra is.

Hatással lehet  a reakcióid!re, hogy a képerny!n megjelen! bet"sort  megel!z! 

bet"sorokra milyen választ kellett adni (lásd 2.1.4.3.). Az egyes bet"sorok helyzete 

ezért a különböz! feladatsorokon belül a döntés szempontjából azonos, vagyis ha egy 

szó el!tt álszó áll az egynyelv" feladatsorban, akkor a másik csoport kétnyelv" 

feladatsorában is, ha el!tte két szó áll az egynyelv" feladatsorban, és így egy azonos 

döntést kívánó sorozat harmadik eleme, akkor ugyanilyen helyzetben van a 

kétnyelv" feladatsorban is. Azoknak a szavaknak és álszavaknak a helyzete, amelyek 
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mindkét csoport egynyelv" feladatsorának elemei, az „A” és „B” csoportban teljesen 

azonos (a feladatsorokat lásd a 2.3.1. és a 2.3.2. táblázatban). A válaszok 

szempontjából az egynyelv" feladatsoroknak a felépítése is megegyezik a két 

csoportban, a magyar egynyelv" feladatsor felépítése rímel a vizuális stimulusokra 

adott reakciókat vizsgáló feladatsorban a négyzetek és körök sorrendjére, így 

lehetséges az összevetés a geometriai formákra és a bet"sorokra adott válaszok 

között.

Az egynyelv" próbafeladatsorok összeállításakor követtem a feladatsoroknál 

kialakított szempontokat. Itt nem volt értelme az „A” és a „B” csoportnak külön 

szólistákat kialakítanom, hiszen a próba eredményét semelyik résztvev!nél sem 

mentettem, az adatelemzésben nem használtam föl. A próbafeladatsorok fele olyan 

hosszúak, mint az élesek, 10 álszóból és 10 szóból állnak. A stimulusok sorrendjének 

meghatározásakor ügyeltem arra, hogy legyen bennük olyan hosszabb (5-6 

stimulusból álló) sorozat is, ahol többször egymás után ugyanolyan döntést  kell 

hozni. Ezt azért tartottam fontosnak, hogy a kísérleti személyek minél kevésbé 

gondolhassák megjósolhatónak, mikor következik egy szó után biztosan álszó, illetve 

fordítva.

A vizsgálathoz a reakcióid!-méréses kísérleteken túl tartozik egy 

nyelvhasználati kérd!ív és egy  20 kérdésb!l álló feleletválasztós nyelvi teszt. Ezekre 

azért volt szükség, hogy azt is meg tudjam nézni, van-e hatása az idegen nyelv" 

szavak elérésére a nyelvtudásnak, illetve a nyelvhasználat gyakoriságának. A 

reakcióid!-méréses kísérlethez kidolgozott nyelvi teszt és a nyelvhasználati 

szokásokat vizsgáló kérd!ív megtalálható a mellékletekben.

2.3.1. táblázat: Az „A” csoport feladatsorai

magyar egynyelv$ angol egynyelv$ kétnyelv$

torok rotu half

sajt nose wizard

etrek pillow absent

kapu snife plin

izom object shrema

cukor clivel blin

artak chellar farrot

hagyma gluf menger
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magyar egynyelv$ angol egynyelv$ kétnyelv$

zert parung mother

csirma mouse hely

vögyülcs title vocs

pány song ruszág

sarok unlund abráty

kirla glippet gért

afet mirror kulcs

kint kolar csiga

kerék letter kemek

idrok tapel giper

fami taver remuny

hurpa burgli smey

kajzs loog kedves

kohany unber lepke

kerek victim week

ablak over csont

piros escert unweunk

nyúl toplin suggy

spanyol lecture torusz

kobity apple trütty

tonf hompel peach

lorrázs promise side

torony picsup barna

tilluncs hero turkey

panca matter dragon

rossz shadow impol

vastag honey szél

ginrat behind morning

este phurch swom

rafkas misly pruith

zsemle fear kenyér

osztály secret vendég

2.3.2. táblázat: A „B” csoport feladatsorai

magyar egynyelv$ angol egynyelv$ kétnyelv$

torok rotu kint

hely half sajt

etrek wizard snife

kapu plin csirma
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magyar egynyelv$ angol egynyelv$ kétnyelv$

izom object gluf

cukor clivel pány

artak shrema nose

hagyma blin kerék

vocs farrot zert

ruszág mother chellar

abráty title vögyülcs

gért absent parung

sarok unlund mouse

kirla glippet pillow

afet mirror song

kulcs kolar idrok

csiga letter taver

kemek tapel hurpa

fami giper loog

remuny burgli kohany

trütty smey kerek

menger unber apple

kedves victim piros

lepke over honey

barna unweunk behind

csont toplin escert

spanyol lecture tonf

kobity side lorrázs

suggy hompel kajzs

torusz promise zsemle

torony impol osztály

tilluncs hero picsup

panca matter misly

szél week rossz

vastag turkey ablak

ginrat dragon shadow

este swom nyúl

rafkas pruith phurch

kenyér peach fear

vendég morning secret
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2.4. Kísérleti személyek

A kutatás célja a második, tanult idegen nyelv és az els! nyelv szavainak 

elérése közti különbségek vizsgálata. A résztvev!k ezért  olyan angolul beszél! 

személyek, akik az angol nyelvet formális körülmények között (iskolában, 

nyelvtanfolyamon) sajátították el. A kísérleti személyek a nyelvtudás és a 

nyelvhasználat tekintetében azonban különbözhetnek egymástól. Azért, hogy err!l 

pontosabb képet kapjunk, a lexikai döntéses kísérleteken túl nyelvi tesztet és 

nyelvhasználati kérd!ívet is készítettem, amelyet  minden résztvev!nek ki kellett 

tölteni.

A kísérletben összesen 40 f! vett részt, 20 f! az „A”, és szintén 20 a „B” 

csoportban. A résztvev!k életkora a vizsgálat id!pontjában 15 és 37 év között  volt, 

az átlagéletkor 25,6 év. A kísérleti személyek közül 26 n! és 14 férfi, valamennyien 

ép vagy korrigált látásúak és ép hallásúak.

A résztvev!k nemét, életkorát, nyelvtanulással kapcsolatos paramétereit  a 2. 

mellékletben található táblázat mutatja be részletesen.

A kísérleti személyek többségükben (26 f!) egyetemi vagy f!iskolai 

diplomával rendelkeznek, kisebb részben egyetemi hallgatók (8 f!) és gimnazisták (6 

f!). Mindannyian önként, ellenszolgáltatás nélkül vettek részt a kísérletben.
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2.5. A kísérlet menete

A résztvev!k írásbeli utasítást kaptak arról, mi lesz a feladatuk a kísérlet során. 

Két útmutatót is készítettem, egyet a geometriai formákat tartalmazó, a vizuális 

döntés gyorsaságát vizsgáló feladatsorhoz, és egy másikat a kísérlet  lexikai döntést 

igényl! részéhez (az útmutatók szövegét lásd a mellékletben). Mindkét útmutató 

magyar nyelv".

El!ször az egyszer" vizuális döntést  vizsgáló feladatsorhoz készített útmutatót 

kellett  átolvasni, ezt követ!en került sor az éles kísérletnél rövidebb, 20 stimulusból 

álló próbakísérletre. Mindenképp fontosnak tartottam, hogy a pontos írásbeli 

instrukciókon túl a résztvev!knek legyen lehet!ségük a feladat kipróbálására. Erre 

egyrészt azért volt szükség, hogy  megtapasztalhassák a program reakcióid!r!l és a 

döntés helyességér!l nyújtott visszajelzéseit, másrészt azért is, hogy már az éles 

feladatsor el!tt kipróbálhassák, hogyan a legkönnyebb lenyomni a kísérlet  során 

használt egérgombot és szóközbillenty"t, ne kelljen éles helyzetben gondolkodniuk 

azon, milyen döntés értelmében hogyan, milyen gombot kell lenyomni. A 

próbafeladatsornál szóbeli instrukciókkal is segítettem a kísérleti személyeket, hogy 

könnyebb legyen az útmutatóban olvasottakat a gyakorlatban értelmezni, kipróbálni. 

Mindenkinek fölhívtam a figyelmét arra, hogy ellen!rizze magát a képerny! tetején 

megjelen! csík segítségével, hogy mennyire gyors, illetve arra kértem a részvev!ket, 

egyszer mindenképp  adjanak tudatosan rossz választ a próba során, hogy legyen 

alkalmuk megtapasztalni, milyen a hibajelzés, kés!bb ne akadjanak meg amiatt, ha 

véletlenül hibáznak.

Az els! próbafeladatsor után következett a nem nyelvi stimulusokat tartalmazó, 

vizuális döntést vizsgáló feladatsor. Az éles feladatsoroknál a kísérleti személyek 

mindig egyedül tartózkodtak a szobában, !k maguk határozták meg, mikor indítják el 

a kísérletet, az egyetlen kikötés az volt, hogy várják meg, amíg a kísérletvezet! 

mögött becsukódik az ajtó. Minden feladatsor végén a kísérleti személy jelezte, ha 

készen van, ez után mentettem az adatokat a megfelel! mappába.

A lexikai döntéses kísérlethez tartozó útmutató elolvasására a vizuális 

stimulusokról hozott döntést vizsgáló bevezet! rész után került sor. A kísérleti 

személyeket az „A” és a „B” csoporton belül is két csoportba soroltam. A résztvev!k 
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fele a magyar egynyelv" résszel kezdett, a másik fele az angol egynyelv"vel. Erre 

azért volt szükség, hogy  a két nyelv közti különbség magyarázatakor ki lehessen 

zárni annak lehet!ségét, hogy az egyik nyelv szavainak elérése a sorrend miatt 

gyorsabb, mint a másiké, vagyis azért, mert a résztvev!k azt a nyelvet tekintik 

alapértelmezettnek, amelyikkel el!bb találkoznak a kísérlet során. Ennek 

megfelel!en az útmutató elolvasása után került sor a magyar vagy az angol 

egynyelv" próbafeladatsorra. A próba után következett az angol vagy a magyar 

egynyelv" rész. Akár a vizuális stimulusokról hozott döntést vizsgáló els! feladatsor 

esetében, a kísérleti személy itt is egyedül tartózkodott a szobában a feladat során, és 

maga határozta meg, mikor kezdi el a kísérletet. Ezt követ!en került sor a másik 

egynyelv" próbára, és rögtön utána az éles feladatsorra is. A kétnyelv" feladatsorhoz 

nem készítettem próbát, mivel nem volt célom, hogy a kísérleti személyek jobban 

belejöjjenek abba a kísérleti helyzetbe, hogy egyszerre mindkét lexikont használniuk 

kell, magát a feladatot pedig ekkorra már mindkét nyelven minden résztvev! 

alaposan begyakorolta.

A reakcióid!-méréses kísérlet után került sor a nyelvtanulással és a 

nyelvhasználattal kapcsolatos kérdéseket tartalmazó kérd!ív és a feleletválasztós 

nyelvi teszt kitöltésére. Itt nem volt id!korlát, mindenki a saját ütemében 

válaszolhatott a kérdésekre.

Igyekeztem igény szerint lehet!séget biztosítani a kísérleti személyeknek arra, 

hogy kérdezhessenek a kutatás céljáról, a várható eredményekr!l, illetve a 

reakcióid!-méréses kísérlethez kialakított program segítségével azt is megmutattam, 

hogyan teljesítettek az egyes feladatsoroknál, hol voltak nagyon lassúak, hol 

hibáztak.

A vizsgálat teljes id!tartama megközelít!leg egy óra, ez az id!tartam 

természetesen az egyes kísérleti személyeknél lehetett hosszabb vagy néhány  esetben 

akár pár perccel rövidebb is.
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3. Eredmények

3.1. Szavak és álszavak közti különbségek egynyelv$ feladatsorokban

A lexikai döntéses kísérletekben a döntési mechanizmus jellegzetességeib!l 

következ!en a legalapvet!bb a szavaknál és álszavaknál mért reakcióid!k közti 

különbség. Ahogyan azt a MROM (Multiple Read-Out Model) modell is 

magyarázza, olyan lexikai döntéses kísérletben, ahol az álszavak is megfelelnek a 

célnyelv helyesírási és fonetikai szabályainak (kiejthet!k), csak akkor lehet negatív 

döntést hozni („ez nem szó”), ha a lexikon „átpörgetése” után az adott bet"sort nem 

találjuk meg (az MROM modell ismertetését lásd b!vebben az 1.4.3. fejezetben). A 

feladatot nehezíti az id!korlát, ha rövidebb id! alatt kell döntést hozni, el!fordulhat, 

hogy a ritkább szavakat többen is álszónak min!sítik, illetve az is, hogy a kísérleti 

személyek szónak jelölnek olyan álszavakat, amelyeknek sok a szomszédsági párjuk 

az adott nyelven. Alapvet! tehát, hogy az általam végzett kísérleteknél mind az els!, 

mind a második nyelv esetében hosszabb legyen a reakcióid! az álszavak esetében.

3.1.1. A reakcióid"k összevethet"ségét vizsgáló alapkísérlet eredményei

A bet"sorokról hozott döntés értelmében a kísérlet során pozitív döntés esetén 

(„a bet"sor létez! szó”) az egérgombot, negatív döntés esetén („a bet"sor nem bír 

jelentéssel a célnyelven”) a szóköz billenty"t kellett  lenyomni. A szavak és álszavak 

közti reakcióid!-különbséget tehát a szóköz, illetve az egérgomb lenyomásával adott 

válaszok különbsége mutatja meg (lásd a kísérletekhez kidolgozott számítógépes 

program ismertetését is a 2.2. fejezetben). Ahhoz, hogy a két billenty" közti 

különbség a szavakról és álszavakról hozott  döntés különbségének legyen betudható, 

szükség volt egy nem lexikai stimulusokat tartalmazó alapkísérletre. A résztvev!knek 

ezért a lexikai döntéses kísérlet el!tt geometriai formákról kellett döntést hozniuk: ha 

a képerny!n négyzet jelent meg, akkor az egérgombot, ha kör, akkor a 

szóközbillenty"t kellett lenyomni (a feladatsorok összeállításáról és a kísérlet 

menetér!l lásd b!vebben a 2.3. és a 2.5. fejezetet).

A kétféle vizuális stimulusra adott válaszok reakcióid!-átlagait vetettem össze 

a negyven résztvev!nél. Amennyiben akár a szóközbillenty"t, akár az egérgombot 

valamiért könnyebben, gyorsabban lehet lenyomni, szignifikáns különbségnek kell 
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lennie a körnél, illetve a négyzetnél adott válaszok reakció-ideje között. Ha a körök 

és négyzetek esetében mért reakcióid!k között nincs szignifikáns különbség, a 

szavak és álszavak reakcióideje között azonban van, akkor az utóbbit nem lehet a 

kísérleti körülményekkel magyarázni.

A szóközbillety"vel (kör) és egérgombbal (négyzet) adott válaszoknál mért 

reakcióid!ket a 3.1.1. ábra szemlélteti, gyakoriság szerint, 40 milliszekundumos 

bontásban. A különböz! stimulusokra adott válaszok nem különülnek el egymástól a 

reakcióid! tekintetében, a négyzetekre adott válaszoknál valamivel több a hiba 

(összesen 24, a körökre adott válaszoknál 18), és inkább fordulnak el! extrém 

értékek, ahogyan ez a grafikonon is látható, ezek azonban nem számottev! 

különbségek.

3.1.1. ábra: A körök és négyzetek esetében mért reakcióid!k gyakorisága, 40 
milliszekundumos bontásban

Az adatelemzéskor a 2.1.6. fejezetben leírtak szerint jártam el, vagyis az adatok 

átlagtól 2,37 szórásnyival eltér! 3%-át az átlagtól 2,37 szórásnyival nagyobb 

maximum, illetve 2,37 szórásnyival kisebb minimum értékkel helyettesítettem. Az 

extrém értékek meghatározását kísérleti személyenként végeztem, figyelembe véve 

az adott kísérleti személy  összes reakcióid!-adatának átlagát és szórását. Az egérrel, 

illetve szóközbillenty"vel adott  válaszok alapján az átlag az egérgombnál (négyzet) 

384,75 ms, a szóközbillenty"nél (kör) 385,2 ms. A különböz! billenty"kkel adott 
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válaszok közt a statisztikai elemzés alapján nincs szignifikáns különbség (egymintás 

t-próba: t(39) = 0,107 (p = 0,9155); Johnson-próba: J(39) = 0,119 (p = 0,9055))3. A 

körnél, illetve a négyzetnél mért reakcióid!k átlaga közti különbséget az egyes 

résztvev!knél a 3.1.2. ábra szemlélteti. A kiugróan magas, 70 milliszekundumos 

eltérést produkáló, 19. kísérleti személynél is csak tendencia szint" különbség van az 

egérgombbal és a szóközbillenty"vel adott válaszok között (kétmintás t-próba: t(35) 

= -1,751 (p = 0,0887)+; Welch-féle d-próba: d(31,4) = -1,824 (p = 0,0777)+).

3.1.2. ábra: Különbségek az egérgombbal és szóközbillenty"vel adott válaszok reakcióideje 
között az egyes kísérleti személyeknél

A jelen kutatásban tapasztaltak egybevágnak a domináns és a nem domináns 

kézzel hozott  döntések reakcióidejér!l tett korábbi megállapításokkal (vö. 2.1.4.1.). 

A grafikus formákra adott  válaszok eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a 

szóközbillenty"vel és az egérgombbal adott válaszok közt nyelvi stimulusoknál 

kimutatott rendszeres eltérés a stimulusok (szavak és álszavak) közti különbségekb!l 

ered, és nem az alkalmazott kísérleti módszer velejárója.

3.1.2. Reakcióid"-átlagok és hibaszámok összevetése szavaknál és álszavaknál

A szavaknál és álszavaknál mért reakcióid!-adatokról kétféle kimutatást is 

készítettem. Az egyik kimutatás az adatközl!k átlagait mutatja különböz! 

feladatsorokban az álszavak és a szavak esetében, a másik az egyes szavaknál és 

álszavaknál mért reakcióid!-átlagokat (a kimutatásokat lásd az 1. mellékletben). A 

-52.5

-35.0

-17.5

0

17.5

35.0

52.5

70.0

36 10 22 30 21 18 11 7 25 2 26 8 35 1 3 15 16 14 32 34 4 12 5 29 33 6 24 39 20 28 13 17 37 38 40 9 27 23 31 19

R
I-

k
ü
lö

n
b

s
é
g

 (
m

s
)

98

3 A statisztikai elemzéseknél megtartottam a kimutatásokban a ROPStat programban használt 
jelöléseket:    +: p < 0,10    *: p < 0,05    **: p < 0,01    ***: p < 0,001



kimutatásoknál az átlagtól meghatározott szórásnyinál kisebb, illetve nagyobb 

értékeket ezzel a két határértékkel helyettesítettem, a határértékeket minden esetben 

úgy állapítottam meg, hogy az adatok 97%-a a minimum és maximum érték közé 

essen. A résztvev!k átlageredményeinek kiszámításakor az egyes feladatsorok 

azonos típusú stimulusait vettem alapul, a szavak és álszavak reakcióid!-átlagainak 

kiszámításánál pedig az adott stimulus esetében mért reakcióid!-adatok átlagához 

viszonyítottam. A kísérleti személyek magyar szavaknál elért  átlagának 

kiszámításakor tehát az átlagtól 2,725 szórásnyinál jobban eltér! adatokat az így 

megadott minimum-, illetve maximumértékkel helyettesítettem. A viszonyítási alapot 

itt  az adott résztvev! magyar szavaknál mért reakcióid!-adatainak átlaga és szórása 

képezte. Az egyes stimulusok esetében az adott stimulusnál mért reakcióid!k 

átlagához és szórásához viszonyítottam. Az els! esetben a korrekció általában azokat 

a szavakat és álszavakat érinti, amelyekr!l valamiért általában nehezebb volt döntést 

hozni, a második esetben azoknak az adatközl!knek a válaszait, akik az átlagnál 

jóval lassúbbak a döntéshozásban. Lehetséges lett volna ezeknek az adatoknak az 

elhagyása is a vizsgálatból, erre van példa az irodalomban; azonban kevésbé 

önkényesnek, jobb megoldásnak találtam valamennyi helyes döntés reakcióidejét 

megtartani, a fent leírt eljárással tompítva a széls!séges értékek súlyát az átlagok 

kiszámításában (az adatelemzési eljárásokról lásd még a 2.1.6. fejezetet). A 

reakcióid!-átlagokat a kísérleti személyek, illetve a stimulusok átlaga alapján külön 

is megadom a 3.1.1. táblázatban.

3.1.1. táblázat: Reakcióid!-átlagok az egynyelv" feladatsoroknál

feladatok RI-átlaga alapjánfeladatok RI-átlaga alapján kísérleti személyek RI-átlaga 
alapján

kísérleti személyek RI-átlaga 
alapján

szó álszó szó álszó

magyar

angol

530 ms 593 ms 530 ms 591 ms

575 ms 651 ms 572 ms 648 ms

A 3.1.3. és a 3.1.4. ábra a szavakra és álszavakra adott válaszok reakcióidejét 

mutatja a két egynyelv" feladatsorban gyakoriság szerint. Jól látszik, hogy a 

szavakra és álszavakra adott válaszok világosan elkülönülnek egymástól, mindkét 
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nyelv esetében általában rövidebb a reakcióid! a szavaknál, mint az álszavaknál. 

Mivel az „A” és a „B” csoport feladatsorai különböztek egymástól, ezért a 

statisztikai elemzésnél külön vizsgáltam a két csoport  stimulusainál mért reakcióid!-

átlagokat. Az elemzéskor arra voltam kíváncsi, meghatározó-e a reakcióid! 

szempontjából, hogy az adott stimulus szó-e vagy álszó. A statisztikai elemzések 

alapján a magyar és az angol egynyelv" feladatsorokban is hosszabb volt a 

reakcióid! az álszavak esetében.

Az „A” csoport magyar egynyelv" feladatsorában a szavaknál mért reakcióid!-

átlag 531 ms, az álszavaknál mért  átlag 584 ms volt, az átlagok közti különbség 

kétmintás t-próbával és Welch-féle d-próbával nézve is szignifikáns (t(38) = 3,658 (p 

= 0,0008)***; d(37,0) = 3,658 (p = 0,0008)***). Az „A” csoport angol nyelv" 

feladatsorának szavaira átlagosan 564, az álszavakra 651 milliszekundumos 

gyorsasággal válaszoltak a kísérleti személyek. A különbség kétmintás t-próbával és 

Welch-féle d-próbával nézve is szignifikáns (t(38) = 4,689 (p = 0,0000)***; d(34,8) 

= 4,689 (p = 0,0000)***).

3.1.3. ábra: A magyar egynyelv" feladatsornál mért reakcióid!k gyakoriság szerint, 40 
milliszekundumos bontásban

A „B” csoport feladatsorának szavainál 529 ms, álszavainál 601 ms volt az 

átlagos reakcióid!, a szavak és álszavak közti különbség kétmintás t-próbával és 

Welch-féle d-próbával nézve szignifikáns (t(38) = 6,429 (p = 0,0000)***; d(37,7) = 

0

50

100

150

200

G
y
a
k
o

ris
á
g

 (d
b

)

250 370 490 610 730 850 970 1090
1210

1330

Reakcióid# (ms)

magyar szavak magyar álszavak

100



6,429 (p = 0,0000)***). Az angol egynyelv" feladatsornál a szavak reakcióid!-átlaga 

586 ms, az álszavaké 650 ms volt. A két  átlag közti különbség kétmintás t-próbával 

és Welch-féle d-próbával nézve is szignifikáns (t(38) = 5,644 (p  = 0,0000)***; 

d(36,3) = 5,644 (p = 0,0000)***).

3.1.4. ábra: Az angol egynyelv" feladatsornál mért reakcióid!k gyakoriság szerint, 40 
milliszekundumos bontásban

A kísérleti személyek reakcióid!-átlagait a különböz! stimulusok esetén 

egynyelv" feladatsorokban a 3.1.5. és a 3.1.6. ábra szemlélteti. A szavak esetében 

mért reakcióid!-átlag a kísérleti személyek többségénél jól láthatóan kisebb, mint az 

álszavaké, noha a különbség mértékének tekintetében viszonylag nagyok lehetnek az 

egyéni eltérések. Az elemzést itt is külön végeztem el az „A” és a „B” csoportba 

tartozó kísérleti személyek esetében, mivel a két csoportban a kísérletben 

alkalmazott feladatsorok felépítéséb!l következ!en nem teljesen azonosak a 

stimulusok az egynyelv" feladatsorokban sem.

Az „A” csoportban a magyar szavaknál mért átlagos reakcióid! 532 ms volt, az 

álszavaknál 582 ms. A két  átlag közti különbség egymintás t-próbával és Johnson-

próbával nézve is szignifikáns (t(19) = 5,451 (p  = 0,0000)***; J(19) = 2,985 (p = 

0,0076)**). Az angol egynyelv" feladatsor szavainál a kísérleti személyek átlagos 

reakcióideje 561 ms volt, az álszavaknál 642 ms. A szavak és álszavak reakcióideje 

közti különbség az angol nyelv esetében is egymintás t-próbával és Johnson-próbával 
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nézve egyaránt szignifikáns (t(19) = 7,229 (p = 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 

6,901 (p = 0,0000)***).

3.1.5. ábra: A szavak és álszavak átlagai közti különbségek a kísérleti személyeknél magyar 
egynyelv" feladatsorban, csökken! sorrendben

3.1.6. ábra: A szavak és álszavak átlagai közti különbségek a kísérleti személyeknél angol 
egynyelv" feladatsorban, csökken! sorrendben

A „B” csoportban a magyar egynyelv" feladatsor esetében a szavaknál 527 ms, 

az álszavaknál 600 ms volt  az átlagos reakcióid!. A reakcióid!-átlagok közti 

különbség egymintás t-próbával és Johnson-próbával nézve is szignifikáns (t(19) = 
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7,482 (p = 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 10,750 (p = 0,0000)***). A „B” 

csoport angol egynyelv" feladatsorának szavaira a résztvev!k átlagosan 582 

milliszekundummal, az álszavakra 653 milliszekundummal válaszoltak. A szavak és 

álszavak elérése közt ebben az esetben is szignifikáns különbség van egymintás t-

próbával és Johnson-próbával nézve (t-próba: t(19) = 5,338 (p = 0,0000)***; 

Johnson-próba: J(19) = 8,315 (p = 0,0000)***).

A résztvev!k általában véve keveset hibáztak a kísérlet során mindkét nyelv 

esetében. Mindkét egynyelv" feladatsornál több hibás döntés született az 

álszavaknál, mint a szavaknál (lásd a 3.1.2. táblázatot). A kísérletben használt 

álszavak minden esetben kiolvashatók, kiejthet!k az adott nyelven, az MROM 

modell szerint tehát a globális lexikális aktiváció végig magas volt a kísérlet során, a 

„szószer"ség” nem lehetett elegend! kritérium a pozitív döntés („a képerny!n látható 

stimulus szó”) meghozatalára. A stimulusok azonban könnyen aktiválhatnak 

hozzájuk hasonló, valóban létez! szavakat, ilyenkor a kísérleti személy a téves 

aktiválás miatt nyomja meg a pozitív döntésnek megfelel!en az egérgombot. Mivel a 

kísérletben minkét nyelv esetében csak gyakoribb, a lexikonban könnyebben elérhet! 

szavak szerepeltek, ritkábban fordulhatott  el!, hogy a célszó a megadott id!határon 

belül mégsem aktiválódott, és a kísérleti személy tévesen a negatív döntésnek 

megfelel! szóközbillenty"t nyomta meg. Nem meglep! tehát, hogy a kísérleti 

személyek mindkét nyelv feladatsoraiban többet hibáztak az álszavak, mint a szavak 

esetében.

Az „A” és a „B” csoport feladatsorainál külön-külön nyelvenként megnéztem, 

van-e szignifikáns különbség a hibaszámok tekintetében a szavak és az álszavak 

között. A két feladatsor közül csak az „A” csoportnál volt szignifikáns különbség 

szavak és álszavak között a hibaszámokban, ott is csak az angol egynyelv" feladatsor 

esetében, ahol a szavakra átlagosan 1,3 (a lehetséges esetek 6,5%-a), az álszavakra 

2,9 (14,5%) hiba esik (kétmintás t-próba: t(38) = 2,636 (p = 0,0121)*; Welch-féle d-

próba: d(34,1) = 2,636 (p = 0,0125)*), illetve tendencia szint" különbség van a 

magyar egynyelv" feladatsor esetében, a hibaszám a szavaknál átlagosan 0,75 

(3,75%) a szavaknál és 1,45 (7,25%) az álszavaknál (kétmintás t-próba: t(38) = 1,955 

(p = 0,0579)+; Welch-féle d-próba: d(37,9) = 1,955 (p  = 0,0579)+). A „B” 

feladatsornál nem volt kimutatható különbség a szavak és álszavak között egyik 

103



nyelv esetében sem. Ez feltételezésem szerint azzal magyarázható, hogy egyrészt a 

kísérleti személyek összességében véve keveset hibáztak a kísérletek során, másrészt 

az esetenként el!forduló hibák nem annyira az egyes kategóriákra (szó, álszó), mint 

inkább az egyes stimulusokra lehetnek jellemz!ek.

3.1.2. táblázat: A hibaszámok alakulása egynyelv" feladatsoroknál

szószó álszóálszó

összes átlag összes átlag

magyar

angol

24 db 1,17 db 35 db 1,71 db

66 db 3,22 db 112 db 5,46 db

A kísérleti személyek fel!l nézve az eredményeket azt találjuk, hogy az „A” 

csoportban szignifikánsan többet hibáztak a kísérleti személyek az álszavaknál a 

magyar és az angol egynyelv" feladatsor esetében is. A magyar egynyelv" 

feladatsornál kísérleti személyenként átlagosan 0,75 (3,75%) volt a hibaszám a 

szavak, 1,45 (7,25%) az álszavak esetében (egymintás t-próba: t(19) = 2,268 (p = 

0,0352)*; Johnson-próba: J(19) = 3,027 (p = 0,0069)**). Az angol egynyelv" 

feladatsor szavainál 1,3, az álszavaknál 2,9 volt az átlagos hibaszám résztvev!nként 

(egymintás t-próba: t(19) = 3,076 (p = 0,0062)**; Johnson-próba: J(19) = 4,038 (p  = 

0,0007)***). A „B” csoportnál a magyar feladatsornál nem volt számottev! 

különbség a szavak és az álszavak között  a hibaszámokat illet!en, a hibaszám a 

szavaknál átlagosan 0,45, az álszavaknál 0,3 volt. A „B” csoport résztvev!inél az 

angol egynyelv" feladatsor szavai és álszavai közt is csak tendencia szint" volt a 

különbség a hibaszámokat  illet!en, az átlag a szavaknál 2, az álszavaknál 2,7 volt 

(egymintás t-próba: t(19) = 1,820 (p = 0,0845)+; Johnson-próba: J(19) = 1,928 (p = 

0,0689)+). Megjegyzend!, hogy a „B” csoportban a magyar egynyelv" feladatsor 

esetében nagyon kevés volt a hibás döntés, a 20 résztvev! közül mindössze heten 

hibáztak a szavaknál, közülük öten egy, ketten két hibát vétettek, az álszavaknál 

négyen hibáztak, két f! egyszer, két f! kétszer nyomta meg tévesen az egérgombot. 

Az els! és a második nyelv egynyelv" feladatsorainál a lexikai döntéses 

kísérleteket alapvet!en jellemz! tényez!k ugyanúgy  érvényesülnek. A reakcióid! az 

álszavaknál hosszabb, mint a szavak esetében. Az „A” csoportban a stimulusok 
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tulajdonságainak megfelel!en a résztvev!k a szavakra adott  válaszoknál ritkábban 

hibáznak, a „B” csoportban a hibaszám a magyar nyelv esetében igen alacsony, ami 

nem teszi lehet!vé, hogy messzemen! következtetéseket vonjunk le az 

eredményekb!l. A szavak és álszavak közti különbségek tekintetében tehát inkább a 

reakcióid!-adatok látszanak meghatározónak, mint a hibaszámok. Az azonosságok 

mellett azonban különbségek is vannak az els! és a második nyelv között, err!l a 

következ! fejezetben lesz szó. 
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3.2. Különbségek az els" és a második nyelv között egynyelv$ feladatsorok 

esetében

3.2.1. A reakcióid" alakulása a szavaknál

Az els! nyelv szavainak aktiválása feltehet!en egynyelv" feladatsor esetében is 

könnyebb feladat, mint a második nyelv szavaié. Ez várhatóan megmutatkozik a 

reakcióid!ben is: a magyar szavaknál mért reakcióid!-adatok általában rövidebbek 

lesznek, mint az angol szavaknál.

De Groot és munkatársai a szavak vizuális felismerését meghatározó 

sajátosságokat vizsgáltak az els! és a második nyelv esetében (de Groot et al. 2002). 

A kísérleti alanyok angolul jól tudó, a nyelvet tanulmányaik során rendszeresen 

használó holland egyetemisták voltak. A lexikai döntéses kísérletben a holland 

szavak esetében 525, az angol szavaknál 560 milliszekundum volt az átlagos 

reakcióid!, a szórás is valamivel nagyobb volt az angol szavak esetében (angol 

szavak szórása: 57 ms, holland szavaké: 48 ms). A különbség a két nyelv között 

statisztikailag szignifikáns volt (t = 12,36, p < 0,0001).

Korábbi, az els! és a második, illetve harmadik nyelv szavainak aktiválását 

vizsgáló lexikai döntéses kísérleteimben a kísérleti személyek átlagosan valamivel 

gyorsabbak voltak a magyar, mint az angol szavak esetében (az átlagos reakcióid! a 

magyar szavaknál 542 ms, az angol szavaknál 560 ms volt), a nyelvek közti 

különbség azonban nem volt szignifikáns, a kísérleti személyeknek tehát látszólag 

nem okozott  nagyobb nehézséget a második nyelv szavainak aktiválása az els! nyelv 

szavaihoz képest. Megjegyzend! azonban, hogy  a kísérlet során valamivel nehezebb 

volt a magyar egynyelv" feladatsor, mint az angol, több igen ritka, várhatóan 

nagyobb reakcióid!t eredményez! szót is tartalmazott (pl. zabla, viskó, kéve). 

Feltételeztem, hogy akkor is lesz szignifikáns különbség a két nyelv szavainál mért 

reakcióid!k között, ha a feladatsorok nehézségi foka nem azonos, de ez a 

feltételezésem nem igazolódott be (Vargha 2006a).

A jelen kísérletben alkalmazott feladatsorok összeállításánál arra törekedtem, 

hogy a magyar és az angol feladatsor rímeljen egymásra a szavak gyakoriságát, 

hosszát illet!en (a feladatsorok összeállításának szempontjairól lásd a 2.3. fejezetet). 

Amennyiben a reakcióid!-adatok alapján gyorsabban lehet döntést hozni a magyar 
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szavakról, mint az angol szavakról, ez arra enged következtetni, hogy az els! nyelv 

szavainak elérése, aktiválása egynyelv" kísérleti helyzetben is könnyebb, mint a 

második nyelv szavaié.

Az adatelemzésnél a 3.1. fejezetben ismertetett eljárás szerint jártam el, vagyis 

a reakcióid!-adatok átlagtól meghatározott szórásnyira lév! 3%-át a szórás alapján 

meghatározott minimum és maximum értékekkel helyettesítettem. Az átlagos 

reakcióid! a magyar szavaknál 530, az angol szavaknál 572 milliszekundum volt 

(lásd a 3.1.1. táblázatot). A magyar és az angol szavaknál mért reakcióid!ket 

gyakoriság szerint a 3.2.1. ábra szemlélteti. Az ábra alapján a magyar szavakra 

többségében 410 és 610, míg az angol szavakra 450 és 650 milliszekundum között 

tudtak reagálni a kísérleti személyek.

A résztvev!k magyar és angol szavaknál mért reakcióid!-különbségeit  a 3.2.2. 

ábra szemlélteti. A kísérleti személyek többsége átlagosan jól láthatóan gyorsabban 

tudott reagálni a magyar szavakra az angol nyelv" szavakhoz képest. Az egyetlen 

kiugróan magas nem várt  irányú különbséget produkáló kísérleti személy az átlagnál 

jóval lassabban hozott döntést a magyar szavaknál.

A kiugróan magas értékek súlyát az elemzésben általában tompítja az általam 

alkalmazott eljárás, melynek során az átlagnál adott szórásnyival nagyobb, illetve 

kisebb méréseket az így  meghatározott  határértékkel helyettesítjük be. Ez a módszer 

azonban csak akkor látszik eredményesnek, ha kevés a kiugróan magas reakcióid!. 

Mivel minden kísérleti személy reakcióid!-értékeit saját teljesítményéhez 

viszonyítjuk, abban az esetben, ha valaki többször is igen lassan reagál a megjelen! 

stimulusokra, el!fordulhat, hogy az átlagosnál jóval nagyobb lesz a szórás, és mivel 

a széls! értékek kisz"rése a szórás alapján történik, az alkalmazott elemzési 

módszerrel minden mérést változatlan értékkel megtartunk. A 19. résztvev! a magyar 

egynyelv" feladatsornál több esetben is igen hosszú várakozás után nyomta le az 

egérgombot: torok 859 ms, cukor 872 ms, kerék 1008 ms, vastag 831 ms, osztály 836 

ms. A széls! értékek kisz"résére alkalmazott módszer szerint  így egyik érték sem 

min!sült extrémnek, vagyis minden adat megtartotta az eredeti milliszekundum-

értékét, ami 705 milliszekundumos átlagot eredményezett. Az angol és magyar 

szavak közti reakcióid!-különbség tehát  nem abból adódik, hogy a 19-es sorszámú 

kísérleti személy kiugróan gyorsan tudott volna döntést  hozni az angol szavakról, 
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hanem sokkal inkább abból, hogy a magyar szavaknál – nem azonosítható okból – az 

átlagnál felt"n!en lassúbb volt.

A nyelvek közti összevetést a szavak és álszavak különbségének elemzéséhez 

hasonlóan külön végeztem el az „A” és a „B” csoport esetében a stimulusoknál mért 

átlagos reakcióid!k és a kísérleti alanyok reakcióid!-átlagai alapján. A reakcióid! 

alapján a magyar szavakról könnyebb volt  pozitív döntést hozni, mint az angol 

szavakról. Az „A” csoportban az egyes szavaknál mért reakcióid!k átlaga a magyar 

és az angol egynyelv" feladatsorban 531 ms és 564 ms, a különbség az átlagok 

között kétmintás t-próbával és Welch-féle d-próbával nézve szignifikáns (t(38) = 

-2,070 (p  = 0,0453)*; d-próba: d(38,0) = -2,070 (p  = 0,0453)*). A „B” csoport 

stimulusai közül a szavaknál mért átlagos reakcióid! a magyar egynyelv" 

feladatsorban 529 ms, az angolban 586 ms. Az átlagok közti különbség kétmintás t-

próbával és Welch-féle d-próbával nézve er!sen szignifikáns (t(38) = -4,861 (p = 

0,0000)***; d-próba: d(37,1) = -4,861 (p = 0,0000)***).

3.2.1. ábra: A szavaknál mért reakcióid!k gyakorisága magyar és angol egynyelv" 
feladatsoroknál, 40 milliszekundumos bontásban

A kísérleti személyek szavaknál mért  átlagos reakcióid!-értékei alapján a 

résztvev!k az „A” csoportban a magyar szavakra átlagosan 532, az angol szavakra 

561 milliszekundumos gyorsasággal tudtak válaszolni, a „B” csoportban az átlag a 

magyar szavaknál 527 ms, az angol szavaknál 582 ms volt. A különbség az angol és 
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a magyar szavak átlagai közt mindkét csoportban szignifikáns: „A” csoport: 

egymintás t-próba: t(19) = 2,929 (p = 0,0086)**; Johnson-próba: J(19) = 2,511 (p = 

0,0213)*; „B” csoport: egymintás t-próba: t(19) = 6,795 (p = 0,0000)***; Johnson-

próba: J(19) = 5,707 (p = 0,0000)***.

3.2.2. ábra: A kísérleti személyek reakcióid!-átlagai közti különbségek csökken! 
sorrendben a szavaknál magyar és angol egynyelv" feladatsorok esetében

A reakcióid!-adatok alapján egyértelm" különbségek vannak az els! és a 

második nyelv szavainak elérése között. Az angol szavaknál átlagosan hosszabbak 

voltak a reakcióid!k, mint a magyar szavaknál. Bár vannak kivételek, a résztvev!k 

túlnyomó többségének több id!re volt  szüksége a pozitív döntés meghozatalához az 

angol szavak esetében.

3.2.2. A reakcióid" alakulása az álszavaknál

Feltételeztem, hogy nem csak a szavak, hanem az álszavak esetében is jelent!s 

különbség lesz az els! és a második nyelv között. A gyengébb nyelvtudásból ered! 

bizonytalanság miatt  a kísérleti személyeknek várhatóan több id!re van szükségük, 

hogy egy  bet"sort értelmetlennek ítéljenek, amennyiben a feladatsorokban szerepl! 

álszavak szószer"ek, és a hasonlóság miatt  könnyen felidézhetnek valóban létez! 

szavakat. A hosszabb reakcióid!k miatt jobban érvényesül az id!korlát  hatása. A 

kísérleti személyek a gyorsabb döntéshozatal érdekében várhatóan hajlamosabbak 
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lesznek a globális lexikális aktivációra alapozni, így a második nyelv esetében 

többször hoznak hibás döntést (a hibaszámok elemzését lásd a 3.2.3. fejezetben).

A reakcióid!-átlagok alapján (lásd a 3.1.1. táblázatot) a szavak felismerésénél 

tapasztaltakhoz hasonlóan jelent!s különbség van a két nyelv között az álszavak 

elvetésében is. Ezt mutatja az álszavaknál mért reakcióid!k gyakoriság szerinti 

elrendezése (3.2.3. ábra) és a kísérleti alanyok különböz! nyelveknél mért 

reakcióid!-átlagai is (3.2.4. ábra).

Az adatelemzést  ebben az esetben is külön végeztem el az „A” és a „B” 

feladatsorok szerint. Az átlagos reakcióid! az „A” csoport feladatsorának álszavainál 

584 ms volt  a magyar és 651 ms az angol nyelv esetében. Az átlagok közti különbség 

t-próbával és Welch-féle d-próbával nézve is er!sen szignifikáns (t(38) = -3,829 (p  = 

0,0005)***; d(31,3) = -3,829 (p  = 0,0006)***). A „B” csoport álszavainak 

reakcióid!-átlaga a magyar és az angol feladatsornál 601 és 650 ms volt, az átlagok 

közti különbség itt  is er!sen szignifikáns (kétmintás t-próba: t(38) = -4,502 (p  = 

0,0001)***; Welch-féle d-próba: d(37,2) = -4,502 (p = 0,0001)***).

3.2.3. ábra: Az álszavaknál mért reakcióid!k magyar és angol egynyelv" feladatsoroknál, 
40 milliszekundumos bontásban

A kísérleti személyek reakcióid!-átlagai alapján szintén nehezebb volt döntést 

hozni az álszavakról a második, mint az els! nyelv feladatsoránál. Az „A” csoportba 

tartozó résztvev!k reakcióid!-átlaga a magyar feladatsor álszavainál 582 ms, az 

angolénál 642 ms volt. A „B” csoportban a magyar feladatsornál 600 ms, az angolnál 
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653 ms volt a kísérleti személyek reakcióid!-átlaga az álszavak esetében. A 

különbség az els! és a második nyelv között mindkét csoportban er!sen szignifikáns 

(„A” csoport: egymintás t-próba: t(19) = 5,310 (p = 0,0000)***; Johnson-próba: 

J(19) = 6,834 (p = 0,0000)***; „B” csoport: egymintás t-próba: t(19) = 4,058 (p = 

0,0007)***; Johnson-próba: J(19) = 6,178 (p = 0,0000)***).

3.2.4. ábra: A kísérleti személyek magyar és angol egynyelv" feladatsorok álszavainál mért 
reakcióid!-átlagai közti különbségek csökken! sorrendben

Az álszavak reakcióid!-adatai az elemzések alapján várakozásaimnak 

megfelel!en alakultak, a kísérleti személyek általában tovább gondolkodtak az 

álszavak elvetésekor a második, mint az els! nyelv esetében.

3.2.3. A hibaszámok alakulása a nyelv függvényében

Mind a szavaknál, mind az álszavaknál több volt a hiba a második nyelv 

esetében (lásd a 3.1.2. táblázatot). A hosszabb reakcióid!k mellett  a gyakrabban 

el!forduló hibák is a kísérleti személyek bizonytalanságáról árulkodhatnak a 

második nyelv szavainak felismerésében, illetve az álszavak elvetésében. Az adatok 

statisztikai elemzése alapján azonban nincs minden esetben szignifikáns különbség 

az els! és a második nyelv között a hibaszámok tekintetében.

A szavaknál az „A” feladatsorban a magyar nyelvnél egy szóra átlagosan 0,75, 

az angol nyelvnél 1,3 hiba esett. A „B” feladatsorban a magyar szavaknál a hibaszám 

átlagosan 0,45, az angol szavaknál 2. A hibaszámokban megmutatkozó nyelvek közti 

különbség azonban csak a „B” feladatsorban szignifikáns: kétmintás t-próba: t(38) = 
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-2,869 (p = 0,0067)**; Welch-féle d-próba: d(27,4) = -2,869 (p = 0,0078)**. Az 

álszavakra a magyar egynyelv" feladatsorban az „A” csoport esetében átlagosan 1,45 

hiba jut, az angol egynyelv" feladatsorban 2,9, a „B” csoport magyar feladatsorának 

álszavainál 0,3, az angolnál 2,7 az átlag. Az álszavaknál szignifikánsan kevesebb 

hibás döntés született  a magyar, mint az angol egynyelv" feladatsornál: „A” 

feladatsor: kétmintás t-próba: t(38) = -2,616 (p = 0,0127)*; Welch-féle d-próba: 

d(27,8) = -2,616 (p  = 0,0142)*"B” feladatsor: kétmintás t-próba: t(38) = -4,669 (p = 

0,0000)***; Welch-féle d-próba: d(22,4) = -4,669 (p = 0,0001)***.

A kísérleti személyek az „A” csoportban a magyar szavaknál átlagosan 0,75-

szor, az angol szavaknál 1,3-szer hibáztak, az elemzés alapján nincs szignifikáns 

különbség az els! és a második nyelv között. A „B” csoportba tartozók a magyar 

szavaknál átlagosan 0,45-szor, az angol szavaknál átlagosan kétszer hibáztak. Az ! 

esetükben volt szignifikáns különbség a két nyelv szavai között: egymintás t-próba: 

t(19) = 3,358 (p = 0,0033)**; Johnson-próba: J(19) = 3,954 (p = 0,0009)***. Az 

álszavaknál mindkét csoportban szignifikáns különbség van a hibaszámokban a 

nyelvek szerint  („A” csoport: egymintás t-próba: t(19) = 3,404 (p  = 0,0030)**; 

Johnson-próba: J(19) = 5,173 (p = 0,0001)***; „B” csoport: egymintás t-próba: t(19) 

= 5,022 (p  = 0,0001)***; Johnson-próba: J(19) = 6,107 (p = 0,0000)***). Az „A” 

csoportban a magyar feladatsornál átlagosan 1,45, míg az angol feladatsornál 2,9 

hibát vétettek a kísérleti személyek. A két átlag a „B” csoportban 0,3 és 2,7 volt. 

A hibaszámok tekintetében érdekes lehet, mely szavaknál, álszavaknál vannak 

kiugróan magas értékek (lásd a 3.2.1. táblázatot). A magyar nyelv" feladatsorokban a 

legmagasabb hibaszám 4 volt, vagyis négyen adtak rossz választ az „A” csoportban a 

kint szónál és a panca álszónál, a „B” csoportban pedig a sarok szó esetében. A kint 

szónál nehézséget okozhatott, hogy absztraktabb, nehezebben elképzelhet!, mint a 

stimulusok többsége. A sarok szónál nehezebb magyarázatot  találni a hibaszámok 

alakulására, elképzelhet!, hogy a nehézséget az okozta, hogy a szó végz!dése 

többesjelként és igeragként is értelmezhet!. A panca álszó egyaránt hasonlít a paca 

és a kanca szóra, a nehézséget a nyitott bigramok modelljéb!l kiindulva (leírását lásd 

az 1.4.2. fejezetben) inkább az el!bbinek tudhatjuk be, vagyis ez az álszó könnyen 

felidézheti a paca szót, hiszen a két bet"sor közti különbség a szó közepén található, 
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így nehezebben észlelhet!. Ezt támasztja alá egy hasonló álszó, a csirma is, ahol a 

hibaszám 3 volt, és a reakcióid!-átlag is kiugróan magas (696 ms).

3.2.1. táblázat: Hibaszámok és reakcióid!k gyakrabban tévesen megítélt bet"soroknál 
magyar és angol egynyelv" feladatsorokban

bet$sor hibaszám reakcióid" 
(ms)

magyarmagyar

angolangolangolangol

 magyar 

angol

 

angol

 

angol

 

angol

 

angol

kint 4 653

sarok 4 564

victim (A) 5 711

victim (B) 7 671

promise (B) 5 628

absent 6 636

panca 4 638

snife 8 686

blin 6 674

escert 6 824

swom 8 695

clivel 6 706

ál
sz

av
ak

sz
av
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Az angol feladatsoroknál a 4 fölötti hibaszámokat tekinthetjük kiugróan 

magasnak a szavak, az 5 fölöttieket az álszavak esetében. A hibaszámok alapján az 

„A” és a „B” csoportban egyaránt nehézséget okozott a victim szó megítélése („A” 

csoport: 5 hiba, „B” csoport: 7 hiba), a „B” csoportban 5 hibát vétettek a kísérleti 

személyek a promise és 6-ot az absent szónál. Lehetséges magyarázat a szavak 

gyakoribb téves megítélésére, hogy kevésbé konkrétak, nehezebb hozzájuk képet 

társítani, akár a kint szóhoz.

Az álszavak közül az „A” csoportban a snife (8 hiba) és az escert (6 hiba), a 

„B” csoportban a blin (6 hiba), a swom (8 hiba), és a clivel (8 hiba) bizonyult 

nehezebben elvethet!nek a hibaszámok alapján. A snife és a swom esetében 

megfelel! magyarázatnak t"nik a szomszédsági párok nagy száma és gyakorisága, az 
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escert esetében a panca-ról tett megállapítások itt is érvényesek lehetnek, vagyis 

könnyen aktiválódhatott  az álszóhoz hasonló escort szó. A blin esetleg szintén 

felidézhette a blink, blip, bin, blind szavakat. A clivel megítélésekor feltételezhet!en 

azért hibázhattak többet a résztvev!k, mert döntésüket a globális lexikális aktivációra 

alapozták, vagyis nem aktiválódott ugyan értelmes szó a lexikonban, a résztvev!k 

közül többen is elegend! kritériumnak ítélték a stimulus „szószer"ségét” a pozitív 

döntés meghozatalához az adott id!korláton belül.

Az eredmények alapján az els! és a második nyelv szavainak aktiválása közti 

különbségek egyértelm"bben megmutatkoznak a reakcióid!ben, mint a 

hibaszámokban. A hibaszámok összevetése nem járt egyértelm" eredménnyel a 

szavak esetében. Az álszavaknál szignifikánsan több volt a hiba a második nyelv 

feladatsorainál, ami egybevág azzal a feltételezéssel, hogy a második nyelvnél 

hajlamosabbak a kísérleti személyek döntéshozatalkor a globális lexikális aktivációra 

hagyatkozni, mint az els! nyelv esetében. 
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3.3. A szavak, álszavak nyelvi környezetének hatása a reakcióid"re

A kétnyelv" személyek nyelvhasználata, a szavak el!hívása szempontjából 

meghatározó, hogy a beszél!k éppen milyen nyelvi módban vannak. A nyelvi mód 

hatással lehet az els! és a második nyelv szavainak felismerésére is (Grosjean 2001, 

lásd még az 1.2.2.2. és az 1.2.3.3. fejezetet is). A jelen kísérletben az egynyelv" 

feladatsorok után a kísérleti személyeknek kétnyelv" feladatsorban kellett döntést 

hozniuk arról, hogy a képerny!n megjelen! bet"sor szó-e vagy álszó. Ebben a 

feladatban tehát mindkét nyelv egyidej" „ébren tartására” szükség volt.

A kísérlet felépítéséb!l következ!en a különböz! nyelv" szavak és álszavak 

között kétnyelv" feladatsorokban mért reakcióid!-különbségek elemzésén túl 

lehet!ség van a kísérleti személyek egynyelv" és kétnyelv" feladatsorokban nyújtott 

teljesítményének összevetésére, valamint az egynyelv" és kétnyelv" feladatsorokban 

egyaránt szerepl! stimulusok kísérleti helyzetek szerinti vizsgálatára is.

3.3.1. A szavak és álszavak közti reakcióid"-különbségek kétnyelv! feladatsorban

A kétnyelv" feladatsorokban háromféle stimulus volt: magyar szó, angol szó és 

álszó. A különböz! bet"soroknál mért reakcióid!k gyakoriságát a 3.3.1. ábra 

szemlélteti. Az egymásra vetített hisztogramok alapján a magyar szavak esetében 

mind az angol szavaknál, mind az álszavaknál jól láthatóan rövidebb volt a 

reakcióid!. Némi különbség látszik az angol szavak és az álszavak között is, az 

utóbbiaknál valamivel lassúbbak a válaszok.

A kétnyelv" feladatsorok felépítéséb!l következ!en (10 magyar szó, 10 angol 

szó, 20 álszó) az álszavaknál megközelít!leg kétszer annyi helyes válasz volt, mint a 

magyar, illetve az angol szavak esetében. A háromféle stimulusnál adott válaszok 

közti különbséget a darabszámok különböz!sége miatt jobban szemlélteti a relatív 

gyakoriság, vagyis az, hogy  a reakcióid!-adatok hányad része található a hatvan 

milliszekundumos bontásnak megfelel! rekeszekben. A reakcióid!-értékek relatív 

gyakoriságát ezrelékben megadva a 3.3.2. ábra szemlélteti. A mért értékek 

gyakoriságát arányosan szemléltetve egyértelm"bben látszik a különbség az angol 

szavak és az álszavak között. Feltehet!, hogy a magyar szavak esetében nem csak 

gyorsabbak voltak a kísérleti személyek, hanem ezeknél a bet"soroknál nyújtották a 

legkiegyensúlyozottabb teljesítményt is.
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3.3.1. ábra: Különböz! stimulusoknál mért reakcióid!k gyakorisága a kétnyelv" 
feladatsoroknál 60 milliszekundumos bontásban

3.3.2. ábra: Különböz! stimulusoknál mért reakcióid!k relatív gyakorisága a kétnyelv" 
feladatsoroknál 60 milliszekundumos bontásban

A reakcióid!k összevetését külön végeztem el az „A” és a „B” csoportban a 

résztvev!k különböz! bet"soroknál mért reakcióid!-átlagai alapján. A magyar és az 

angol szavak közti különbség mindkét csoportban egymintás t-próbával és Johnson-

próbával nézve er!sen szignifikáns („A” csoport: egymintás t-próba: t(19) = 7,272 (p 

= 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 6,764 (p = 0,0000)***; „B” csoport: 

egymintás t-próba: t(19) = 9,922 (p = 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 15,551 (p 
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= 0,0000)***). A magyar szavak és az álszavak reakcióideje is er!sen szignifikánsan 

eltér egymástól mindkét csoportban („A” csoport: egymintás t-próba: t(19) = 9,366 

(p = 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 4,035 (p  = 0,0007)***; „B” csoport: 

egymintás t-próba: t(19) = 14,893 (p = 0,0000)***). Az angol szavak és az álszavak 

között is szignifikáns különbség van mindkét csoportban a reakcióid!k átlaga szerint 

(„A” csoport: egymintás t-próba: t(19) = 2,485 (p = 0,0225)*; Johnson-próba: J(19) 

= 2,909 (p  = 0,0090)**; „B” csoport: egymintás t-próba: t(19) = 4,293 (p = 

0,0004)***; Johnson-próba: J(19) = 3,916 (p = 0,0009)***).

3.3.3. ábra: A kísérleti személyek reakcióid!-átlagai az „A” és a „B” csoportban

A kétnyelv" feladatsoroknál tehát az egynyelv" feladatsorok reakcióid!-

átlagainak összevetéséhez hasonló eredményeket látunk. A magyar szavak itt is 

szignifikánsan gyorsabban elérhet!k, mint az angol szavak, a szavaknál és az 

álszavaknál mért reakcióid!-átlagok között mindkét nyelv esetében szignifikáns a 

különbség, amib!l viszont egyértelm"en következik, hogy a szavak és álszavak közti 

eltérés a reakcióid!ben az els! nyelv esetében nagyobb, mint a második nyelv 

esetében.

3.3.2. Az els" és a második nyelv szavainak aktiválása különböz" kísérleti 

helyzetekben

El!zetes feltételezésem az volt, hogy a második nyelv szavainak elérését 

inkább megnehezíti, ha mindkét nyelv lexikonát ébren kell tartani. Korábbi, az els! 
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és a második nyelv szavainak elérését vizsgáló kutatás eredményei alapján az els! 

nyelv szavainak el!hívására a reakcióid!ket nézve nem volt hatással a kétnyelv" 

kísérleti helyzet (Vargha 2006). A jelen kutatás feladatsorait úgy állítottam össze, 

hogy a különböz! nyelv" szavak aktiválása a kísérleti helyzet függvényében a 

kísérleti személyek reakcióid!-átlagai és egyes stimulusok különböz! 

feladatsorokban mért reakcióid!-átlagai alapján is vizsgálható legyen.

3.3.4. ábra: A résztvev!k reakcióid!-átlagai az „A” és a „B” csoportban a magyar szavak 
esetében egynyelv" és kétnyelv" feladatsorokban

A kísérleti személyek reakcióidejét magyar és angol szavak esetében 

különböz! kísérleti helyzetben a feladatsorok különbségei miatt itt is külön 

elemeztem az „A” és a „B” csoportban. A reakcióid!-átlagokat nyelvenként a 3.3.4. 

és a 3.3.5. ábra szemlélteti. A magyar szavaknál a „B” csoportban a résztvev!k 

átlagosan valamivel lassúbbak voltak kétnyelv" helyzetben, mint egynyelv"ben, és 

ez a különbség t-próbával és Johnson-próbával nézve 5%-os szinten szignifikáns 

(egymintás t-próba: t(19) = 2,488 (p  = 0,0223)*; Johnson-próba: J(19) = 2,659 (p = 

0,0155)*). Az „A” csoportban azonban ellentétes irányú különbség mutatkozik, a 

magyar szavaknál mért  átlagos reakcióid! kétnyelv" feladatsorban valamivel 

rövidebb, bár ez a különbség statisztikailag nem szignifikáns. Az ebbe a csoportba 

tartozó kísérleti személyek teljesítményére tehát magyar szavak esetében a 

reakcióid!-átlagok alapján nem volt hatással a kétnyelv" kísérleti helyzet. Az adatok 
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alapján a reakcióid!ben nem mutatható ki egyértelm" különbség a kísérleti helyzet 

függvényében az els! nyelv szavainak elérését illet!en.

3.3.5. ábra: A résztvev!k reakcióid!-átlagai az „A” és a „B” csoportban az angol szavak 
esetében egynyelv" és kétnyelv" feladatsorokban

Az angol nyelv esetében mindkét csoportban azonos irányú különbség látszik a 

reakcióid!-átlagokban (3.3.5. ábra). A résztvev!k átlagosan lassabban tudtak reagálni 

az angol szavakra kétnyelv", mint egynyelv" kísérleti helyzetben. A feladatsorok 

közti különbség a második nyelv szavainál az „A” és a „B” csoportban is 

statisztikailag er!sen szignifikáns („A” csoport: egymintás t-próba: t(19) = 5,364 (p 

= 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 7,321 (p = 0,0000)***; „B” csoport: 

egymintás t-próba: t(19) = 5,905 (p  = 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 6,737 (p  = 

0,0000)***). A kísérleti személyek különböz! feladatsoroknál kapott reakcióid!-

átlagai alapján tehát a második nyelv szavainak elérése nehezebb akkor, ha 

egyidej"leg az els! nyelv lexikonát is „ébren kell tartani”, mint ha csak a második 

nyelv használatára van szükség.

Az egynyelv" és kétnyelv" feladatsorokban egyaránt szerepl! angol és magyar 

szavak különböz! feladatsorokban mért  reakcióid!-átlagai alapján szintén 

összevethet!, hogyan változik a reakcióid! az els! és a második nyelv szavainál a 

kísérleti helyzet függvényében. A magyar és az angol szavak egynyelv" és kétnyelv" 

feladatsorokban mért reakcióid!-átlagait a 3.3.6. és a 3.3.7. ábra, részletesebben a 

3.3.1. és a 3.3.2. táblázat szemlélteti.

0

162.5

325.0

487.5

650.0

R
e
a
k
c
ió

id
#

 (m
s
)

561
582

620 647

A

B

angol egynyelv" kétnyelv"

119



3.3.6. ábra: Magyar szavak reakcióid!-átlagai egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban

A magyar szavak esetében egynyelv" feladatsorban 529 ms, kétnyelv" 

feladatsorban 545 ms volt az átlagos reakcióid!. A pár milliszekundumos különbség 

azonban statisztikailag nem szignifikáns, a magyar szavak elérésére a reakcióid!-

adatok alapján nem volt hatással a kísérleti helyzet. A kísérleti személyeknek nem 

okozott nagyobb nehézséget az els! nyelv szavainak felismerésében, hogy a második 

nyelv szavaira is figyelniük kellett.

3.3.1. táblázat: Reakcióid!k, normalizált reakcióid!k és hibaszámok magyar szavaknál 
egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban

szavak reakcióid" 
egynyelv$ 

feladat-
sorban 

(ms)

reakcióid" 
kétnyelv$ 
feladat-
sorban 

(ms)

normali-
zált RI 

egynyelv$ 
feladat-
sorban

normali-
zált RI 

kétnyelv$ 
feladat-
sorban

hibaszám 
egynyelv$ 

feladat-
sorban 

(db)

hibaszám 
kétnyelv$ 
feladat-
sorban 

(db)
sajt
kint
kerék
kerek
ablak
piros
nyúl
rossz
zsemle
osztály
hely
kulcs

473 503 897 944 0 0
654 644 1218 1215 4 1
588 514 1102 961 0 0
573 772 1090 1407 2 7
535 512 1014 960 0 0
484 511 911 951 0 0
465 519 880 973 0 0
501 536 974 1004 1 0
563 568 1069 1060 2 1
549 572 1023 1069 0 0
460 650 860 1243 0 7
505 551 947 1035 0 3
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szavak reakcióid" 
egynyelv$ 

feladat-
sorban 

(ms)

reakcióid" 
kétnyelv$ 
feladat-
sorban 

(ms)

normali-
zált RI 

egynyelv$ 
feladat-
sorban

normali-
zált RI 

kétnyelv$ 
feladat-
sorban

hibaszám 
egynyelv$ 

feladat-
sorban 

(db)

hibaszám 
kétnyelv$ 
feladat-
sorban 

(db)
csiga
kedves
lepke
barna
csont
szél
kenyér
vendég

565 550 1041 1036 2 0
532 511 998 966 0 0
525 526 981 989 0 0
547 536 1026 1025 0 2
520 493 970 946 0 2
513 477 961 893 0 0
515 480 970 903 0 0
516 478 968 889 1 0

Az átlagok alapján jelent!sebb a különbség az angol szavaknál, egynyelv" 

feladatsorban 567, kétnyelv" feladatsorban átlagosan 637 milliszekundumra volt 

szükségük a kísérleti személyeknek, hogy helyes döntést hozzanak. A második nyelv 

esetében a kísérleti helyzetb!l adódó különbség statisztikailag er!sen szignifikáns: 

egymintás t-próba: t(19) = 5,997 (p  = 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 5,286 (p  = 

0,0000)***. A reakcióid! alapján tehát a kísérleti helyzet függvényében változott a 

második nyelv szavainak aktiválhatósága. Nehezebb volt pozitív döntést hozni az 

angol szavakról abban az esetben, ha egyidej"leg magyar szavak is szerepeltek a 

feladatsorban.

3.3.7. ábra: Angol szavak reakcióid!-átlagai egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban
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Az egyes szavaknál különböz! kísérleti helyzetben mért reakcióid!k pontosabb 

vizsgálata céljából érdemesnek látszik az elemzést normalizált adatokon is elvégezni. 

A normalizálás során a kísérleti személyek minden egyes reakcióid!-adatát az adott 

kísérleti személy magyar szavak esetében mért reakcióid!-átlagához viszonyítjuk, 

ezt az átlagot 1000-nek véve (lásd b!vebben a 2.1.6. fejezetet). A normalizált 

reakcióid!-adatokat a magyar és az angol szavaknál a 3.3.1. és a 3.3.2. táblázat 

szemlélteti.

3.3.2. táblázat: Reakcióid!k, normalizált reakcióid!k és hibaszámok angol szavaknál 
egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban

szavak reakcióid" 
egynyelv$ 

feladat-
sorban 

(ms)

reakcióid" 
kétnyelv$ 
feladat-
sorban 

(ms)

normali-
zált RI 

egynyelv$ 
feladat-
sorban

normali-
zált RI 

kétnyelv$ 
feladat-
sorban

hibaszám 
egynyelv$ 

feladat-
sorban 

(db)

hibaszám 
kétnyelv$ 
feladat-
sorban 

(db)
nose
pillow
mouse
song
apple
shadow
honey
behind
fear
secret
half
wizard
mother
absent
side
week
turkey
dragon
peach
morning

549 717 1073 1330 4 1
600 715 1134 1298 4 8
597 709 1141 1326 3 2
469 549 888 1025 0 0
536 638 1017 1186 0 1
563 693 1067 1295 1 3
502 616 953 1155 0 0
596 659 1128 1222 1 5
555 687 1050 1296 0 1
532 548 1012 1029 1 0
564 653 1041 1217 3 4
634 700 1180 1312 4 2
530 559 993 1055 0 1
632 587 1171 1129 6 2
589 595 1101 1130 0 0
550 603 1027 1148 0 6
591 659 1105 1270 1 4
627 650 1177 1214 1 4
555 624 1042 1196 0 2
564 577 1058 1097 0 0

A normalizált értékek alapján sincs szignifikáns különbség a magyar szavak 

egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban mért reakcióid!-átlagai között, noha a magyar 

szavaknál mért reakcióid!k átlaga valamivel hosszabb kétnyelv", mint egynyelv" 

kísérleti helyzetben.
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Az angol szavak reakcióideje a normalizált értékek elemzése alapján is 

hosszabb volt kétnyelv" feladatsorban, mint egynyelv"ben. A kísérleti helyzetek 

szerinti különbség statisztikailag er!sen szignifikáns: egymintás t-próba: t(19) = 

6,966 (p = 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 5,601 (p = 0,0000)***.

Összehasonlítva a hibaszámokat különböz! kísérleti helyzetben 

megállapítható, hogy a magyar és az angol szavak esetében is átlagosan több a hiba 

kétnyelv", mint egynyelv" feladatsorban. Egy mindkét kísérleti helyzetben szerepl! 

magyar szóra egynyelv" feladatsorban átlagosan 0,6 (ez a lehetséges esetek 3%-a), 

kétnyelv"ben majdnem kétszer ennyi, 1,15 hiba (5,75%) esik. Az angol szavaknál 

1,45 (7,25%) az átlagos hibaszám egynyelv" és 2,3 (11,5%) kétnyelv" feladatsorban. 

A különbség azonban egyik nyelv esetében sem szignifikáns, a hibás döntések 

gyakoriságára nem volt egyértelm" hatással a kísérleti helyzet.

A kísérleti személyek reakcióid!-átlagai, valamint a magyar és angol szavak 

különböz! kísérleti helyzetben mért reakcióid!-átlagai alapján is összefoglalva 

elmondható, hogy az angol szavak esetében kétnyelv" feladatsorokban hosszabbak 

voltak a reakcióid!k. A magyar szavaknál a „B” csoportba tartozó kísérleti 

személyek valamivel lassabban tudtak reagálni a kétnyelv" feladatsorban szerepl! 

magyar szavakra, mint az egynyelv"ben lév!kre. Ilyen összefüggés azonban sem az 

„A” csoport résztvev!inek reakcióid!-átlagainak elemzése alapján, sem a kétféle 

kísérleti helyzetben is szerepl! szavak méréseinek átlaga alapján nem állapítható 

meg. A második nyelv szavaival ellentétben az els! nyelv szavairól nem mondhatjuk, 

hogy a kétnyelv" kísérleti helyzet a reakcióid! növekedésével jár. A hibaszámok 

tekintetében egyik nyelv szavainál sincs rendszeres kimutatható különbség az 

egynyelv" és a kétnyelv" feladatsorok között.

3.3.3. Az álszavak elvetése a kísérleti helyzet és a nyelv függvényében

Az egynyelv" feladatsorokban szerepl! álszavaknál mért reakcióid!-adatok 

elemzése alapján elmondható, hogy nehezebb döntést hozni az álszavakról, ha a 

kísérlet nyelve angol. A kísérleti személyek általában nem csak a szavak 

felismerésében, hanem az álszavak elvetésében is lassúbbak a második nyelv 

esetében. A kétnyelv" feladatsorokban szerepl! álszavak a szavakkal ellentétben nem 

köthet!k világosan valamelyik nyelvhez, az álszavaknál mért reakcióid!k nyelvek 
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szerinti összevetésére kétnyelv" kísérleti helyzetben ezért  nincs lehet!ség. A 

különböz! nyelv" szavak és az álszavak reakcióidejének összevetése alapján úgy 

látszik, általában nagyobb az eltérés az els! nyelv szavai és az álszavak között, mint 

a második nyelv szavai és az álszavak közt (vö. 3.3.1.). 

A kísérleti személyek álszavakra adott válaszainak különböz! feladatsorokban 

mért reakcióid!-átlagait szemlélteti a 3.3.8. ábra. A „B” csoport esetében egyre 

hosszabb a reakcióid! a különböz! feladatsoroknál, az „A” csoportban mért átlagok 

alapján úgy t"nik, hogy az álszavakra adott válaszok kétnyelv" helyzetben a magyar 

egynyelv" feladatsorban mértnél hosszabbak, az angol feladatsorban mérthez képest 

azonban nem számottev! a reakcióid!-növekedés. 

Az álszavak magyar feladatsorban mért reakcióid!-átlaga és a kétnyelv" 

feladatsor álszavainál mért átlagos reakcióid! között az „A” és a „B” csoportban is 

er!sen szignifikáns a különbség: „A” csoport: egymintás t-próba: t(19) = 7,880 (p = 

0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 9,283 (p = 0,0000)***; „B” csoport: egymintás 

t-próba: t(19) = 7,279 (p  = 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 5,983 (p = 

0,0000)***.

A statisztikai elemzés szerint, összhangban a 3.3.8.-as ábra kapcsán tett 

megállapításokkal, az angol egynyelv" és a kétnyelv" feladatsorok között nincs 

egyértelm" különbség az álszavak elvetésében a reakcióid! alapján. A kísérleti 

személyek az „A” csoportban átlagosan mindössze 5 milliszekundummal reagáltak 

lassabban az álszavakra kétnyelv", mint angol egynyelv" feladatsorban, a kísérleti 

helyzetek szerint nincs statisztikailag kimutatható különbség a reakcióid!ben. A „B” 

csoportban átlagosan 41 milliszekundummal voltak lassúbbak a résztvev!k az 

álszavakra adott válaszoknál a kétnyelv" feladatsorban, a különbség 1%-os szinten 

szignifikáns: egymintás t-próba: t(19) = 3,482 (p = 0,0025)**; Johnson-próba: J(19) 

= 3,628 (p = 0,0018)**.
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3.3.8. ábra: A kísérleti személyek reakcióid!-átlagai az álszavaknál különböz! 
feladatsorokban

A feladatsorok összeállításából következ!en (lásd a 2.3. fejezetet) lehet!ségünk 

van arra, hogy megnézzük, hogyan alakul a reakcióid! ugyanazoknál az álszavaknál 

egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban. Mind az els!, mind a második nyelv esetében 

van húsz-húsz olyan álszó, amely  az egyik csoportnál egynyelv" feladatsorban, a 

másik csoportnál kétnyelv"ben szerepel. Az álszavak írásmódjukat tekintve kétfélék, 

a vizsgált  bet"sorok között egyenl! arányban vannak olyanok, amelyek valamelyik 

nyelvhez köthet! jellegzetességgel rendelkeznek, és olyanok, amelyek mindkét 

nyelven kiolvashatók. Az álszavaknál különböz! kísérleti helyzetben mért 

reakcióid!-átlagokat a 3.3.9. és a 3.3.10. ábra, valamint részletesen a 3.3.3. és a 

3.3.4. táblázat szemlélteti.

A reakcióid!k átlaga alapján a kísérleti személyek lassabban reagáltak 

ugyanazokra az álszavakra magyar egynyelv" feladatsorban, mint  kétnyelv"ben, az 

átlagok közti különbség 62 ms. A különbség iránya megegyez! az angol egynyelv" 

és kétnyelv" feladatsorokban szerepl! álszavaknál is, de az átlagok alapján jóval 

kisebb, mindössze 24 ms. Az egyes stimulusoknál mért átlagos reakcióid! alapján 

(3.3.3. és 3.3.4. táblázat) jól látszik, hogy  a magyar egynyelv" feladatsorban is 

szerepl! álszavaknál rendre hosszabb reakcióid!ket találunk kétnyelv" feladatsorban. 

Az angol egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban egyaránt vizsgált álszavaknál már 

nincs ilyen egyértelm" különbség a reakcióid!-adatokban.
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3.3.9. ábra: Álszavak reakcióid!-átlagai magyar egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban

A reakcióid!k összevetése alapján er!sen szignifikáns különbség van 

ugyanazon álszavak magyar egynyelv" és kétnyelv" helyzetben mért átlagai között: 

egymintás t-próba: t(19) = 6,419 (p  = 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 9,980 (p  = 

0,0000)***. Az angol egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban is szerepl! álszavaknál 

azonban nincs szignifikáns különbség a reakcióid!ben a kísérleti helyzet 

függvényében.

3.3.10. ábra: Álszavak reakcióid!-átlagai angol egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban

A szavaknál alkalmazott eljárás szerint jártam el az álszavak esetében is, 

vagyis itt  is elvégeztem a reakcióid!k közti összevetést a magyar szavak átlagai 

alapján kiszámított normalizált értékeken is. A magyar egynyelv" feladatsorok 

álszavait a normalizált értékek alapján is nehezebb volt elvetni kétnyelv" helyzetben, 
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a különbség a t-próba és a Johnson-próba szerint is er!sen szignifikáns: t(19) = 7,429 

(p = 0,0000)***; J(19) = 12,906 (p = 0,0000)***. Az angol egynyelv" feladatsorban 

is szerepl! álszavak normalizált értékei alapján tendencia szint" különbség mutatható 

ki az álszavak elvetésében a kísérleti helyzet függvényében: egymintás t-próba: t(19) 

= 1,808 (p = 0,0864)+; Johnson-próba: J(19) = 1,864 (p = 0,0778)+.

3.3.3. táblázat: Reakcióid!k, normalizált reakcióid!k és hibaszámok álszavaknál magyar 
egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban

álszavak reakcióid" 
egynyelv$ 

feladat-
sorban 

(ms)

reakcióid" 
kétnyelv$ 
feladat-
sorban 

(ms)

normali-
zált RI 

egynyelv$ 
feladat-
sorban

normali-
zált RI 

kétnyelv$ 
feladat-
sorban

hibaszám 
egynyelv$ 

feladat-
sorban 

(db)

hibaszám 
kétnyelv$ 
feladat-
sorban 

(db)
zert
csirma
vögyülcs
pány
idrok
hurpa
kajzs
kohany
tonf
lorrázs
vocs
ruszág
abráty
gért
kemek
remuny
trütty
menger
suggy
torusz

563 619 1061 1166 2 1
696 761 1303 1442 3 7
629 750 1195 1402 2 0
597 708 1147 1321 3 2
545 587 1039 1103 1 0
590 639 1126 1198 0 0
615 699 1161 1312 1 0
548 717 1058 1344 2 0
585 657 1089 1231 1 0
605 665 1135 1247 2 0
637 670 1190 1275 0 0
670 688 1245 1318 2 2
571 623 1069 1182 0 1
600 620 1123 1178 0 0
635 648 1188 1227 1 1
576 590 1081 1126 0 0
565 602 1059 1130 0 1
582 714 1083 1373 1 3
580 619 1088 1187 0 4
636 673 1193 1270 0 0
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3.3.3. táblázat: Reakcióid!k, normalizált reakcióid!k és hibaszámok álszavaknál angol 
egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban

álszavak reakcióid" 
egynyelv$ 

feladat-
sorban 

(ms)

reakcióid" 
kétnyelv$ 
feladat-
sorban 

(ms)

normali-
zált RI 

egynyelv$ 
feladat-
sorban

normali-
zált RI 

kétnyelv$ 
feladat-
sorban

hibaszám 
egynyelv$ 

feladat-
sorban 

(db)

hibaszám 
kétnyelv$ 
feladat-
sorban 

(db)
snife
chellar
gluf
parung
taver
loog
escert
picsup
phurch
misly
plin
shrema
blin
farrot
giper
smey
unweunk
impol
swom
pruith

686 875 1280 1606 8 10
752 746 1401 1400 5 7
610 635 1165 1196 1 0
588 657 1129 1228 1 0
757 671 1427 1242 2 7
726 773 1369 1453 5 8
824 776 1571 1451 6 9
596 654 1133 1227 1 0
665 728 1251 1365 3 3
687 730 1291 1371 5 1
638 685 1196 1305 3 2
649 762 1203 1462 3 3
674 591 1245 1137 6 4
682 757 1288 1416 5 6
614 632 1140 1201 2 0
631 573 1182 1083 2 0
580 604 1087 1171 0 1
633 658 1186 1239 0 2
695 667 1275 1256 8 4
638 620 1199 1196 0 2

A reakcióid!-átlagok elemzése alapján az álszavak elvetése kétnyelv" 

helyzetben az angol egynyelv" feladatsorhoz hasonlóan alakul. A magyar egynyelv" 

kísérleti helyzethez képest bekövetkez! reakcióid!-növekedés azoknál az 

álszavaknál is tapasztalható, amelyek egyértelm", a magyarra jellemz! helyesírási 

jellegzetességeket tartalmaznak (pl. vögyülcs, abráty, pány). Az írásmód ezek szerint 

nem könnyíti meg a döntési mechanizmust az álszavak elvetésekor kétnyelv" 

feladatsorokban.

A hibaszámok tekintetében akár a szavaknál, az álszavaknál sincs kimutatható 

különbség a különböz! feladatsorok között. A magyar egynyelv" feladatsorban is 

szerepl! álszavaknál egynyelv" feladatsorban 1,05, kétnyelv"ben 1,1 az átlagos 

hibaszám, az angol egynyelv" feladatsor álszavainál egynyelv" feladatsorban 3,3, 
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kétnyelv"ben 3,45 volt az átlagosan egy bet"sorra jutó hiba. Úgy t"nik, hogy bár az 

egynyelv" és kétnyelv" kísérleti helyzet függvényében nincs kimutatható különbség 

a nyelvek között, az English Lexicon Project adatbázisából kiválasztott, angol nyelv" 

szomszédsági párokkal rendelkez! álszavaknál általában gyakoribbak voltak a hibák 

kétnyelv" feladatsorban is, mint a magyar feladatsor álszavainál.

Az álszavak elvetésekor mért reakcióid!k elemzése alapján megállapítható, 

hogy a kétnyelv" kísérleti helyzetben a magyar egynyelv"höz képest nehezebb volt 

döntést hozni. Az angol egynyelv" feladatsorban is szerepl! álszavak elvetése nem 

lett számottev!en nehezebb kétnyelv" kísérleti helyzetben. A hibaszámokban nem 

mutatható ki különbség az egynyelv" és a kétnyelv" feladatsor között.

3.3.4. A „hely” és a „kerek” szavak felismerése különböz" feladatsorokban

Az adatelemzés szerint a magyar szavak elérését általában nem nehezíti meg, 

ha azokat kétnyelv" feladatsorban kell felismerni, két szó esetében mégis felt"n!en 

nagyobb volt a hibaszám és a reakcióid! is a kétnyelv" feladatsorban, mint az 

egynyelv"ben (lásd a 3.3.1. és a 3.3.2. táblázatot) A hely szónál a reakcióid!k átlaga 

egynyelv" feladatsorban 460 ms volt, és mindenki helyesen szónak ítélte a bet"sort. 

A kétnyelv" feladatsorban 650 ms volt az átlagos reakcióid!, heten hoztak hibás 

döntést. A kerek szó reakcióid!-átlaga egynyelv" feladatsorban 573 ms volt, két 

hibás döntés született. Kétnyelv" kísérleti helyzetben a reakcióid! 772 ms, a 

hibaszám hét volt.

A hely szó esetében kétmintás t-próbával és Welch-féle d-próbával is 

szignifikáns különbség van a különböz! kísérleti helyzetben mért reakcióid!k között 

(t(31) = -4,467 (p = 0,0001)***; d(14,1) = -3,769 (p = 0,0020)**). Feltehet!, hogy az 

angol szavak egyidej" aktiváltsága nehezítette a szó felismerését. A bet"sornak több 

angol nyelv" szomszédsági párja is van, közülük a help, a holy és a hell feltehet!en 

általánosan ismertek voltak a kísérleti személyek körében. A szó nem hordoz 

semmilyen magyaros helyesírási jellegzetességet, el!fordulhat, hogy a szóvégi ly 

bet"kapcsolat, amely a magyarban ritka, kifejezetten angolosnak t"nhetett a 

kétnyelv" feladatsorban. Összhangban a nyitott bigramok modelljével, amely 

kitüntetett szerepet tulajdonít a szóeleji és szóvégi bet"knek a szavak felismerésében 

(lásd az 1.4.2. fejezetet), az is elképzelhet!, hogy egyszer"en maga a szóvégi y 
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elegend! volt ahhoz, hogy a kísérleti személyek ne magyar, hanem angol szóként 

próbálják azonosítani a bet"sort.

A kerek szónál egynyelv" feladatsorban 573 ms, kétnyelv" feladatsorban 772 

ms volt a reakcióid!k átlaga. A reakcióid!k t-próbával nézve 5%-os szinten 

szignifikánsan hosszabbak voltak kétnyelv", mint egynyelv" feladatsorban, a Welch-

féle d-próba szerint tendencia szint" különbség van a különböz! helyzetben mért 

értékek között: kétmintás t-próba: t(29) = -2,185 (p = 0,0371)*; Welch-féle d-próba: 

d(18,5) = -2,027 (p = 0,0573)+. A hibaszámok egybevágnak a reakcióid!-adatokkal, 

míg egynyelv" feladatsorban ketten, addig kétnyelv" feladatsorban heten is álszónak 

ítélték a kerek-et.

3.3.11. ábra: A kerék és a kerek szónál mért reakcióid!k egynyelv" és kétnyelv" 
feladatsorban

A kerek szó el!tt néhány stimulussal egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban is a 

kísérleti személyeknek döntést kellett hozniuk a kerék szóról is. A két szó között nem 

csak írásmódjukban, hanem jelentésükben is átfedés van, feltételezhet!, hogy a kerek 

szó felismerésére hatással lehetett a kerék. A kerék és a kerek szónál mért reakcióid!k 

között egynyelv" feladatsorban nincs kimutatható különbség, a mindkét szónál 
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helyes döntést hozó kísérleti személyek a kerék szónál átlagosan 578 ms, a kerek 

szónál 573 ms elteltével nyomták meg az egérgombot. Kétnyelv" feladatsorban 

tizenhárman hoztak mindkét szónál helyes döntést, a kerék esetében 542 ms, a kerek 

szónál 773 ms volt az átlagos válaszid!. A kísérleti személyek egyes stimulusoknál 

mért reakcióidejét a 3.3.11. ábra szemlélteti, a bal oldalon láthatók az egynyelv", a 

jobb oldalon a kétnyelv" feladatsorok eredményei. Az ábrán csak a helyes döntéseket 

tüntettem föl, hibás döntés esetén az értékek hiányoznak. A statisztikai elemzés 

alapján kétnyelv" kísérleti helyzetben a kerek szóra szignifikánsan lassabban tudtak 

reagálni a kísérleti személyek, mint a kerék-re: egymintás t-próba: t(12) = 3,030 (p  = 

0,0105)*; Johnson-próba: J(12) = 4,353 (p = 0,0009)***.

Az ismétlés általában a reakcióid! csökkenésével jár (részletesebben lásd 

Ferrand 2007: 160–176), a magyar egynyelv" feladatsorban feltehet!leg 

megkönnyíthette a kerek szó felismerését a feladatsorban korábban szerepl! kerék. 

Kétnyelv" kísérleti helyzetben azonban a reakcióid!-adatok és a hibaszámok is arra 

engednek következtetni, hogy nehezebb lett a kerek szó fölismerése. Elképzelhet!, 

hogy – éppen az ismétlés miatt  – kétnyelv" kísérleti helyzetben a résztvev!k angol 

szóként próbálták azonosítani a kerek-et, amiben szerepet játszhat az is, hogy a 

kerék-kel ellentétben a kerek szó nem tartalmaz magyar helyesírási jellegzetességet, 

írásképe alapján akár angol szó is lehetne.

Bár a reakcióid!-átlagok elemzése alapján általában nincs kimutatható hatással 

a kétnyelv" helyzet a magyar szavak elérésére, a hely és a kerek szavaknál különböz! 

kísérleti helyzetekben mért értékek szerint néhány esetben megnehezítheti az els! 

nyelv szavainak felismerését a második nyelv szavainak aktiváltsága. A második 

nyelvre utaló helyesírási jellegzetességek, illetve a stimulusok közti kapcsolatok 

gátolhatják az els! nyelv szavainak felismerését kétnyelv" feladatsorban.
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3.4. Nyelvtudással kapcsolatos paraméterek hatása az els" és a második nyelv 

közti különbségekre

A kísérleti személyek közt különbségek vannak nyelvtudásukat, 

nyelvhasználati szokásaikat illet!en. A vizsgálat megtervezésekor feltételeztem, hogy 

a nyelvtanulás kezdetének, a nyelvtudásnak és a nyelvhasználatnak hatása lehet a 

második nyelv szavainak elérésére. A reakcióid!-méréses feladatsorokat követ!en 

minden résztvev! kitöltött egy nyelvtanulással, nyelvhasználattal kapcsolatos 

kérd!ívet és egy húsz kérdésb!l álló nyelvi tesztet. A kérd!ívet és a tesztet a 7. és a 

8. mellékletben adom meg. A kérdésekre adott válaszokat és a nyelvi teszt 

eredményét a 2. mellékletben található táblázat tartalmazza.

A kísérleti céloknak megfelel!en a feladatsorok összeállításakor két csoportot 

hoztam létre, így a kétnyelv" feladatsorokban szerepl! bet"sorok az egyik 

csoportban egynyelv", a másikban kétnyelv" feladatsorban szerepelnek. Mivel 

minden feladatsor negyven stimulusból, húsz szóból és húsz álszóból áll, az „A” és a 

„B” csoport egynyelv" feladatsorában csak tíz-tíz szó és álszó volt különböz!, tíz szó 

és tíz álszó azonos volt a két csoportban. A nyelvtudással kapcsolatos paraméterek 

szerinti összevetésekhez a két csoportban azonos stimulusokat vettem alapul, 

megadva az egyes kísérleti személyek szavaknál és álszavaknál mért reakcióidejének 

átlagát, valamint a hibás döntések számát a különböz! feladatsorokban (az egyes 

résztvev!k eredményeit lásd a 3. és a 4. mellékletben).

3.4.1. A reakcióid"k és a hibaszámok alakulása a nyelvi teszt eredményének 

függvényében

A nyelvi teszt eredménye alapján két csoportra bontottam a résztvev!ket. Az 

egyik csoportba azok kerültek, akik 15 pontnál kevesebbet értek el, a másikba pedig 

azok, akik ennél többször adtak helyes választ. Az els! csoportba 19, a másodikba 21 

személy került. Az összevetéseknél azt vizsgáltam, eltér-e egymástól a két csoport  az 

els! és a második nyelv közti különbségeket illet!en, vagyis nagyobb reakcióid!-

különbség van-e az els! és a második nyelv között azoknál, akik a nyelvi tesztben 

gyengébben teljesítettek, kevesebbet hibáztak-e azok, akik a tesztben magasabb 

pontszámot értek el (az eredményeket összefoglalóan lásd a 3.4.1. táblázatban).
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3.4.1. táblázat: Reakcióid!k közti és hibaszámok közti különbségek a magyar és az angol 
egynyelv" feladatsorok szavai és álszavai között az angol teszt eredménye szerint

angol nyelvi teszt < 15angol nyelvi teszt < 15 angol nyelvi teszt > 14angol nyelvi teszt > 14

RI (ms) hiba (db) RI (ms) hiba (db)

szavak

álszavak

45 1,3 47 0,6

54 1,7 56 0,7

Az els! és a második nyelv szavai közti átlagos reakcióid!-különbség szinte 

azonosan alakul a két csoportban, a nyelvi tesztben gyengébben teljesít!k átlagosan 

45, a jobban teljesít!k 47 milliszekundummal voltak lassúbbak az angol, mint a 

magyar szavaknál az egynyelv" feladatsorokban. Nincs kimutatható különbség a két 

csoport között az álszavaknál mért  reakcióid!k szerint sem, azok, akik kevesebb 

pontot értek el a nyelvi tesztben 54, azok, akik több pontot értek el 56 

milliszekundummal döntöttek lassabban az angol nyelv" feladatsor álszavainál.

A magyar feladatsornál sem a szavak, sem az álszavak esetében nincs 

kimutatható különbség a hibaszámokban a kísérleti személyek között az angol teszt 

eredményei szerint. Az angol feladatsor esetében azonban mind a szavaknál, mind az 

álszavaknál többet hibáztak azok, akik a nyelvi tesztben gyöngébbek voltak. A 

szavaknál átlagosan 1,3 hibát vétettek azok, akik 15 pont alatt, 0,6-ot azok, akik 14 

pont fölött  teljesítettek a tesztkérdések megválaszolásában. A statisztikai elemzés 

szerint tendencia szint" különbség van a két csoport között: kétmintás t-próba: t(38) 

= 1,950 (p = 0,0586)+; Welch-féle d-próba: d(26,8) = 1,894 (p  = 0,0690)+. Az 

álszavak esetében nagyobb a különbség a résztvev!k között a teszteredmények 

szerint, 1,7 az átlagos hibaszám a nyelvi tesztben gyengébben, és 0,7 a jobban 

teljesít!k csoportjában. Az átlagok közti különbség kétmintás t-próbával nézve 1%-

os, Welch-féle d-próbával nézve 5%-os szinten szignifikáns: t(38) = 2,780 (p = 

0,0084)**; d(29,0) = 2,715 (p = 0,0110)*.

Korábbi vizsgálati eredményekkel összhangban (Vargha 2006a) a nyelvi teszt 

eredménye, vagyis a nyelvtudás nincs szignifikáns hatással az els! és a második 

nyelv közti reakcióid!-különbségekre, megmutatkozik azonban a hibák 

gyakoriságában. Angol egynyelv" feladatsorban feltehet!leg több hibát vét az, aki a 

nyelvi tesztben gyöngébben teljesít, és ez a különbség az álszavaknál jellemz!bb.
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Elképzelhet!, hogy  a hibaszám és az átlagos reakcióid! nem független 

egymástól. Vagyis azok, akik a számukra nehezebb feladatoknál is helyesen 

döntenek, valamivel hosszabban gondolkodnak ezeknél a bet"soroknál. Azoknál, 

akik a számukra nehezebb stimulusoknál többször is hibás döntést hoznak, ezeknek a 

hibás döntéseknek a reakcióidejével nem számolunk, hiszen a reakcióid!k 

összevetésénél csak a helyes döntéseket  vehetjük figyelembe. Így a nehezebb 

bet"sorok a jól válaszolóknál (akik a hibaszámok elemzése alapján azonosak az 

angol tesztben jobban teljesít!kkel) rontják, a rossz választ adóknál javítják a 

reakcióid!-eredményeket. A különbségek ezért megmutatkoznak a hibaszámokban, 

de nem mutatkozhatnak meg a reakcióid!k átlagában.

3.4.2. A nyelvtanulás kezdetének hatása a reakcióid"re és a hibaszámokra

A szavak felismerésében szerepet játszhat az elsajátítás ideje. Azokat a 

szavakat, amelyeket korábban sajátítunk el életünk során, feltehet!leg könnyebben 

felismerjük. Az elsajátítás idejének hatását a reakcióid!re többféle kísérleti 

módszerrel is kimutatták. Ugyanakkor elképzelhet!, hogy nem annyira az elsajátítás 

ideje a meghatározó abban, hogy a korábban megtanult szavakat  el!bb tudjuk 

azonosítani, hanem a kumulatív gyakoriság, vagyis az, hogy életünk során 

összességében véve többször használjuk ezeket a szavakat. A kumulatív gyakoriságot 

a szavaknak a különböz! életkori csoportoknak szóló szövegekben való el!fordulása 

alapján adhatjuk meg (Zevin & Seidenberg 2002; Juhasz 2005; lásd még az 1.4.2. 

fejezetet).

Kérdés, hogyan érvényesül a szavak elsajátítási idejének hatása a második 

nyelv esetében. Magyarpárú kétnyelv"ekkel végzett szóasszociációs vizsgálatok 

alapján különbség lehet a korai és a kései kétnyelv"ek között a különböz! nyelv" 

szavak el!hívásában, a hívószók és az asszociátumok közti paradigmatikus és 

szintagmatikus kapcsolatok aránya a nyelvelsajátítás idejének függvényében változik 

(Navracsics 2006, lásd az 1.2.1. fejezetet is). Elképzelhet!, hogy a nyelvelsajátítás 

ideje hatással lehet a második nyelv szavainak aktiválására lexikai döntéses 

kísérletekben is. Ennek vizsgálatára két csoportba soroltam a kísérleti személyeket a 

nyelvtanulás kezdetének ideje alapján, és megnéztem, van-e kimutatható különbség a 

két csoport között az els! és a második nyelv közti reakcióid!-különbségek és a 
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hibaszámok alapján. Az elemzésnél itt  is a mindkét egynyelv" feladatsorban azonos 

szavaknál és álszavaknál mért reakcióid!-átlagokat és hibaszámokat vettem 

figyelembe (az eredményeket lásd a 3.4.2. táblázatban).

3.4.2. táblázat: Reakcióid!k közti és hibaszámok közti különbségek a nyelvtanulás 
kezdetének függvényében

nyelvtanulás kezdete > 10nyelvtanulás kezdete > 10 nyelvtanulás kezdete < 11nyelvtanulás kezdete < 11

RI (ms) hiba (db) RI (ms) hiba (db)

szavak

álszavak

49 0,73 43 0,5

68 1,09 49 0,44

Az egyik csoportba kerültek azok a kísérleti személyek, akik tízévesen vagy 

annál kés!bb kezdtek angolul tanulni, a másikba azok, akik ennél korábban. A 

korábban kezd!k csoportjában 18, a kés!bb kezd!kébe 22 résztvev! került. A 

nyelvtanulást korábban kezd!k átlagosan 43 milliszekundummal voltak lassúbbak az 

angol szavaknál hozott döntéseknél, mint a magyar szavaknál. Azoknál, akik kés!bb 

kezdték tanulni a nyelvet, ez a különbség 49 ms volt. 

Az álszavak esetében valamivel nagyobb az eltérés a résztvev!k két csoportja 

között. A nyelvtanulást korábban kezd!knél átlagosan 40, a kés!bb kezd!knél 68 

milliszekundumos különbség van a magyar és az angol feladatsorban mért 

reakcióid!k között. Bár a különbség a szavaknál és az álszavaknál is a várt irányba 

mutat, egyik esetben sem szignifikáns, még a tendencia szintjén sem.

A hibaszámok alapján nincs kimutatható különbség a két csoport között a 

szavakra adott válaszokban. Akik korábban kezdtek angolul tanulni, azoknál 

valamivel kisebb a különbség az angol és a magyar szavak között a hibaszám 

tekintetében, átlagosan 0,5 hibával vétettek többet az angol, mint a magyar szavak 

megítélésekor. A nyelvtanulást kés!bb kezd!k átlagosan 0,73 hibás döntéssel többet 

produkáltak az angol, mint a magyar egynyelv" feladatsor szavainál. A várt irányú 

különbség a két csoport között azonban nem szignifikáns.

Az álszavaknál a nyelvtanulást korábban kezd!k átlagosan 0,44, a kés!bb 

kezd!k 1,09 hibával vétettek többet az angol egynyelv" feladatsorban, mint a 
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magyarban. A különbség az átlagok között  tendencia szint": kétmintás t-próba: t(38) 

= -1,769 (p = 0,0850)+; Welch-féle d-próba: d(37,9) = -1,799 (p = 0,0800)+.

A nyelvtanulás kezdetének hatását a második nyelv szavainak aktiválására nem 

sikerült igazolni. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyáltalán nincs ilyen 

hatás, hiszen ha nem is statisztikailag szignifikánsan, de a különbségek mindig a várt 

irányba mutatnak. Elképzelhet!, hogy más szempontok szerint összeállított 

feladatsorokkal és a kísérleti személyek nyelvtanulással kapcsolatos paraméterei 

szerint el!zetesen kialakított résztvev!i csoportokkal a jöv!ben kimutatható lesz az 

elsajátítás idejének hatása a második nyelv szavainak elérésére.

3.4.3. A nyelvhasználat hatása a második nyelv szavainak felismerésére

Feltételeztem, hogy a nyelvhasználat gyakorisága hatással lehet a második 

nyelv szavainak elérésére, kisebbek lesznek az els! és a második nyelv közti 

különbségek mind a reakcióid!, mind a hibaszámok tekintetében azoknál, akik az 

angol nyelvet  többet használják a mindennapjaikban. Készítettem egy  rövid 

kérd!ívet a nyelvhasználati szokásokról, ahol a kísérleti személyek egy  0-tól 4-ig 

terjed! skálán megjelölték, mennyire használják az angol nyelvet különböz! 

helyzetekben (a kérd!ívet lásd a 7. mellékletben). Személyenként összesítettem a 

válaszokat, és az így kapott értékek szerint két csoportra osztottam a résztvev!ket. A 

nyelvet kevésbé használók csoportjába kerültek azok, akiknek a válaszok alapján 

kiszámolt összesített pontszáma 12 vagy annál kevesebb, a nyelvet többet használók 

csoportjába kerültek azok, akiknél ez a szám 12 fölött volt.

3.4.3. táblázat: Átlagos különbségek az reakcióid!ben és a hibaszámban az angol és a 
magyar egynyelv" feladatsorok között

angol nyelvhasználat 0–12angol nyelvhasználat 0–12 angol nyelvhasználat 13–28angol nyelvhasználat 13–28

RI (ms) hiba (db) RI (ms) hiba (db)

szavak

álszavak

46 0,54 46 0,75

60 0,75 47 0,88

A nyelvhasználati kérd!ív eredményei alapján kialakított csoportok között sem 

a reakcióid!, sem a hibaszámok alapján nincs szignifikáns különbség. A magyar és 

az angol egynyelv" feladatsor közti különbségeket a 3.4.3. táblázat szemlélteti. A 
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szavaknál nincs különbség a két csoport között  a reakcióid!ben az átlagok alapján, a 

hibaszám pedig nem várt irányú eltérést mutat. Egyedül az álszavak esetében van 

várt irányú eltérés, azoknál, akik a nyelvhasználati kérd!ív alapján kevésbé 

használják az angol nyelvet, nagyobb az eltérés a magyar és az angol feladatsor 

álszavainál mért reakcióid!k között. A két csoport átlagai közti különbség azonban 

statisztikailag nem szignifikáns.

A nyelvhasználatnak – a kérd!íves adatok szerint csoportosítva a kísérleti 

személyeket – nincs kimutatható hatása az els! és a második nyelv közti 

különbségek alakulására a reakcióid!k és a hibaszámok alapján. Lehetséges azonban, 

hogy az önbevallásos módszer alapján kapott válaszok nem tükrözik megfelel!en a 

nyelvhasználati szokásokat, a nyelvhasználat gyakoriságának megítélésében a 

kísérleti személyek nem egyformán jártak el. A második nyelv szavainak el!hívása 

és a nyelvhasználat összefüggéseinek részletes feltárására további vizsgálatok 

szükségesek.

137



3.5. Összevetés az English Lexicon Project adataival

Az angol egynyelv" feladatsor szavait és álszavait az English Lexicon Project 

(ELP) adatbázisából választottam ki (ismertetését lásd a 2.3. fejezetben). Az ELP 

adatbázisában minden stimulus mellett megadják az angol anyanyelv" kísérleti 

személyeknél mért átlagos reakcióid!t. Kétféleképpen vetettem össze egymással az 

ELP és a jelen kutatás reakcióid!-adatait. Egyrészt arra voltam kíváncsi, korrelálnak-

e a két vizsgálatban mért értékek, másrészt arra, melyik vizsgálatban voltak 

hosszabbak a reakcióid!k. Az összevetéseket külön végeztem el az „A” és a „B” 

csoport feladatsorának stimulusainál.

A korrelációs elemzés alapján mind az „A”, mind a „B” csoport esetében 

pozitív irányú kapcsolat van a stimulusoknál mért átlagos reakcióid! és az ELP 

reakcióid!-adatai között. A kapcsolat egyik esetben sem túl er!s, az „A” csoport 

szavainál alig tér el a nullától, és nem szignifikáns. Az álszavak esetében mindkét 

csoportban kimutatható az együttjárás, vagyis az álszavakról elmondhatjuk, hogy 

azoknak az álszavaknak a megítélése, amelyeknél hosszabb volt a reakcióid! a 

magyar anyanyelv" kísérleti személyeknél, angol anyanyelv" kísérleti személyeknél 

is hosszabb id!t  igényelt. Az adatsorok közti kapcsolatokat a korreláció mértékével 

együtt a 3.5.1. és a 3.5.2. ábra szemlélteti.

3.5.1. ábra: Kapcsolatok az ELP és az „A” csoport angol szavaknál és álszavaknál mért 
reakcióid!-átlagai között

A reakcióid!-adatok alapján megnéztem azt is, van-e különbség az ELP-ben és 

a jelen kutatásban mért reakcióid!-átlagok között (a reakcióid!-átlagokat lásd a 

3.5.1. és a 3.5.2. táblázatban). Az összevetést itt is csoportonként végeztem el. Az 
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„A” csoportban mind a szavaknál, mind az álszavaknál rövidebbek voltak a 

reakcióid!k, mint az ELP esetében, az átlagok közti különbség statisztikailag 

szignifikáns (szavak: egymintás t-próba: t(19) = 2,901 (p  = 0,0092)**; Johnson-

próba: J(19) = 3,345 (p = 0,0034)**; álszavak: egymintás t-próba: t(19) = 7,621 (p  = 

0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 4,822 (p = 0,0001)***). Azonos irányú 

különbségek vannak a „B” csoport  és az ELP eredményei között a reakcióid!k 

átlagát tekintve, de a különbség csak az álszavaknál szignifikáns (egymintás t-próba: 

t(19) = 9,112 (p = 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) = 9,736 (p = 0,0000)***).
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3.5.2. ábra: Kapcsolatok az ELP és a „B” csoport angol szavaknál és álszavaknál mért 
reakcióid!-átlagai között

Az ELP reakcióid!-adataival való összevetés alapján az álszavakról hozott 

döntések inkább korrelálnak a jelen kutatásban mért reakcióid!kkel, a szavaknál az 

„A” csoport esetében nem volt szignifikánsan kimutatható együttjárás az angol és a 

magyar anyanyelv"eknél mért reakcióid!k között. Elképzelhet!, hogy a magyar 

anyanyelv"ek más stratégiát alkalmaznak a szavak kiolvasásakor (vö. 1.2.3.4.), 

ugyanakkor az is elképzelhet!, hogy az eltérés az els! és a második nyelv lexikona 

közti különbségekkel magyarázható. Azt, hogy az itt kimutatott különbség valóban 

az els! és a második nyelv szavainak felismerése közti rendszeres különbségekb!l 

ered, csak egy, a szavak különböz! tulajdonságait figyelembe vev! átfogó vizsgálat 

alapján lehetne eldönteni.

139



3.5.1. táblázat: Az „A” csoport stimulusainak reakcióid!-átlaga összevetve az ELP-ben 
mért reakcióid!k átlagával

RI „A” csoport (ms) RI ELP (ms)

szavak

álszavak

564 599

651 759

3.5.2. táblázat: A „B” csoport stimulusainak reakcióid!-átlaga összevetve az ELP-ben mért 
reakcióid!k átlagával

RI „B” csoport (ms) RI ELP (ms)

szavak

álszavak

586 596

650 758

A reakcióid!-átlagok összehasonlítása alapján a magyar anyanyelv"ek 

általában gyorsabban tudtak reagálni a stimulusokra. A különbség azonban 

feltehet!leg nem a lexikális hozzáférés különbségeivel magyarázható, hanem inkább 

a kísérleti körülményekkel. Az ELP-ben nem kaptak azonnali visszajelzést a kísérleti 

személyek arról, milyen gyorsan hoztak meg egy-egy döntést, csak igen hosszú id! 

elteltével (4000 ms) figyelmeztették azonnal a kísérleti személyeket, hogy túl 

lassúak, az egyes feladatsorok végén is csak akkor, ha a reakcióid! átlaga 1000 ms 

fölött volt. A jelen kutatáshoz kifejlesztett számítógépes alkalmazás minden stimulus 

után azonnal, minden feladatnál ad visszajelzést  a kísérleti személyeknek nem csak a 

döntés helyességér!l, hanem a reakcióid!r!l is (a programról lásd b!vebben a 2.2. 

fejezetet). A túl hosszú reakcióid!k azért jelenthetnek problémát, mert több, 

nyelvészeti szempontból irreleváns tényez! hatása is kontrollálhatatlan módon 

beépülhet az adatokba.
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4. Francia-magyar kontrollkísérlet

A kontrollkísérlet célja az angol–magyar lexikai döntéses kísérletek 

legfontosabb eredményeinek meger!sítése. Ebb!l következik, hogy az 1.5., a 2.2., a 

2.3. és a 2.5. fejezetben ismertetett  célkit"zések és módszertani alapelvek itt is 

érvényesek, ezért részletes ismertetésükt!l eltekinthetünk. A 4.1. fejezetben tehát 

csak a speciálisan a kontrollkutatásra jellemz! részleteket mutatom be röviden, ezt 

követ!en kerítek sort az els! és a második nyelv szavai el!hívásának vizsgálata 

szempontjából fontos eredmények ismertetésére.

4.1. Anyag, módszer, kísérleti személyek

4.1.1. Módszer

A kontrollkísérleteknél mindenben követtem a dolgozatom törzsanyagát 

képez! angol-magyar vizuális lexikai döntéses kísérletekhez kidolgozott  módszert. 

A feladat ebben az esetben is vizuális lexikai döntés volt, a kutatáshoz a 2.2. 

fejezetben ismertetett  számítógépes alkalmazást használtam. A kísérlet menete is 

mindenben egyezik a 2.5. fejezetben leírtakkal.

4.1.2. A kísérlethez összeállított feladatsorok

A kísérlethez a 2.3. fejezetben leírt alapelveknek megfelel!en összesen hat 

feladatsort és két próbafeladatsort állítottam össze. A kísérleti személyeket itt  is két 

csoportba soroltam. A feladatsorok összeállításakor még nem volt elérhet! az English 

Lexicon Project mintájára kialakított French Lexicon Project (Ferrand et al. 

megjelenés el!tt) adatbázisa, így mind a magyar, mind a francia nyelv lexikonának 

vizsgálatához magam választottam ki a szavakat, és hoztam létre legalább az egyik 

nyelv helyesírási szabályainak megfelel!, kiejthet! álszavakat. A feladatsorokat a 

4.1.1. és a 4.1.2. táblázat szemlélteti.

4.1.1. táblázat: Az „A” csoport feladatsorai

magyar egynyelv$ francia egynyelv$ kétnyelv$

doboz burille zsánár

török femme heure

túnog copain serpent
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magyar egynyelv$ francia egynyelv$ kétnyelv$

tábla fièvre pilmony

eper aruce éprouille

bolond dêtron nyár

gettény tranum beaucoup

beteg véise paquet

girub nevaire lure

fepne monde mifot

erfeb stylo miève

pernis table togymon

éles cort chifoir

pörny charuque mince

gaton soleil ferde

ember mutret csarty

meleg région lougette

larpa gorine nyifra

aroc taron kert

ümöz barçal bent

burmi femint levél

verpem lérige terg

tirt argent parge

fivor école tenc

gyümölcs rilon gorb

minden cimare petit

könny grand virág

gomb public sang

dolog fise bolt

sorap matin navair

fehér fauge künc

fernav mouchoir rébot

zsém jardin maître

lány tête garçon

hang nouveau csillag

sérge famille cheval

hamis moron panc

sopke jallin szekrény

finom désir üveg

tenger regard raborg
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4.1.2. táblázat: A „B” csoport feladatsorai 

magyar egynyelv$ francia egynyelv$ kétnyelv$

doboz burille ember

bent heure török

zsánár copain túnog

nyár paquet dêtron

eper aruce tranum

bolond éprouille femme

pilmony rébot tenger

beteg véise gettény

girub chifoir charuque

fepne mince gaton

erfeb beaucoup pernis

togymon serpent nevaire

éles lure tirt

csarty lougette tábla

mifot soleil minden

levél mutret fièvre

meleg région pörny

larpa gorine taron

aroc parge ümöz

nyifra miève monde

tenc femint école

verpem lérige table

gorb argent cort

fivor garçon burmi

kert rilon mouchoir

ferde cimare fise

csillag petit gyümölcs

bolt public stylo

dolog terg könny

sorap matin nouveau

fehér navair fauge

fernav maître zsém

künc jardin barçal

szekrény sang lány

üveg cheval hang

panc famille tête

hamis raborg gomb

sopke jallin sérge

143



magyar egynyelv$ francia egynyelv$ kétnyelv$

finom désir grand

virág regard moron

4.1.3. Kísérleti személyek

A kíséreltben 16 f! vett részt (8 f! az „A” és szintén 8 f! a „B” csoportban), 

mindannyian magyar anyanyelv"ek, a franciát formális, iskolai körülmények között 

sajátították el. Életkoruk 15 és 62 év között volt a kísérlet id!pontjában, az 

átlagéletkor 26,44 év. A kísérleti személyek mindannyian ép vagy korrigált látásúak. 

Önként, ellenszolgáltatás nélkül vettek részt a kutatásban.
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4.2. Eredmények

A kontrollkísérletb!l származó reakcióid!-adatok elemzésekor a különböz! 

stimulusok (magyar szavak, francia szavak, álszavak) összevetését végeztem el 

egynyelv" és kétnyelv" kísérleti helyzetben. Az elemzésben csak azoknak a 

stimulusoknak az eredményeit  használtam föl, ahol a kísérleti személyek legalább 

fele helyesen döntött. Az adatok elemzésekor a 3.1.2. fejezetben ismertetett  eljárást 

alkalmaztam, a francia-magyar kísérlet esetében az átlagnál két szórásnyival 

nagyobb, illetve kisebb értékeket behelyettesítettem az így megadott minimum, 

illetve maximum értékekkel, a korrekció az adatok 2,58%-át érintette.

A résztvev!k viszonylag kisebb száma miatt  itt nem készítettem az adatközl!k 

reakcióid!-adatai szerinti kimutatásokat, és nem elemeztem a hibaszámokat sem.

4.2.1. Az els" és a második nyelv közti különbségek egynyelv! feladatsorokban

Az angol-magyar kísérletek reakcióid!-adatai alapján a kísérleti személyek 

mind a szavakra, mind az álszavakra lassabban tudnak reagálni a második nyelv 

esetében. A kontrollkísérlet eredményei igazolni látszanak ezt a megállapítást.

4.2.1. ábra: Reakcióid!-átlagok magyar és francia szavaknál az „A” és a „B” csoport 
egynyelv" feladatsoraiban

Az elemzést itt is külön végeztem el az „A” és a „B” csoportban az egyes 

stimulusoknál mért átlagos reakcióid!k alapján (lásd a 4.2.1. és a 4.2.2. ábrát, 

valamint a 8. mellékletet). A szavaknál a reakcióid!k átlaga az „A” csoport magyar 

egynyelv" feladatsorában 512 ms, a franciában 590 ms, a francia szavaknál mért 
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reakcióid!k szignifikánsan hosszabbak a magyar szavakénál: kétmintás t-próba: t(38) 

= -4,989 (p = 0,0000)***; Welch-féle d-próba: d(25,0) = -4,989 (p  = 0,0000)***. A 

„B” csoportban a magyar szavakra átlagosan 514, a franciákra 574 

milliszekundumos gyorsasággal reagáltak a kísérleti személyek. A nyelvek közt  itt is 

szignifikáns különbség van a stimulusoknál mért reakcióid!-átlagok összevetése 

alapján: kétmintás t-próba: t(37) = -4,420 (p = 0,0001)***; Welch-féle d-próba: 

d(35,3) = -4,452 (p = 0,0001)***.

4.2.2. ábra: Reakcióid!-átlagok az álszavaknál az „A” és a „B” csoport egynyelv" 
feladatsoraiban

Az álszavaknál a reakcióid!k átlaga az „A” csoport magyar egynyelv" 

feladatsorában 584 ms, a franciában 693 ms, a francia feladatsorban mért 

reakcióid!k szignifikánsan hosszabbak a magyar feladatsor álszavainál kapott 

adatoknál: kétmintás t-próba: t(38) = -4,436 (p = 0,0001)***; Welch-féle d-próba: 

d(24,6) = -4,436 (p  = 0,0002)***. A „B” csoport magyar feladatsorában 575 ms, a 

franciában 658 ms volt  az átlagos reakcióid! az álszavaknál. A feladatnyelv szerinti 

különbség itt is er!sen szignifikáns: kétmintás t-próba: t(37) = -5,209 (p = 

0,0000)***; Welch-féle d-próba: d(33,3) = -5,170 (p = 0,0000)***.

Az elemzés alapján megállapítható, hogy a kísérleti személyek mind a szavak, 

mind az álszavak esetében lassabban tudtak dönteni a második nyelv feladatsorainál. 

A kontrollkísérlet eredményei egybevágnak a dolgozat törzsanyagát képez! angol-
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magyar lexikai döntéses kísérlet eredményeivel. A reakcióid!-átlagok is rímelnek az 

angol-magyar kísérlet egynyelv" feladatsorainál kapott átlagokra. A francia-magyar 

kísérlet eredményei tehát meger!sítik a lexikai döntés id!viszonyai kapcsán az els! 

és a második nyelv közti különbségekr!l tett megállapításokat (vö. 3.1.2.).

4.2.2. A kísérleti helyzet hatása a szavak felismerésére

A kísérleti helyzet hatását a magyar és a francia szavak aktiválására az 

egynyelv" és kétnyelv" feladatsorokban is szerepl! stimulusok reakcióid!-átlagainak 

összevetése alapján végeztem el. A reakcióid!-adatokat  a 4.2.3. ábra, részletesen a 

4.2.1. és a 4.2.2. táblázat szemlélteti.

4.2.3. ábra: Reakcióid!-átlagok egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban is szerepl! magyar és 
francia szavaknál

A magyar szavak reakcióid!-átlaga egynyelv" feladatsorban 514 ms, 

kétnyelv"ben 515 ms volt. Akár az angol-magyar kísérletnél, itt sincs szignifikáns 

különbség az egynyelv" és a kétnyelv" kísérleti helyzet között az els! nyelv 

szavainál a reakcióid! alapján.

A francia szavak esetében azonban meghatározó, hogy egynyelv" vagy 

kétnyelv" feladatsorban fordulnak el!. Az egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban 

egyaránt szerepl! francia szavak reakcióidejének átlaga egynyelv" feladatsorban 586 

ms, kétnyelv"ben 655 ms volt. A statisztikai elemzés alapján úgy t"nik, nehezebb 
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döntést hozni ugyanazokról a francia szavakról, ha egyidej"leg magyar szavak is 

szerepelnek a feladatsorban: egymintás t-próba: t(18) = 4,162 (p = 0,0006)***; 

Johnson-próba: J(18) = 5,048 (p = 0,0001)***.

4.2.1. táblázat: Reakcióid!-átlagok egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban is szerepl! 
magyar szavaknál

szó RI (ms) 
egynyelv$

RI (ms) 
kétnyelv$

hiba (db) 
egynyelv$

hiba (db) 
kétnyelv$

török

tábla

ember

gyümölcs

minden

könny

gomb

lány

hang

tenger

bent

nyár

levél

kert

ferde

csillag

bolt

szekrény

üveg

virág

499 474 0 0

480 513 0 0

481 516 2 0

546 569 1 0

535 491 0 0

562 582 0 0

503 458 0 1

542 508 0 1

521 485 0 1

513 568 0 0

574 537 0 0

482 547 0 0

564 506 0 0

529 534 2 0

862 827 5 3

502 523 0 0

485 496 0 0

531 557 0 0

458 451 1 0

465 474 0 0

4.2.2. táblázat: Reakcióid!-átlagok egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban is szerepl! francia 
szavaknál

szó RI (ms) 
egynyelv$

RI (ms) 
kétnyelv$

hiba (db) 
egynyelv$

hiba (db) 
kétnyelv$

femme

fièvre

monde

stylo

table

école

534 640 0 0

755 736 1 4

543 690 0 2

667 771 2 2

482 569 0 0

514 643 0 0

148



szó RI (ms) 
egynyelv$

RI (ms) 
kétnyelv$

hiba (db) 
egynyelv$

hiba (db) 
kétnyelv$

grand

mouchoir

tête

nouveau

heure

paquet

mince

beaucoup

serpent

garçon

petit

maître

sang

cheval

598 611 0 0

678 724 3 3

547 808 0 2

591 585 0 0

585 633 1 2

534 611 2 2

690 758 1 1

627 561 1 0

583 706 2 1

554 602 0 0

545 561 0 0

558 667 1 2

674 820 3 6

544 570 0 1

Az angol-magyar kísérlet eredményeivel összhangban a kontrollkísérlet 

reakcióid!-adatai alapján sincs kimutatható hatással az els! nyelv szavainak 

felismerésére a kétnyelv" kísérleti helyzet, míg a második nyelv szavainak 

felismerése több id!t igényel, mint egynyelv" helyzetben.

4.2.3. A kísérleti helyzet hatása az álszavak elvetésére

A szavaknál bemutatott  elemzéshez hasonlóan vizsgáltam a nyelvi környezet 

hatását az álszavakról hozott döntésekre. Az egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban 

egyaránt szerepl! bet"soroknál a két különböz! helyzetben mért reakcióid!-átlagokat 

vetettem össze. Az eredményeket a 4.2.2. ábra, részletesebben a 4.2.3. és a 4.2.4. 

táblázat mutatja be.

A magyar egynyelv" és kétnyelv" helyzetben is szerepl! álszavak esetében 

egynyelv" feladatsorban 589 ms, kétnyelv"ben 695 ms volt az átlagos válaszid!. A 

különböz! feladatsorokban mért reakcióid!k közti különbség statisztikailag 

szignifikáns: egymintás t-próba: t(19) = 6,722 (p = 0,0000)***; Johnson-próba: J(19) 

= 6,244 (p = 0,0000)***.
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4.2.4. ábra: Reakcióid!-átlagok magyar vagy francia egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban 
is szerepl! álszavaknál

A francia egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban is szerepl! álszavaknál a 

különbség iránya megegyezik a magyar egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban is 

szerepl! álszavaknál tapasztalt különbség irányával, egynyelv" feladatsorban az 

átlagos reakcióid! 688 ms, kétnyelv"ben 726 ms. Az átlagok közti különbség 

azonban ebben az esetben nem szignifikáns.

4.2.2. táblázat: Reakcióid!-átlagok magyar egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban is 
szerepl! álszavaknál

álszó RI (ms) 
egynyelv$

RI (ms) 
kétnyelv$

hiba (db) 
egynyelv$

hiba (db) 
kétnyelv$

túnog

gettény

pernis

pörny

gaton

ümöz

burmi

tirt

zsém

sérge

zsánár

pilmony

644 643 0 0

588 625 0 0

629 694 0 0

564 717 0 1

562 711 0 1

572 633 0 2

666 629 0 0

503 611 1 0

645 720 1 0

577 642 1 2

587 768 2 0

537 655 0 0
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álszó RI (ms) 
egynyelv$

RI (ms) 
kétnyelv$

hiba (db) 
egynyelv$

hiba (db) 
kétnyelv$

togymon

csarty

mifot

nyifra

tenc

gorb

künc

panc

548 593 1 0

576 769 1 0

551 709 0 0

676 908 1 2

588 745 0 0

545 745 0 0

596 705 0 0

619 685 0 1

4.2.2. táblázat: Reakcióid!-átlagok francia egynelv" és kétnyelv" feladatsorban is szerepl! 
álszavaknál

álszó RI (ms) 
egynyelv$

RI (ms) 
kétnyelv$

hiba (db) 
egynyelv$

hiba (db) 
kétnyelv$

dêtron

tranum

nevaire

cort

charuque

taron

barçal

fise

fauge

moron

éprouille

rébot

chifoir

lure

lougette

parge

miève

terg

navair

raborg

638 674 1 1

597 701 0 1

852 661 2 1

806 705 4 2

995 719 1 1

678 666 0 0

727 726 0 0

612 655 1 1

612 762 1 1

643 723 2 1

669 719 4 5

564 616 1 0

706 732 1 1

708 925 6 3

779 748 1 4

719 977 2 2

624 747 1 0

567 718 0 2

639 869 0 3

619 667 1 1

Akár a szavak, az álszavak esetében is rímelnek a különböz! kísérleti 

helyzetben mért reakcióid!k közti különbségek az angol-magyar kísérlet 

eredményeire. Míg a magyar egynyelv" kísérleti helyzetben kimutathatóan könnyebb 
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döntést hozni ugyanazokról az álszavakról, mint kétnyelv" feladatsorban, addig a 

francia egynyelv" feladatsorban is szerepl! álszavak esetében nincs kimutatható 

reakcióid!-növekedés kétnyelv" kísérleti helyzetben. Az álszavak elvetésének 

id!viszonyai kétnyelv" feladatsorban a kontrollkísérletek alapján is inkább a 

második nyelv egynyelv" feladatsoraiban tapasztaltakkal mutatnak hasonlóságot.
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5. Kognátuszok felismerése a nyelv függvényében

5.1. Homográfok, homofónok és kognátuszok a kétnyelv$ lexikonban

Az els! és a második nyelvhez tartozó szavak el!hívásának vizsgálatában 

speciális szerepe van azoknak a szavaknak, amelyeknek az írásmódja és/vagy a 

hangalakja közös a két nyelvben. A nyelvek közti átfedés több szinten is 

megvalósulhat. Homográfoknak hívjuk azokat a szavakat, amelyeknek az írásképe a 

két nyelvben megegyezik, a homofónok a kiejtésükben azonosak. Az azonos 

jelentés", kiejtésben és/vagy írásmódban is egyez! (vagy nagyon hasonló), azonos 

etimonú szavak a kognátuszok.

A magyar és az angol nyelv viszonylatában homográf a most bet"sor, hiszen 

mindkét nyelven értelmes, de az ejtésmód eltér!, és a jelentések között nincs 

kapcsolat. Homofónnak tekinthetjük az angol boy és a magyar boly szavakat, 

amelyek ejtése (apró részletekt!l eltekintve) azonosnak tekinthet!, de nincs kapcsolat 

a jelentések között, és írásmódjuk is különbözik. Kognátusz például a kontroll szó, 

amely azonos jelentés", és bár nem azonos, de igen hasonló hangalakú és írásmódú 

is a két  nyelvben. A kapcsolatok egyszerre több szinten is megvalósulhatnak, a film 

szó például mindhárom reprezentációs szinten azonosnak tekinthet!.

A különböz! reprezentációs szinteken kapcsolatokat mutató szavak 

aktiválásának vizsgálata viszonylag új terület a kétnyelv" lexikont vizsgáló 

pszicholingvisztikai kutatásokban. Dijkstra és munkatársai (1999) angol-holland 

kétnyelv"ekkel végzett kísérletekben a fokozatos kitakarás és a vizuális lexikai 

döntés módszerét alkalmazva vizsgálták az írásmódbeli, kiejtésbeli és szemantikai 

kapcsolatok hatását a reakcióid!re. A feladatsorok nyelve angol volt, vagyis a 

megjelen! stimulusokat az angol nyelv szempontjából kellett felismerni, illetve a 

lexikai döntéses kísérletek logikájának megfelel!en szónak vagy  álszónak ítélni. A 

feladatsorokban azonban szerepeltek írásmódjukban (O) és/vagy kiejtésükben (P) és 

jelentésükben (S) mindkét nyelven azonos stimulusok is. Így a különböz! szinteken 

meglév! kapcsolatok szempontjából hatféle stimulust különböztettek meg: SOP 

(hotel), SO (type), SP (news), OP (step), O (stage), P (note).

A vizuális stimulusoknál mért reakcióid!k alapján kimutatható, hogy a nyelvek 

közötti írásmódbeli és szemantikai átfedések megkönnyítik, a fonológiaiak viszont 
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nehezítik a szavak felismerését. Míg a homográf tesztszavaknál 100%-os az átfedés a 

két nyelv között, addig a nyelvek között meglév! fonológiai különbségek miatt a 

kiejtés soha nem lehet teljesen azonos. Lehetséges magyarázat az eredmények 

alakulására, hogy az írásmódjukban mindkét nyelven azonos kognátuszok és 

homográfok reprezentációja közös a lexikális és a szublexikális ortográfiai szinten, 

és ez az ortográfiai reprezentációk er!sebb aktivációjához vezet. A nyelvek közti 

fonológiai különbségek azonban nem teszik lehet!vé, hogy bármilyen szinten is 

közösek legyenek a fonológiai reprezentációk, így a két nyelvben különböz! 

lexikális fonológiai reprezentációk közt fellép! laterális gátlás nehezítheti a 

felismerést. Ugyanakkor a kiejtésbeli átfedések negatív hatása a reakcióid!re lehet 

egyszer"en a feladatmegoldási stratégia következménye is: az adott kísérleti 

helyzetben a fonológiai reprezentációs szinten elérhet! információ kevésbé hasznos a 

feladat megoldásához, vagyis a fonológiai információ elfojtása a magyarázat a 

hosszabb reakcióid!-adatokra. Az utóbbi értelmezési lehet!ség nem zárja ki egy 

olyan modell felállítását sem, amelyben a különböz! nyelv" szavakhoz az írásmód 

egyezése esetén is külön reprezentációk tartoznak az ortográfiai reprezentációs 

szinten.

Lemhöfer és Dijkstra az imént bemutatott kutatás stimulusait felhasználva a 

kísérleti körülmények megváltoztatásával vizsgálta a különböz! tulajdonságú 

szavaknál mért reakcióid!ket (2004). A feladatsorok összetétele és a döntési 

kritériumok szempontjából összesen négy  különböz! helyzetben vizsgálták a 

különböz! stimulusok aktiválását a reakcióid!-eredmények alapján. Külön 

feladatsorokat hoztak létre a kognátuszok és a nem kognátusz homográfok és 

homofónok felismerésének tesztelésére. A reakcióid!ket nem csak angol egynyelv", 

hanem kétnyelv", angol-holland lexikai döntéses kísérletekben is mérték, ahol a 

nyelvt!l függetlenül kellett  a szavakról pozitív, az álszavakról negatív döntést hozni. 

A kísérleti személyek els! nyelve a holland volt.

A homográfok felismerése angol egynyelv" és kétnyelv" lexikai döntéses 

kísérletekben is gyorsabb, mint az angol nyelv" kontrollszavaké, a holland 

szavakénál azonban nem. A szavak közti fonológiai hasonlóság kétnyelv" kísérleti 

helyzetben nem volt hatással a reakcióid!re. Az eredmények abba az irányba 

mutatnak, hogy  a kísérleti személyek a gyorsabban elérhet! ortográfiai kód (az els! 
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nyelv) szerint  hoztak döntést. A kétnyelv" kísérleti helyzettel való összevetés alapján 

a korábbi kísérleti eredményekre sem t"nik megfelel! magyarázatnak a szavak közös 

ortográfiai reprezentációja.

A kognátuszokra adott  válaszok mind az angol, mind a holland 

kontrollszavaknál gyorsabbak voltak. Feltételezhet!, hogy  a kognátuszok 

felismerését megkönnyítheti a szemantikai reprezentációk azonosságából következ! 

koaktiváció. A szemantikai és ortográfiai átfedést mutató szavak mindkét nyelven 

aktiválják a megfelel! szemantikai csomópontokat, amelyek aktiváltsága visszahat 

az ortográfiai szintre. Ahol kisebb az átfedés a bet"sorok között, ott ezzel arányosan 

kisebb a koaktivációs hatás.

A kognátuszok felismerését vizsgáló további kísérletek szintén abba az irányba 

mutatnak, hogy  a formailag nem teljesen egyez! stimulusok felismerése is könnyebb, 

noha a hatás a teljesen egyez! szavaknál a legnagyobb. A kognátuszok reakcióid!re 

gyakorolt hatása nem független attól sem, hol vannak a különbségek a szóban a 

különböz! nyelvekben, illetve függ a szavak gyakoriságától is (Dijkstra 2005).

A nyelveken belüli morfológiai kapcsolatok reakcióid!re gyakorolt hatásával 

mutatott hasonlóság alapján Sánchez-Casas és García-Albea (2005) lehetségesnek 

tartja, hogy a kognátuszok speciálisan reprezentálódnak a kétnyelv" mentális 

lexikonban, a szemantikain túl azonos ezen szavak morfológiai reprezentációja is 

(lásd az 1.2.3.3. és az 1.2.4. fejezetet is).
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5.2. Célok és hipotézisek

Az általam végzett kísérletek alapján úgy t"nik, hogy az els! és a második 

nyelv egyidej" használatát megkívánó kísérleti helyzetben a második nyelv 

szavainak el!hívása nehezebb, mint egynyelv" feladatsor esetén, az els! nyelv 

szavainak el!hívására azonban általában nincs hatással a második nyelv egyidej" 

használata (részletesen lásd a 3.3.2. fejezetben). Két szó (a hely és a kerek) esetében 

azonban a reakcióid!-eredmények alapján megnehezítette az el!hívást a kétnyelv" 

kísérleti helyzet (részletesen lásd a 3.3.4. fejezetben).

Fölmerül a kérdés, mennyire képesek a nyelvtanulók a kísérleti 

követelményeknek megfelel!en gátolni a második nyelvhez tartozó lexikai elemek 

aktiválását, vagyis eltekinteni attól, hogy  egy szó a második nyelven (is) értelmes. 

Másképpen szólva: mennyire lehet tudatos a különböz! nyelvek lexikonjának „ébren 

tartása”.

Bármilyen álláspontot fogadjunk is el a kognátuszok mentális lexikonbeli 

reprezentációját és az el!hívás folyamatát illet!en, egyértelm", hogy leginkább ezek 

a szavak mutathatnak átfedést az els! és a második nyelv lexikona között. Az itt 

bemutatott kísérlet célja annak vizsgálata, mutat-e eltérést egymástól a kognátuszok 

felismerése a nyelv függvényében. A következ! hipotézisek fogalmazhatók meg.

1. Ha valóban nincs (illetve igen kis mértékben van) hatással a második nyelv 

az els! nyelv szavainak el!hívására – ahogyan azt a különböz! nyelv" szavaknál 

egynyelv" és kétnyelv" kísérleti helyzetben mért reakcióid!-adatok összevetése 

mutatja –, a csak az egyik nyelv használatát megkívánó lexikai döntéses kísérletek 

esetén könnyebb a kognátuszok megítélése az els! nyelv, mint a második nyelv 

esetében.

2. Mivel a második nyelv lexikonját  könnyebb „kikapcsolni”, a második nyelv 

szavait könnyebb az álszó kategóriába sorolni csak az els! nyelv használatát 

megkívánó kísérleti helyzetben, mint fordított esetben álszónak min!síteni az els! 

nyelvhez tartozó szavakat. Ez feltehet!leg megmutatkozik a reakcióid!ben, vagyis a 

magyar szavaknál mért reakcióid!k rövidebbek lesznek magyar, mint angol lexikai 

döntés esetén, az angol szavakat viszont  nem lesz könnyebb fölismerni angol 

szóként, mint magyar lexikai döntésnél az álszavakkal egy kategóriába sorolni.
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5.3. Anyag, módszer, kísérleti személyek

5.3.1. Módszer

A kísérletben a vizuális lexikai döntés módszerét alkalmaztam a 2.2. fejezetben 

ismertetett, erre a célra kifejlesztett számítógépes program használatával (a lexikai 

döntésr!l mint kísérleti módszerr!l lásd b!vebben az 1.3.3. fejezetet). A kísérleti 

személyeknek azonban nem egyszer"en arról kellett  dönteniük, hogy a képerny!n 

megjelen! bet"sorok értelmes szavak-e vagy  sem, hanem mindig csak az egyik nyelv 

alapján hozhattak döntést. Tehát azt kellett eldönteniük, hogy  a megjelen! bet"sor a 

megadott nyelven értelmes-e, és a másik nyelven értelmes szavakat az álszavakkal 

azonosan kellett megítélniük. Ennek megfelel!en például a kanál szó pozitív döntést 

igényelt a magyar, de negatívat az angol lexikai döntés során. Az álszavaknál 

nyelvt!l függetlenül mindig a negatív, a kognátuszoknál pedig mindig a pozitív 

döntés volt a helyes.

5.3.2. A kísérletben alkalmazott feladatsor

A kísérlethez összeállított feladatsor összesen 50 stimulusból áll. A bet"sorok 

egy- és két szótagos magyar szavak, angol szavak, homográf kognátuszok és 

álszavak. Ennek megfelel!en a szavak közül tíz  csak magyarul, tíz csak angolul, tíz 

pedig mindkét nyelven értelmes szó, a maradék húsz bet"sor mindkét nyelven 

értelmetlen álszó (lásd az 5.3.1. táblázatot). Az angol szavakat és az álszavak felét  az 

English Lexicon Project adatbázisából választottam ki. Az álszavak között vegyesen 

szerepelnek csak az egyik nyelv helyesírási szabályainak megfelel!, illetve mindkét 

nyelv helyesírási szokásainak megfelel! bet"sorok.
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5.3.1. táblázat: A kísérlethez összeállított feladatsor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

perc 18 onchid 35 lauth

kanál 19 porad 36 narrow

bottle 20 hurp 37 motor

bank 21 pocket 38 danger

staw 22 ezséf 39 zebra

réfli 23 szép 40 haven

night 24 meleg 41 mini

goronk 25 door 42 pellow

hongó 26 morny 43 tondam

person 27 lemez 44 horror

krumpli 28 roller 45 other

sport 29 malár 46 kalap

hakony 30 ginder 47 függöny

taxi 31 pénz 48 könyv

atle 32 filter 49 szonyak

drod 33 ravur 50 never

puma 34 whilo

5.3.3. Kísérleti személyek

A kísérletben 28 magyar anyanyelv" személy  vett  részt, az angol nyelvet 

mindannyian második nyelvként, formális körülmények között sajátították el. Az 

életkoruk a kísérlet id!pontjában 15 és 58 év között volt. 

A kísérleti személyeknek feladata vagy magyar, vagy angol lexikai döntés volt, 

így mindannyian csak egyszer és csak az egyik nyelv szempontjából nézve 

találkoztak a stimulusokkal. A résztvev!k közül csak azoknak az eredményeit 

használtam föl az adatelemzéskor, akik tíznél kevesebbet hibáztak, így a magyar és 

az angol lexikai döntéses kísérletben is tíz-tíz kísérleti személy reakcióid!-adatait 

vettem figyelembe.

5.3.4. A kísérlet menete

Az éles feladatsor el!tt a kísérleti személyek szóbeli instrukciókat kaptak a 

feladatról. Az instrukciók elmondását  egy húsz stimulusból álló próbakísérlet 

követte, így a résztvev!knek lehet!ségük volt megismerkedni a feladathelyzettel, 

kitapasztalni a program m"ködését, a reakcióid! hosszúságáról adott visszajelzéseket 
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és a hibás döntés esetén megjelen! figyelmeztetést. A próbakísérletnél a 

kísérletvezet! is jelen volt. Az éles feladatsoroknál a kísérleti személyek egyedül 

tartózkodtak a szobában, és maguk indították el a programot a billenty"zet egy 

tetsz!leges gombjának megnyomásával.

Az instrukciókat követ!en és a próbakísérlet során a résztvev!knek 

lehet!ségük volt kérdezni, ha esetleg nem volt világos számukra a feladat. Az éles 

feladatsor eredményének mentése után megnézhették, milyen eredményt értek el, 

mennyire voltak gyorsak, lassúak az egyes stimulusoknál, és hol hibáztak.
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5.4. Eredmények

Az adatok elemzésekor egyrészt összevetettem egymással a különböz! 

stimulusok (magyar szavak, angol szavak, kognátuszok és álszavak) reakcióid!-

adatait  külön magyar, külön angol lexikai döntés esetén, illetve megnéztem, hogyan 

alakulnak a reakcióid!k a különböz! stimulusoknál a feladatnyelv függvényében. A 

különböz! stimulusoknál magyar és angol lexikai döntés esetén mért reakcióid!k 

átlagát az 5.4.1. ábra szemlélteti.

5.4.1. ábra: A reakcióid!k átlaga különböz! stimulusoknál angol és magyar lexikai döntés 
esetén

Összevetve egymással a különböz! stimulusok reakcióid!-adatait azt látjuk, 

hogy magyar lexikai döntést kívánó kísérleti helyzetben a magyar szavak elfogadása 

átlagosan rövidebb id!t vett igénybe az angol szavak és az álszavak elvetésénél, de a 

kognátuszok elfogadásánál is. A statisztikai elemzés szerint a különbség a magyar 

szavak és a másik három kategóriába sorolt stimulus közt statisztikailag szignifikáns, 

míg a többi stimulus nem különbözött egymástól a reakcióid! tekintetében 

(varianciaanalízis: F(3; 46) = 7,623 (p = 0,0003)***; robusztus Welch-féle 

varianciaanalízis: W(3; 22,7) = 13,156 (p = 0,0000)***; átlagok Games-Howell-féle 

páronkénti összehasonlítása4: T12(4; 16)= 6,06**, T13(4; 14)= 6,69**, T14(4; 28)= 

7,32**, T23(4; 17)= 1,29, T24(4; 24)= 0,93, T34(4; 20)= 0,49).
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Az angol lexikai döntésnél az angol szavaknál voltak a leggyorsabbak a 

kísérleti személyek, így  tehát az eredmények a magyar lexikai döntéshez hasonlóan 

alakultak. Nincsenek azonban statisztikailag szignifikáns különbségek a stimulusok 

különböz! kategóriái között, még az angol szavak és az álszavak között sem, ahol a 

legjelent!sebbnek t"nik a különbség (51 ms).

A reakcióid!-átlagok összevetése alapján a legjelent!sebb különbség a magyar 

szavak esetében volt a feladatnyelv függvényében. A magyar anyanyelv" kísérleti 

személyek átlagosan 63 milliszekundummal lassabban tudtak negatív, mint pozitív 

döntést hozni a magyar szavakról. A különbség t-próbával és Gayen-próbával 5%-os 

szinten, Johnson-próbával nézve a tendencia szintjén szignifikáns: egymintás t-

próba: t(9) = 2,569 (p = 0,0302)*; Johnson-próba: J(9) = 2,163 (p = 0,0588)+; 

Gayen-próba szignifikanciája: p = 0,0383*.

Az álszavaknál mért reakcióid!knél szintén van némi különbség (31 ms) a 

magyar és az angol lexikai döntésnél kapott értékek között. Az eltérés Johnson-

próbával nézve a tendencia szintjén szignifikáns: J(19) = 1,945 (p = 0,0667)+. Az 

álszavak megítélése feltehet!leg valamivel nehezebb volt angol lexikai döntés 

esetén, ami egybevág az egynyelv" feladatsoroknál kapott eredményekkel (vö. 3.2.)

Az angol szavakat (a magyar szavakkal ellentétben) a reakcióid!-adatok 

alapján nem volt  könnyebb felismerni, mint elvetni, a reakcióid!k közti különbség 

inkább az ellenkez! irányba mutat.

A kognátuszok reakcióid!-átlagai szinte azonosnak mondhatók a magyar és az 

angol lexikai döntést kívánó kísérleti helyzetben (egymintás t-próba: t(9) = 0,032 (p 

= 0,9756); Johnson-próba: J(9) = -0,035 (p = 0,9730)).

Az el!zetes hipotézissel ellentétben a reakcióid!-adatok alapján nem volt 

könnyebb a kognátuszokról döntést hozni akkor, ha az els! nyelv szavaiként kellett 

fölismerni azokat. Az eredmények alapján feltételezhet!, hogy az adott  kísérleti 

helyzetben a résztvev!k nem tudtak eltekinteni attól, hogy ezek a szavak a második 

nyelv lexikonjának is elemei, vagyis a kognátuszok megítélésekor nem tudtak 

egyszer"en az els! nyelv lexikonára hagyatkozva dönteni, még akkor sem, ha ez 

lehetett volna a legkedvez!bb feladatmegoldási stratégia. A kognátuszok tehát 

feltehet!leg automatikusan aktiválják a második nyelv lexikonát. Bár a lexikális 
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hozzáférés folyamatában az els! nyelv domináns (vö. 3.3.), nem tudja gátolni a 

második nyelv lexikonának aktiválását. 

A csak az egyik nyelven értelmes szavaknál különbség mutatkozik az els! és a 

második nyelv között a tekintetben, mennyire tudják a kísérleti személyek az 

értelmes szavakat az álszavakkal egy kategóriába sorolni. Míg az angol szavak 

esetében ez a reakcióid!-adatok alapján nem okozott különösebb nehézséget, addig a 

magyar szavakról könnyebb volt pozitív döntést hozni. Ez megfelel az els! és a 

második nyelv szavairól megfogalmazott el!zetes hipotézisnek, miszerint könnyebb 

„kikapcsolni” a második nyelv lexikonát, mint az els!ét. Ez azonban ellentmond a 

kognátuszok felismerésénél tapasztaltaknak, ahol éppen abba az irányba mutatnak az 

eredmények, hogy nem tudták figyelmen kívül hagyni a kísérleti személyek, hogy  a 

megjelen! stimulusoknak a második nyelven is van jelentése.

Elképzelhet!, hogy azért volt  könnyebb a magyar szavakat pozitívan megítélni, 

mert a kísérleti személyek angol és magyar nyelv" lexikai döntés esetén is azt 

vizsgálták meg el!ször, hogy a megjelen! stimulus értelmes magyar szó-e. Ha a 

magyar volt a feladatnyelv, ez már elegend! kritérium volt a pozitív döntés 

meghozatalára. Angol nyelv" lexikai döntés esetén azonban mindenképp szükség 

volt annak ellen!rzésére, hogy a szó angolul értelmes-e, hiszen ebben az esetben 

pozitív döntést kellett róla hozni. A magyar szavaknál különböz! kísérleti helyzetben 

tapasztalt reakcióid!-különbség tehát nem feltétlenül a mentális lexikonban 

automatikusan zajló folyamatok következménye, hanem a kísérleti körülmények 

hatására föllép! ellen!rzési mechanizmus eredménye is lehet.
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6. Következtetések

Dolgozatomban az els! és a második nyelv szavainak elérését vizsgáltam 

reakcióid!-méréses lexikai döntéses kísérletekkel. A kutatás megtervezésekor hat 

hipotézist fogalmaztam meg. Az alábbiakban áttekintem, mennyiben igazolják (vagy 

éppen cáfolják) az eredmények a vizsgálati hipotéziseket, valamint kíséreltet teszek 

arra, hogy fölvázoljam, milyen, az els! és második nyelv lexikális hozzáférését 

ábrázoló elméleti keret (modell) képes számot adni a kutatás eredményeir!l. Végül 

fölvázolom, hogy milyen további területeken képzelhet! el a bemutatott kutatási 

módszer alkalmazása.

6.1. A vizsgálati hipotézisek az eredmények tükrében

1. hipotézis: Az els! nyelv szavai könnyebben aktiválhatók, ezért csak az egyik 

nyelv használatát  igényl! egynyelv" feladatsorokban is gyorsabban és 

kevesebb hibával tudnak dönteni a kísérleti személyek az els!, mint a második 

nyelv szavairól.

A hipotézisnek megfelel!en az egynyelv" feladatsorok reakcióid!-adatainak 

összevetése alapján egyértelm" különbségek vannak az els! és a második nyelv 

szavainak elérése között. Az angol szavaknál szignifikánsan hosszabbak voltak a 

reakcióid!k, mint a magyar szavaknál az egyes stimulusok átlagos reakcióideje és a 

kísérleti személyek angol és magyar szavaknál mért reakcióid!-átlagainak 

összevetése alapján is. A hibaszámok tekintetében azonban nincs egyértelm"en 

megállapítható különbség az els! és a második nyelv szavainak felismerése között.

2. hipotézis: A második nyelv esetében várhatóan hosszabb lesz a reakcióid! és 

több lesz a hibás döntés az álszavak megítélésekor, mivel az id!korlát miatt a 

nyelvtudás bizonytalanságából adódóan megváltozik a kísérleti személyek 

döntéshozatali stratégiája (hajlamosabbak az MROM  modellben meghatározott 

globális lexikális aktiváció alapján dönteni).

Az álszavak reakcióid!-adatai az elemzések alapján várakozásaimnak 

megfelel!en alakultak, a kísérleti személyek az álszavak elvetésekor általában tovább 

gondolkodtak a második nyelv esetében az els! nyelvhez képest.
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Az álszavaknál szignifikánsan több volt a hiba a második nyelv feladatsorainál, 

ami egybevág azzal a feltételezéssel, hogy a második nyelvnél hajlamosabbak a 

kísérleti személyek döntéshozatalkor a globális lexikális aktivációra hagyatkozni, 

mint az els! nyelv esetében, és olykor akkor is szónak ítélni bet"sorokat, ha nem 

gy!z!dtek meg kell!képpen arról, hogy azok valóban megtalálhatók a lexikonban.

A különbségek mellett az els! és a második nyelv esetében ugyanúgy 

érvényesülnek a lexikai döntéses kísérleteket alapvet!en jellemz! tényez!k, vagyis a 

szavaknál rövidebbek a reakcióid!k, mint az álszavaknál. 

3. hipotézis: A Kétnyelv" Interaktív Aktivációs Modellnek (BIA) megfelel!en 

mindkét nyelv „ébren tartását” igényl! kísérleti helyzetben mindkét nyelv 

szavainak aktiválása nehezebb, hosszabb reakcióid!vel jár, mint egynyelv" 

helyzetben, ugyanakkor a reakcióid! növekedése a második nyelv szavainál 

jelent!sebb (mivel a domináns nyelv nyelvi csomópontja gátolhatja a második 

nyelv szavainak el!hívását).

Az angol szavak felismerése kétnyelv" helyzetben is (az egynyelv" 

feladatsoroknál megállapítottakhoz hasonlóan) több id!t  vett igénybe, mint a magyar 

szavaké. A fenti hipotézisnek megfelel!en a második nyelv szavai mind a kísérleti 

személyek reakcióid!-átlagainak összevetése, mind az egynyelv" és kétnyelv" 

feladatsorban egyaránt szerepl! szavak különböz! kísérleti helyzetben mért 

reakcióid!-adatainak összevetése alapján nehezebben elérhet!nek mutatkoztak 

kétnyelv", mint egynyelv" feladatsorban.

A magyar szavaknál azonban nem jár egyértelm"en reakcióid!-növekedéssel, 

ha kétnyelv" feladatsorban kell fölismerni azokat. Bár a „B” csoportba tartozó 

kísérleti személyek szignifikánsan lassabban reagáltak a magyar szavakra kétnyelv" 

kísérleti helyzetben, az „A” csoportnál nincs különbség a különböz! feladatsorokban 

szerepl! magyar szavak reakcióideje között. A magyar szavak elérésére az egynyelv" 

és kétnyelv" feladatsorokban egyaránt szerepl! szavak reakcióid!-adatainak 

páronkénti összevetése alapján sem volt hatással, hogy  egyszerre két  lexikont is 

„ébren kellett tartani”. Nem sikerült tehát egyértelm"en kimutatni, hogy a kétnyelv" 

kísérleti helyzet az els! nyelv szavainak aktiválását is megnehezíti, ami részben 

ellentmond az el!zetes hipotézisnek.

164



Ami az álszavakat  illeti, a reakcióid!-adatok elemzése alapján jelent!s 

különbség van a magyar egynyelv" és a kétnyelv" kísérleti helyzet között, mind a 

résztvev!k magyar egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban mért reakcióid!-adatainak 

összevetése, mind a magyar és kétnyelv" feladatsorban is szerepl! álszavak 

reakcióid!-átlagainak összevetése alapján. A magyar egynyelv" kísérleti helyzethez 

képest bekövetkez! reakcióid!-növekedés azoknál az álszavaknál is tapasztalható, 

amelyek egyértelm", a magyarra jellemz! helyesírási jellegzetességeket 

tartalmaznak. Ugyanakkor az álszavak esetében az angol egynyelv" feladatsorhoz 

képest a kétnyelv" kísérleti helyzet nem jár egyértelm" reakcióid!-növekedéssel. 

Csupán a „B” csoport résztvev!inél találunk szignifikáns különbséget a reakcióid!k 

átlagában a kísérleti helyzet függvényében, illetve tendencia szint" különbség van az 

angol és kétnyelv" feladatsorban egyaránt szerepl! álszavak különböz! feladatsorban 

mért reakcióidejének átlaga között a normalizált értékek alapján.

A szavak felismerése és az álszavak elvetése kapcsán tett megállapítások abba 

az irányba mutatnak, hogy  mindkét nyelv használatát igényl! kísérleti helyzetben a 

képerny!n látható bet"sort el!ször magyar, aztán angol szóként próbálják azonosítani 

a magyar anyanyelv" kísérleti személyek, és ha egyik nyelvhez sem tudják kötni, 

akkor min!sítik álszónak. A döntési mechanizmus az egyértelm" magyar helyesírási 

jellegzetességeket mutató álszavaknál sem változik meg.

Bár a reakcióid!-átlagok elemzése alapján általában nincs kimutatható hatással 

a kétnyelv" helyzet a magyar szavak elérésére, a kétféle kísérleti helyzetben is 

szerepl! magyar szavak között akad két példa, ahol szignifikánsan hosszabbak voltak 

a reakcióid!k és jelent!sen megn!tt a hibaszám is kétnyelv" feladatsorban. A hely és 

a kerek szavaknál különböz! kísérleti helyzetekben mért értékek alapján feltehet!, 

hogy néhány esetben megnehezítheti az els! nyelv szavainak felismerését a második 

nyelv szavainak aktiváltsága. A második nyelvre utaló helyesírási jellegzetességek, 

illetve a stimulusok közti kapcsolatok gátolhatják az els! nyelv szavainak 

felismerését kétnyelv" feladatsorban.

Magyar és angol szavakat, kognátuszokat (magyarul és angolul egyaránt 

értelmes szavakat) és álszavakat tartalmazó feladatsorokban a reakcióid! alapján 

nem könnyebb feladat a kognátuszok magyar, mint angol szóként történ! 

azonosítása. Az eredmények alapján feltételezhet!, hogy  az adott kísérleti helyzetben 
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a résztvev!k nem tudtak eltekinteni attól, hogy a kognátuszok a második nyelv 

lexikonának is elemei, vagyis nem tudtak egyszer"en az els! nyelv lexikonára 

hagyatkozva dönteni, még akkor sem, ha az adott helyzetben ez lehetett  volna a 

legkedvez!bb feladatmegoldási stratégia. A kognátuszok tehát feltehet!leg 

automatikusan aktiválták a második nyelv lexikonát.

Bár a lexikális hozzáférés folyamatában az els! nyelv domináns, nem tudja 

gátolni a második nyelv lexikonának aktiválását. A két nyelv közötti – esetleg 

pusztán a második nyelv elemeivel való hasonlóságból (hely) vagy  a stimulusok 

közti kapcsolatokból (kerek) ered! – interferencia megnehezítheti a szavak magyar 

szóként történ! azonosítását.

4. hipotézis: A nyelvtudás szintje megmutatkozik a reakcióid!ben és a 

hibaszámokban egyaránt: gyorsabban tud döntést hozni és kevesebb hibát vét 

mind a szavak, mind az álszavak esetében az, aki a nyelvi tesztben jobban 

teljesít.

A nyelvi teszt eredménye, vagyis a nyelvtudás nincs szignifikáns hatással az 

els! és a második nyelv közti reakcióid!-különbségekre, megmutatkozik azonban a 

hibák gyakoriságában. Angol egynyelv" feladatsorban több hibát vét az, aki a nyelvi 

tesztben gyöngébben teljesít, és ez a különbség az álszavaknál jellemz!bb.

Elképzelhet!, hogy  a hibaszám és az átlagos reakcióid! nem független 

egymástól. Vagyis azok, akik a nehezebb feladatoknál is helyesen döntenek, 

valamivel hosszabban gondolkodnak ezeknél a bet"soroknál, ezért esetükben a 

reakcióid!-átlag is hosszabb lesz. Azoknál viszont, akik ugyanezeknél a nehezebb 

feladatoknál hibáznak, a reakcióid!k átlaga rövidebb lesz, hiszen a hibás döntések 

reakcióidejével nem számolunk, az összevetéseknél csak a helyes döntéseket 

vehetjük figyelembe. Így a nehezebb bet"sorok a jól válaszolóknál (akik a 

hibaszámok elemzése alapján azonosak az angol tesztben jobban teljesít!kkel) 

rontják, a rossz választ adóknál javítják a reakcióid!-eredményeket. A különbségek 

ezért megmutatkoznak a hibaszámokban, de nem mutatkozhatnak meg a reakcióid!k 

átlagában.

5. hipotézis: A nyelvhasználati szokások hatással lehetnek a második nyelv 

szavainak elérésére, aki gyakrabban használja a második nyelvét, annál kisebb 
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lesz a különbség az els! és a második nyelv szavai között a reakcióid! és a 

hibaszámok tekintetében.

A nyelvhasználati kérd!ív szerint csoportosítva a kísérleti személyeket a 

nyelvhasználatnak nincs kimutatható hatása az els! és a második nyelv közti 

különbségek alakulására sem a reakcióid!k, sem a hibaszámok tekintetében. 

Lehetséges azonban, hogy az önbevallásos módszerrel kapott válaszok nem tükrözik 

megfelel!en a nyelvhasználati szokásokat, a nyelvhasználat gyakoriságának 

megítélésében a kísérleti személyek különböz! szempontok szerint járhattak el. A 

második nyelv szavainak el!hívása és a nyelvhasználat összefüggéseinek részletes 

feltárására további vizsgálatok szükségesek.

6. hipotézis: A második nyelv szavainak aktiválása összefüggést mutat a 

nyelvtanulás kezdetének idejével. Minél korábban kezdett  tanulni valaki egy 

adott idegen nyelvet, annál kisebb a különbség a tanult idegen nyelv és az 

anyanyelv szavainak aktiválása között a reakcióid! és a hibaszámok alapján.

A nyelvtanulás kezdetének hatását a második nyelv szavainak aktiválására nem 

sikerült igazolni. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyáltalán nincs ilyen 

hatás, hiszen – ha nem is statisztikailag szignifikánsan – a különbségek mindig a várt 

irányba mutatnak. Elképzelhet!, hogy más szempontok szerint összeállított 

feladatsorokkal és a kísérleti személyek nyelvtanulással kapcsolatos paraméterei 

szerint el!zetesen kialakított résztvev!i csoportokkal a kés!bbiekben kimutatható 

lesz az elsajátítás idejének hatása a második nyelv szavainak elérésére.
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6.2. Az els" és a második nyelv kapcsolata a lexikális hozzáférés folyamatában

A kétnyelv" lexikai felismerést ábrázoló BIA és BIMOLA modell eltér!en ad 

számot arról, nyelvspecifikusan történik-e a megfelel! lexikai elem aktiválása, 

vagyis van-e „verseny” a különböz! nyelvekhez tatozó szavak között. Különbség 

van a percepciós modellek között abban is, számolnak-e azzal, hogy az els! nyelv 

(illetve az els! nyelv nyelvi csomópontja) gátolhatja a második nyelv szavainak 

aktiválását. Az itt bemutatott, az els! és a második nyelv szavainak aktivációját 

különböz! (egynyelv", kétnyelv") feladathelyzetekben összevethet!en vizsgáló 

kutatás új szemszögb!l világítja meg a lexikális hozzáférést, ezáltal hozzájárulhat a 

mentális lexikonban zajló folyamatok alaposabb megismeréséhez.

A két modell közötti különbségek nagyrészt a modalitásbeli különbséggel 

magyarázhatók, hiszen a BIMOLA a hallott szavak, a BIA modell pedig az írott 

szavak percepcióját hivatott  ábrázolni. Ennek értelmében, mivel az általam végzett 

kísérletekben a szavak felismerése vizuális stimulus alapján történik, adódik, hogy az 

eredményeket els!ként a BIA modell keretein belül próbáljuk értelmezni.

A BIA modellel összhangban a második nyelv szavai nehezebben hívhatók el! 

csak az egyik nyelv használatát megkívánó kísérleti helyzetben is. Kétnyelv" 

helyzetben azonban a második nyelv lexikonának „ébren tartása” a reakcióid!-

adatok alapján általában nem teszi nehezebbé a magyar szavak aktiválását, csak a 

második nyelv szavaira van hatással, ha kétnyelv" feladatsorban kell fölismerni 

azokat. Nem egyértelm" azonban, hogy a második nyelv szavainál bekövetkezett 

reakcióid!-növekedés az els! nyelv nyelvi csomópontjának aktiváltsága miatti gátlás 

következménye. Az is lehetséges, hogy a különböz! nyelv" szavak közti reakcióid!-

különbség a döntési mechanizmussal (magyar szó % angol szó % álszó) 

magyarázható.

A szókeresés a fent leírtakból következ!en – a BIMOLA modellben 

ábrázoltakhoz hasonlóan – feltehet!leg vizuális stimulusok használata esetén sem 

nyelvfüggetlen. Abból, hogy egy stimulus (például kognátusz) automatikusan 

aktiválja a második nyelv lexikonát is, még nem feltétlenül következik, hogy a 

különböz! nyelvekhez tartozó szavak között „verseny” van az aktiválódás 

folyamatában. A reakcióid! alakulása kétnyelv" kísérleti helyzetben (csak a második 
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nyelv szavainál, illetve az álszavaknál tapasztalható reakcióid!-növekedés az 

egynyelv" helyzethez képest) inkább abba az irányba mutat, hogy a lexikális keresés 

elkülönítetten történik az els! és a második nyelv esetében.

A döntési mechanizmust nyelvfüggetlen lexikai döntés esetén (a pozitív döntés 

kritériuma, hogy a megjelen! bet"sor a célnyelvek bármelyikén értelmes szó) a 

6.2.1. ábrának megfelel!en a következ!képpen írhatjuk le. A kísérleti személyek 

els!ként azt ellen!rzik, hogy a képerny!n látható bet"sor az els! nyelven 

értelmezhet!-e. Ha a bet"sort ezen a ponton szóként azonosítják, az elegend! a 

pozitív döntés meghozatalára. Ha nem sikerül a bet"sornak az els! nyelv alapján 

jelentést tulajdonítani, akkor ellen!rzik, hogy a második nyelven értelmes-e. Ha 

sikerül a stimulust a második nyelven értelmes szóként azonosítani, az pozitív 

döntést eredményez, ha nem, az negatívat. Az itt bemutatott folyamat tehát nyelvek 

szerint elkülönített keresést feltételez (a BIMOLA modellnek megfelel!en). A 

magyar egynyelv" és kétnyelv" feladatsorban egyaránt szerepl! álszavak reakcióid!-

adatainak elemzése alapján a döntési mechanizmust  az álszavak esetében nem 

befolyásolják a helyesírási jellegzetességek, vagyis az írásmódjukban egyértelm"en 

csak a magyar nyelvhez köthet! álszavaknál is szignifikánsan hosszabb lesz a 

reakcióid! kétnyelv" feladatsorban. 

6.2.1. ábra: A vizuális lexikai döntés mechanizmusának sematikus bemutatása kétnyelv" 
feladatsorban (a pozitív döntés kritériuma, hogy a képerny!n látható bet"sor valamelyik 

nyelven értelmes szó legyen)
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A nyelvek szerint elkülönített  szókeresésnek ellentmondani látszik, hogy a 

mindkét nyelvhez köthet! kognátuszok felismerésekor a reakcióid! alapján nem volt 

könnyebb ezeket a szavakat magyar szóként  azonosítani. Azonban itt sem feltétlenül 

arról van szó, hogy  a magyar és az angol szavak egyszerre vesznek részt a 

felismerési folyamatban, hanem inkább arról, hogy a szavak is hathatnak a nyelvi 

csomópontok aktiváltságára. Más szóval nem csak a feladatnyelv, hanem a 

kontextus, jelen esetben a feladatsorban szerepl! szavak is hatással vannak a 

különböz! nyelvek aktiváltsági szintjére. Abban az esetben, ha a döntési kritériumok 

nyelvek szerint különböznek (magyar szó = pozitív döntés, angol szó = negatív 

döntés), az angol nyelvi csomópont nagyobb aktiváltsága miatt magyar nyelv" 

lexikai döntés esetén sem könnyebb pozitív döntést hozni a kognátuszoknál.

A vizuális lexikai döntést a kísérleti helyzetb!l következ! tudatos 

feladatmegoldási stratégiák és a lexikonban automatikusan zajló folyamatok egyaránt 

meghatározzák. A döntési mechanizmus feltehet!leg akkor is a 6.2.1. ábrának 

megfelel!, ha a pozitív döntés kritériumát megváltoztatjuk, és az egyik nyelvhez 

kötjük. A kognátuszok jelenléte azonban bonyolultabbá teszi a folyamatot. Az angol 

nyelv nagyobb aktiváltsága, és az azzal asszociált  ellentétes irányú döntés miatt nem 

könnyebb a mindkét nyelven értelmes szavakat magyar szóként azonosítani. 

Elképzelhet!, hogy a kognátuszok angolos (vagy legalábbis nyelvfüggetlen) 

helyesírása er!sítheti ezt a hatást. A kognátuszok jelenléte lehet a magyarázat arra is, 

hogy angol lexikai döntés esetén hosszabb lesz a reakcióid! a magyar szavak 

esetében, hiszen ebben az esetben mindenképp  szükség van annak tudatos 

ellen!rzésére, hogy  a stimulus angol nyelven értelmes-e, a magyar nyelven történ! 

azonosítás nem elegend! a negatív döntés meghozatalához.

A hely szó felismerésének problémájára kétnyelv" feladatsorban logikus 

magyarázatnak t"nhet, hogy a szó felismerését  nehezítheti a hasonló alakú angol 

nyelv" szomszédsági párok aktiválódása. Elképzelhet! azonban, hogy a bet"sor – 

mivel nem tartalmaz a magyar nyelvre utaló helyesírási jellegzetességet – a szóvégi y 

miatt inkább angol szónak t"nhet. A kísérleti személyek az írásmód alapján a magyar 

szó aktiválódása (és a magyar lexikon tüzetesebb „átvizsgálása”) el!tt  úgy döntenek, 

hogy a szót inkább az angol lexikonban kell keresniük. Miután meggy!z!dtek arról, 

hogy ott nem található, vagy  álszónak ítélik (ez magyarázza, hogy az egynyelv" 
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feladatsorhoz képest felt"n!en megugrik a hibaszám), vagy újra ellen!rzik a hely 

meglétét a magyar szavak körében. A bonyolultabbá vált  döntési mechanizmus 

tükröz!dik a reakcióid!-adatokban. Hasonló megállapításokat tehetünk a kerek szó 

kapcsán is.
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6.3. A kísérleti módszer további felhasználási lehet"ségeir"l

Az itt bemutatott kutatás fontos tanulsága, hogy a kutatási céloknak megfelel! 

számítógépes alkalmazás fejlesztése világos el!nyökkel járhat konkrét 

pszicholingvisztikai kérdések vizsgálatában. A saját fejlesztés" programok lehet!vé 

teszik, hogy a vizsgálat tárgyát és módszerét ne egy már meglév!, kész program 

lehet!ségeihez (és korlátaihoz) szabva válasszuk meg, hanem valóban a saját 

igényeinknek megfelel!en alakítsuk ki. Ugyanakkor az alkalmazott kísérleti 

módszernek és a lexikai döntéses kísérletek megvalósításához kifejlesztett 

számítógépes programnak – a szükséges átalakítások után – más célú felhasználása is 

elképzelhet!.

Lemhöfer és munkatársai – a második nyelv szavainak fölismerését  a kísérleti 

személyek els! nyelvének függvényében vizsgáló kutatásukban – egy Meara által 

kifejlesztett  szókincsteszt vizuális lexikai döntéses változatát alkalmazták a kísérleti 

személyek szókincsének mérésére (Lemhöfer et al. 2008; Meara 1996 idézi 

Lemhöfer et al. 2008). Kutatásomban három változó, a nyelvtudás, a nyelvtanulás 

kezdete és a nyelvhasználat függvényében vizsgáltam a reakcióid! és a hibaszámok 

alakulását. A reakcióid!-adatok alakulására egyik változó sem volt kimutatható 

hatással, egyedül a nyelvtudás mutatott  összefüggést a hibaszámmal, els!sorban az 

álszavakról hozott hibás döntések számával. Feltételezhet! tehát, hogy a gyengébb 

nyelvtudásból adódó bizonytalanság gyakori szavakat tartalmazó feladatsorok esetén 

is megmutatkozik a hibaszámokban.

Az eredmények alapján nem mondhatjuk ki egyértelm"en, hogy az alkalmazott 

kísérleti módszer önmagában alkalmas a nyelvtudás felmérésére. Elképzelhet! 

azonban, hogy  további kutatások és célzott fejlesztések révén kidolgozható a 

nyelvtudás felmérésében is alkalmazható, lexikai döntésen alapuló eljárás. A mérési 

módszer el!nye lehet, hogy  más tesztekhez képest kevésbé id!igényes, továbbá az 

id!korlát miatt alkalmasnak bizonyulhat a biztos és a bizonytalanabb tudáselemek 

elkülönítésére. 

A kétnyelv"séghez sok szempontból hasonló helyzetet teremt a dialektológiai 

vizsgálatok szempontjából a kett!snyelv"ség. A megváltozott nyelvhasználati 

szokások elengedhetetlenné teszik a vizsgálati módszerek megújítását, új 
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szempontok bevonását a nyelvjáráskutatásba. A kutatás eredményesebbé tételének 

lehet!ségét a dialektológusok eddig els!sorban a szociolingvisztikai, 

nyelvszociológiai módszerek alkalmazásában látták (Kiss 2006).

Már van példa szociolingvisztikai és pszicholingvisztikai szempontok egyidej" 

érvényesítésére nyelvi változók vizsgálatában (Nardy & Barbu 2006). A jelen 

kutatásban használt kísérleti módszerek bevonása a kett!snyelv"ség vizsgálatába új 

lehet!ségeket nyithat a jöv! dialektológiai kutatásaiban is. A hordozható 

számítógépekhez kötött kísérleti eljárás terepmunkán történ! alkalmazásának ma már 

nincsen technikai akadálya. A hagyományos dialektológiai és a széleskör"en elterjedt 

szociolingvisztikai módszerekhez képest a pszicholingvisztikában alkalmazott 

reakcióid!-méréses kísérletekkel – az id!korlát révén – csökkenthet! a nyelvi 

kontroll, így elképzelhet!, hogy pontosabb képet kaphatunk a beszél!k els!dleges 

nyelvhasználatáról, vernakulárisáról.
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Mellékletek

1. melléklet: Reakcióid!-átlagok, hibaszámok, helyes döntések száma az angol-magyar 
kísérlet feladatsoraiban szerepl! stimulusoknál, a feladatok eredeti sorrendjében (csop.: 1 = 
„A” csoport, 2 = „B” csoport; szó / álszó: 0 = szó, 1 = álszó; nyelv: 1 = magyar, 2 = angol; 
nyelvi környezet: 1 = magyar, 2 = angol, 12 = kétnyelv")

stimulus csop. szó / 
álszó

nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag 
(ms)

hiba 
(db)

helyes 
(db)

torok

sajt

etrek

kapu

izom

cukor

artak

hagyma

zert

csirma

vögyülcs

pány

sarok

kirla

afet

kint

kerék

idrok

fami

hurpa

kajzs

kohany

kerek

ablak

piros

nyúl

spanyol

kobity

tonf

lorrázs

torony

tilluncs

panca

rossz

vastag

ginrat

este

< < < 1 554 0 20

< < < 1 465 0 20

< 9 < 1 553 2 18

< < < 1 449 1 19

< < < 1 518 3 17

< < < 1 478 0 20

< 9 < 1 582 1 19

< < < 1 536 0 20

< 9 < 1 564 2 18

< 9 < 1 696 3 16

< 9 < 1 629 2 18

< 9 < 1 600 3 17

< < < 1 562 1 19

< 9 < 1 586 1 19

< 9 < 1 524 1 19

< < < 1 653 4 16

< < < 1 584 0 20

< 9 < 1 543 1 19

< 9 < 1 601 2 18

< 9 < 1 590 0 20

< 9 < 1 614 1 19

< 9 < 1 548 2 18

< < < 1 558 2 18

< < < 1 535 0 20

< < < 1 481 0 20

< < < 1 465 0 20

< < < 1 523 1 19

< 9 < 1 537 1 19

< 9 < 1 578 1 19

< 9 < 1 605 2 18

< < < 1 544 0 20

< 9 < 1 549 0 20

< 9 < 1 638 4 16

< < < 1 501 1 18

< < < 1 570 0 20

< 9 < 1 550 0 20

< < < 1 551 0 20
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stimulus csop. szó / 
álszó

nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag 
(ms)

hiba 
(db)

helyes 
(db)

rafkas

zsemle

osztály

rotu

nose

pillow

snife

object

clivel

chellar

gluf

parung

mouse

title

song

unlund

glippet

mirror

kolar

letter

tapel

taver

burgli

loog

unber

victim

over

escert

toplin

lecture

apple

hompel

promise

picsup

hero

matter

shadow

honey

behind

phurch

misly

fear

secret

half

< 9 < 1 582 0 20

< < < 1 562 2 18

< < < 1 539 0 20

< 9 ; 2 608 1 19

< < ; 2 547 4 16

< < ; 2 600 4 16

< 9 ; 2 686 8 11

< < ; 2 558 2 18

< 9 ; 2 655 4 16

< 9 ; 2 752 5 15

< 9 ; 2 610 1 19

< 9 ; 2 588 1 19

< < ; 2 597 3 17

< < ; 2 585 1 19

< < ; 2 470 0 20

< 9 ; 2 630 2 18

< 9 ; 2 611 5 15

< < ; 2 533 0 20

< 9 ; 2 587 2 18

< < ; 2 518 0 20

< 9 ; 2 644 4 16

< 9 ; 2 753 2 18

< 9 ; 2 595 0 20

< 9 ; 2 726 5 15

< 9 ; 2 605 0 20

< < ; 2 711 5 14

< < ; 2 573 1 19

< 9 ; 2 824 6 14

< 9 ; 2 617 1 19

< < ; 2 582 2 18

< < ; 2 531 0 20

< 9 ; 2 583 2 18

< < ; 2 596 1 19

< 9 ; 2 596 1 19

< < ; 2 579 0 20

< < ; 2 550 0 20

< < ; 2 563 1 19

< < ; 2 498 0 20

< < ; 2 595 1 19

< 9 ; 2 665 3 17

< 9 ; 2 687 5 15

< < ; 2 552 0 20

< < ; 2 531 1 19

< < ; 12 653 4 16
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stimulus csop. szó / 
álszó

nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag 
(ms)

hiba 
(db)

helyes 
(db)

wizard

absent

plin

shrema

blin

farrot

menger

mother

hely

vocs

ruszág

abráty

gért

kulcs

csiga

kemek

giper

remuny

smey

kedves

lepke

week

csont

unweunk

suggy

torusz

trütty

peach

side

barna

turkey

dragon

impol

szél

morning

swom

pruith

kenyér

vendég

torok

hely

etrek

kapu

izom

< < ; 12 699 2 18

< < ; 12 587 2 18

< 9 ; 12 685 2 18

< 9 ; 12 762 3 17

< 9 ; 12 591 4 16

< 9 ; 12 757 6 14

< 9 < 12 714 3 17

< < ; 12 554 1 19

< < < 12 649 7 13

< 9 < 12 660 0 19

< 9 < 12 688 2 18

< 9 < 12 623 1 19

< 9 < 12 616 0 20

< < < 12 551 3 17

< < < 12 545 0 20

< 9 < 12 647 1 19

< 9 ; 12 629 0 20

< 9 < 12 587 0 20

< 9 ; 12 573 0 20

< < < 12 510 0 20

< < < 12 525 0 20

< < ; 12 603 6 14

< < < 12 490 2 18

< 9 ; 12 600 1 18

< 9 < 12 619 4 16

< 9 < 12 673 0 20

< 9 < 12 596 1 19

< < ; 12 624 2 18

< < ; 12 595 0 20

< < < 12 533 2 18

< < ; 12 658 4 16

< < ; 12 650 4 16

< 9 ; 12 657 2 18

< < < 12 473 0 20

< < ; 12 574 0 20

< 9 ; 12 667 4 16

< 9 ; 12 620 2 18

< < < 12 479 0 20

< < < 12 471 0 20

; < < 1 577 0 20

; < < 1 460 0 20

; 9 < 1 576 0 20

; < < 1 497 0 20

; < < 1 554 0 20
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stimulus csop. szó / 
álszó

nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag 
(ms)

hiba 
(db)

helyes 
(db)

cukor

artak

hagyma

vocs

ruszág

abráty

gért

sarok

kirla

afet

kulcs

csiga

kemek

fami

remuny

trütty

menger

kedves

lepke

barna

csont

spanyol

kobity

suggy

torusz

torony

tilluncs

panca

szél

vastag

ginrat

este

rafkas

kenyér

vendég

rotu

half

wizard

plin

object

clivel

shrema

blin

farrot

; < < 1 475 0 20

; 9 < 1 570 0 20

; < < 1 525 0 20

; 9 < 1 636 0 20

; 9 < 1 670 2 18

; 9 < 1 570 0 20

; 9 < 1 600 0 20

; < < 1 564 4 16

; 9 < 1 607 0 20

; 9 < 1 543 0 20

; < < 1 505 0 20

; < < 1 565 2 18

; 9 < 1 635 1 19

; 9 < 1 610 0 20

; 9 < 1 570 0 20

; 9 < 1 565 0 20

; 9 < 1 582 1 19

; < < 1 528 0 20

; < < 1 525 0 20

; < < 1 544 0 20

; < < 1 520 0 20

; < < 1 555 0 20

; 9 < 1 574 0 20

; 9 < 1 577 0 20

; 9 < 1 636 0 20

; < < 1 601 2 18

; 9 < 1 627 0 20

; 9 < 1 663 2 18

; < < 1 512 0 20

; < < 1 511 0 20

; 9 < 1 569 0 20

; < < 1 535 0 19

; 9 < 1 646 0 20

; < < 1 515 0 20

; < < 1 515 1 19

; 9 ; 2 646 2 18

; < ; 2 555 3 17

; < ; 2 634 4 16

; 9 ; 2 635 3 17

; < ; 2 560 2 18

; 9 ; 2 706 6 14

; 9 ; 2 649 3 17

; 9 ; 2 674 6 14

; 9 ; 2 682 5 15
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stimulus csop. szó / 
álszó

nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag 
(ms)

hiba 
(db)

helyes 
(db)

mother

title

absent

unlund

glippet

mirror

kolar

letter

tapel

giper

burgli

smey

unber

victim

over

unweunk

toplin

lecture

side

hompel

promise

impol

hero

matter

week

turkey

dragon

swom

pruith

peach

morning

kint

sajt

snife

csirma

gluf

pány

nose

kerék

zert

chellar

vögyülcs

parung

mouse

; < ; 2 529 0 20

; < ; 2 586 3 17

; < ; 2 630 6 14

; 9 ; 2 686 2 18

; 9 ; 2 670 4 16

; < ; 2 546 1 19

; 9 ; 2 614 0 20

; < ; 2 553 0 20

; 9 ; 2 675 2 18

; 9 ; 2 610 2 18

; 9 ; 2 655 3 17

; 9 ; 2 631 2 17

; 9 ; 2 619 2 18

; < ; 2 671 7 13

; < ; 2 596 0 20

; 9 ; 2 580 0 20

; 9 ; 2 668 1 19

; < ; 2 624 3 17

; < ; 2 589 0 20

; 9 ; 2 644 3 17

; < ; 2 628 5 14

; 9 ; 2 633 0 20

; < ; 2 606 1 19

; < ; 2 533 3 17

; < ; 2 548 0 20

; < ; 2 591 1 19

; < ; 2 625 1 19

; 9 ; 2 695 8 12

; 9 ; 2 636 0 20

; < ; 2 555 0 20

; < ; 2 562 0 20

; < < 12 642 1 19

; < < 12 503 0 20

; 9 ; 12 875 10 10

; 9 < 12 759 7 13

; 9 ; 12 635 0 19

; 9 < 12 708 2 18

; < ; 12 715 1 19

; < < 12 508 0 20

; 9 < 12 619 1 19

; 9 ; 12 746 7 12

; 9 < 12 750 0 20

; 9 ; 12 654 0 20

; < ; 12 709 2 18
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stimulus csop. szó / 
álszó

nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag 
(ms)

hiba 
(db)

helyes 
(db)

pillow

song

idrok

taver

hurpa

loog

kohany

kerek

apple

piros

honey

behind

escert

tonf

lorrázs

kajzs

zsemle

osztály

picsup

misly

rossz

ablak

shadow

nyúl

phurch

fear

secret

; < ; 12 715 8 12

; < ; 12 548 0 20

; 9 < 12 587 0 20

; 9 ; 12 671 7 13

; 9 < 12 639 0 20

; 9 ; 12 773 8 12

; 9 < 12 717 0 20

; < < 12 772 7 13

; < ; 12 630 1 19

; < < 12 510 0 19

; < ; 12 616 0 20

; < ; 12 659 5 15

; 9 ; 12 776 9 11

; 9 < 12 657 0 20

; 9 < 12 665 0 20

; 9 < 12 699 0 20

; < < 12 567 1 19

; < < 12 572 0 20

; 9 ; 12 654 0 20

; 9 ; 12 730 1 19

; < < 12 534 0 20

; < < 12 512 0 20

; < ; 12 693 3 17

; < < 12 518 0 20

; 9 ; 12 727 3 17

; < ; 12 684 1 19

; < ; 12 548 0 20
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2. melléklet: A kísérleti személyek adatai, a nyelvhasználati kér!ívre adott válaszaik és 
teszteredményük (ksz: ‘kísérleti személy sorszáma’; csop.: 1 = „A” csoport, 2 = „B” csoport; 
nem: 1 = férfi, 2 = n!; ny.tan. kezd: ‘életkor a nyelvtanulás kezdetén’)

ksz csop. kor nem ny.tan.
kezd.

szepir. szakir. net munka
tan.

beszél TV film teszt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1 26 1 14 0 2 3 3 2 2 3 9

2 37 1 16 2 3 3 1 1 0 1 15

1 24 2 4 2 2 2 3 1 0 1 18

2 30 1 9 1 3 4 3 2 3 3 19

1 28 2 8 1 4 3 1 1 1 1 17

2 29 1 16 0 1 2 1 0 0 2 12

1 29 2 10 4 4 4 4 4 4 4 17

2 25 2 10 1 1 2 0 0 1 1 9

2 30 2 14 1 2 1 0 0 0 3 15

1 29 2 9 1 0 0 0 1 2 1 18

2 28 2 21 1 2 4 1 1 2 3 13

1 28 2 13 2 2 2 4 1 0 0 15

1 21 1 5 0 0 1 0 0 1 2 8

2 27 1 21 0 1 3 2 2 3 2 10

1 22 2 14 0 0 2 0 0 1 1 14

2 37 2 18 0 2 2 0 0 1 3 16

1 29 2 7 1 1 2 4 2 2 3 18

2 20 2 15 2 1 2 1 2 2 3 10

1 30 1 9 0 1 1 0 1 1 1 13

2 17 2 7 3 1 2 0 1 1 2 10

1 16 1 7 1 1 4 1 1 2 2 13

2 14 2 6 3 1 1 0 1 1 2 10

1 26 1 10 1 4 5 0 1 4 4 13

2 16 2 6 2 1 2 1 4 1 2 17

1 28 1 10 1 2 3 4 3 2 3 15

2 29 2 19 1 2 2 2 2 1 2 9

1 29 1 11 0 3 3 1 0 3 1 13

2 29 2 7 1 2 4 3 3 4 4 16

1 30 1 17 0 3 3 3 1 2 2 10

2 26 2 11 1 3 2 1 0 0 0 19

1 14 2 6 0 0 2 0 0 1 1 10

2 15 2 10 2 0 4 1 4 3 3 12

1 29 1 12 0 3 4 1 1 1 1 11

2 23 2 9 1 1 3 4 0 2 2 16

1 30 2 9 0 1 1 1 1 1 1 15

2 22 2 7 0 1 2 0 1 0 3 16

1 24 2 6 2 3 4 4 1 3 3 19

2 20 1 14 2 1 4 3 1 3 4 17

1 30 2 15 1 2 3 0 1 3 1 19

2 27 2 7 1 1 3 0 2 1 1 18
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3. melléklet: Reakcióid!-átlagok és hibaszámok kísérleti személyenként a magyar és az 
angol egynynelv" feladatsorokban (ksz: ‘kísérleti személy sorszáma’; cs.: 1 = „A” csoport, 2 
= „B” csoport)

kszksz cs.

magyar 
szó

magyar 
szó

angol szóangol szó magyar 
álszó

magyar 
álszó

angol 
álszó
angol 
álszó

magyar 
szó (AB 
azonos)

magyar 
szó (AB 
azonos)

angol szó 
(AB 

azonos)

angol szó 
(AB 

azonos)

magyar 
álszó (AB 
azonos)

magyar 
álszó (AB 
azonos)

angol 
álszó (AB 
azonos)

angol 
álszó (AB 
azonos)

cs.
RI 

(ms)
h. 

(db)
RI 

(ms)
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4. melléklet: Reakcióid!-átlagok és hibaszámok az egyes kísérleti személyeknél kétnyelv" 
feladatsorban (ksz: ‘kísérleti személy sorszáma’; cs.: 1 = „A” csoport, 2 = „B” csoport)
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5. melléklet: A geometriai formákról hozott vizuális döntéses kísérlethez készített útmutató

Útmutató 1.

Köszönöm, hogy részt veszel ebben a kísérletben!

Feladatod a következ!: hangjelzés után fekete négyzet vagy  kör jelenik meg a 
képerny!n. Ha a megjelen! ábra négyzet, nyomd meg az egér gombját! Ha a 
megjelen! ábra kör, nyomd meg a szóköz billenty"t! Nagyon fontos, hogy jól és 
gyorsan dönts!

Mivel az ábrák véletlenszer" sorrendben követik egymást, el!fordulhat, hogy 
egymás után 6-7 kör (négyzet) következik, tehát  lehet, hogy akár hétszer egymás 
után ugyanazt a gombot kell megnyomni. 

A teszt során minden döntésedr!l azonnal kapsz visszajelzést. Ha jó a válasz, és 
id!ben nyomtad meg a gombot, akkor rövid üres csík jelenik meg a képerny! tetején 
gombnyomáskor. Ha kicsit lassú vagy, de a válasz jó, a csík arányosan hosszabb, két 
vége pedig fekete lesz. Amennyiben rosszul döntöttél, a képerny! tetején több 
párhuzamos rózsaszín csík jelenik meg. Ilyenkor ne bosszankodj, inkább 
összpontosíts a következ! feladatra! Hogyha hosszú, fekete csíkot látsz a képerny! 
tetején, kifutottál az id!b!l.

El!ször egy próbakísérlet következik. Ahhoz, hogy lásd a döntéseidr!l kapható 
visszajelzéseket, a próbakísérlet  során néha légy  kicsit  lassúbb, és legalább egyszer 
adj hibás választ, hogy  ha esetleg az éles feladatsorban nem a megfelel! gombot 
nyomod meg, ne érjen a hibajelzés váratlanul. 

Ne feledd, mindig legyél a lehet" leggyorsabb, és keveset hibázz!
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6. melléklet: A lexikai döntéses kísérletekhez készített útmutató

Útmutató 2.

Köszönöm, hogy részt veszel ebben a kísérletben!

Feladatod a következ!: hangjelzés után bet"sorok jelennek meg a képerny!n, 
melyekr!l el kell döntened, hogy létez! szavak-e vagy sem. Ha úgy gondolod, létez! 
szó (például ablak vagy zsiráf) jelent meg a képerny!n, nyomd meg az egér gombját! 
Amennyiben úgy gondolod, a képerny!n nem létez! szó (álszó) jelent meg, nyomd 
meg a szóköz billenty"t! Nagyon fontos, hogy jól és gyorsan dönts!

A kísérletnek NEM célja a helyesírási ismeretek tesztelése, az álszavak alatt 
tehát nem rossz helyesírással írt  szavakat kell érteni (pl: gója, odu, álat), hanem 
olyan – jelentéssel nem bíró – bet"sorokat, mint például kézsin, tegáj, abof. Így tehát, 
a helyesírás vizsgálatát mell!zve, gyorsan megadhatod a választ a megfelel! gomb 
lenyomásával.

A létez! szavak (amelyek szótári alakjukban jelennek meg) között NEM 
szerepelnek speciális szakszavak, sem rendkívül ritka szavak, sem pedig tájszavak 
(nincs ütvefúró, ráspoly, fityula, paszuly…); valamint nincsenek köztük igék (pl.: 
eszik, fert"z).

Mivel a bet"sorok véletlenszer" sorrendben követik egymást, el!fordulhat, 
hogy egymás után 6-7 szó (álszó) következik, tehát lehet, hogy akár hétszer egymás 
után ugyanazt a gombot kell megnyomni. 

A teszt során minden döntésedr!l azonnal kapsz visszajelzést. Ha jó a válasz, és 
id!ben nyomtad meg a gombot, akkor rövid üres csík jelenik meg a képerny! tetején 
gombnyomáskor. Ha kicsit lassú vagy, de a válasz jó, a csík arányosan hosszabb, két 
vége pedig fekete lesz. Amennyiben rosszul döntöttél, a képerny! tetején több 
párhuzamos rózsaszín csík jelenik meg. Ilyenkor ne bosszankodj, inkább 
öszpontosíts a következ! feladatra! Hogyha hosszú, fekete csíkot látsz a képerny! 
tetején, kifutottál az id!b!l.

Ne feledd, mindig legyél a lehet" leggyorsabb, és keveset hibázz!
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7. melléklet: A nyelvtanulással, nyelvtudással kapcsolatos kérdéseket is tartalmazó 
adatlap

Dátum: 2008.2008. Kísérletvezet!:Kísérletvezet!:Kísérletvezet!:

Név: Nyelv:Nyelv: angolangolangolangol

Kor: Nem:Nem: ! férfi      ! n!! férfi      ! n!! férfi      ! n!! férfi      ! n!

Életkor a nyelvtanulás 
kezdetén:
Életkor a nyelvtanulás 
kezdetén:

.......... év.......... év.......... év.......... év.......... év.......... év.......... év.......... év

Tanulod-e még rendszeresen az angolt nyelvórákon?  Nem  Igen, heti ...... x ....... 
órát.

(Húzd alá a megfelel! választ, és ha a válasz Igen, írd be azt is, hogy hetente 
hányszor hány órát töltesz angolórán!)

Tanulod-e még rendszeresen az angolt nyelvórákon?  Nem  Igen, heti ...... x ....... 
órát.

(Húzd alá a megfelel! választ, és ha a válasz Igen, írd be azt is, hogy hetente 
hányszor hány órát töltesz angolórán!)

Tanulod-e még rendszeresen az angolt nyelvórákon?  Nem  Igen, heti ...... x ....... 
órát.

(Húzd alá a megfelel! választ, és ha a válasz Igen, írd be azt is, hogy hetente 
hányszor hány órát töltesz angolórán!)

Tanulod-e még rendszeresen az angolt nyelvórákon?  Nem  Igen, heti ...... x ....... 
órát.

(Húzd alá a megfelel! választ, és ha a válasz Igen, írd be azt is, hogy hetente 
hányszor hány órát töltesz angolórán!)

Tanulod-e még rendszeresen az angolt nyelvórákon?  Nem  Igen, heti ...... x ....... 
órát.

(Húzd alá a megfelel! választ, és ha a válasz Igen, írd be azt is, hogy hetente 
hányszor hány órát töltesz angolórán!)

Tanulod-e még rendszeresen az angolt nyelvórákon?  Nem  Igen, heti ...... x ....... 
órát.

(Húzd alá a megfelel! választ, és ha a válasz Igen, írd be azt is, hogy hetente 
hányszor hány órát töltesz angolórán!)

Tanulod-e még rendszeresen az angolt nyelvórákon?  Nem  Igen, heti ...... x ....... 
órát.

(Húzd alá a megfelel! választ, és ha a válasz Igen, írd be azt is, hogy hetente 
hányszor hány órát töltesz angolórán!)

Tanulod-e még rendszeresen az angolt nyelvórákon?  Nem  Igen, heti ...... x ....... 
órát.

(Húzd alá a megfelel! választ, és ha a válasz Igen, írd be azt is, hogy hetente 
hányszor hány órát töltesz angolórán!)

Tanulod-e még rendszeresen az angolt nyelvórákon?  Nem  Igen, heti ...... x ....... 
órát.

(Húzd alá a megfelel! választ, és ha a válasz Igen, írd be azt is, hogy hetente 
hányszor hány órát töltesz angolórán!)

Tanulod-e még rendszeresen az angolt nyelvórákon?  Nem  Igen, heti ...... x ....... 
órát.

(Húzd alá a megfelel! választ, és ha a válasz Igen, írd be azt is, hogy hetente 
hányszor hány órát töltesz angolórán!)
Válaszolj a kérdésekre a 
rád leginkább jellemz" 
válasz számának 
bekarikázásával!

Válaszolj a kérdésekre a 
rád leginkább jellemz" 
válasz számának 
bekarikázásával!

sohasohasoha nagyon

ritkán

nagyon

ritkán

havonta hetente naponta

Szoktál-e szépirodalmat, 
regényeket olvasni angolul?
Szoktál-e szépirodalmat, 
regényeket olvasni angolul?

000 11 2 3 4

Szoktál-e szakirodamat 
olvasni angolul?
Szoktál-e szakirodamat 
olvasni angolul?

000 11 2 3 4

Szoktál-e angol honlapokat 
nézegetni az interneten?
Szoktál-e angol honlapokat 
nézegetni az interneten?

000 11 2 3 4

Beszélsz-e angolul a 
munkád, tanulmányaid 
során? (A nyelvórákon 
kívül.)

Beszélsz-e angolul a 
munkád, tanulmányaid 
során? (A nyelvórákon 
kívül.)

000 11 2 3 4

Szoktál-e angolul 
beszélgetni barátokkal, 
ismer!sökkel?

Szoktál-e angolul 
beszélgetni barátokkal, 
ismer!sökkel?

000 11 2 3 4

Szoktál-e angol adókat 
nézni a TV-ben?
Szoktál-e angol adókat 
nézni a TV-ben?

000 11 2 3 4

Szoktál-e angolul beszél! 
filmeket nézni?
Szoktál-e angolul beszél! 
filmeket nézni?

000 11 2 3 4

Használod-e rendszeresen 
az angolt valamire, ami a 
fenti kérdésekben nem 
szerepel? Ha igen, írd le, 
hogy mire és milyen 
gyakran!

Használod-e rendszeresen 
az angolt valamire, ami a 
fenti kérdésekben nem 
szerepel? Ha igen, írd le, 
hogy mire és milyen 
gyakran!
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8. melléklet: Az angoltudás felméréséhez használt 20 kérdéses nyelvi teszt

1. I've lived ............. this street ............. ten years.
 A: at, under B: by, for
 C: on, till D: in, for
2. The children are very quiet. Go and see what they .............
 A: are doing B: do
 C: to do D: does
3. He's ten years old, .............
 A: hasn't he? B: is he?
 C: has he? D: isn't he?
4. hope:
 A: shout of adoration B: expectation and desire, trust
 C: sound of horn D: heavy precious metal
5. I ............. him last June.
 A: have met B: met
 C: meet  D: have meet
6. You ............. clean the windows. The window-cleaner is coming tomorrow.
 A: must  B: must not
 C: need D: need not
7. mug:
 A: drinking-vessel B: wet soft earthy matter
 C: hot drink with sugar D: small animal
8. I am afraid I ............. tell you.
 A: cannot B: am unlikely
 C: am not in a position D: am unable
9. When ............. last read a good novel just for fun?
 A: have you B: did you
 C: had you D: are you
10. Yes. I certainly ............. your opinion.
 A: want you to give me B: wish hearing
 C: keen to hear D: ask you to tell me
11. stable:
 A: kind of bird B: water saturated with sugar
 C: piece of furniture with flat top D: building in which horses are kept
12. Oh, yes. I ............. her in New York.
 A: have met B: was seeing
 C: saw D: was met
13. You look so happy. You ............. a good day.
 A: need to have B: had to have
 C: can have D: must have had
14. There was once a bent old man called Gepetto who was clever ............. carving 
wood.
 A: in B: for
 C: at D: about
15. ............. help you find a good job?
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 A: Do you need my B: Will I
 C: Shall I D: Do you want me
16. map:
 A: female of horse B: flat representation of earth's 
surface
 C: kind of dog D: instrument showing direction
17. When you ............. him again you will surely notice the difference in his 
appearance.
 A: see B: are going to see
 C: will see D: are seeing
18. We are waiting for .............
 A: the rain stopping. B: stopping the rain.
 C: the rain to stop. D: to stop the rain.
19. helmet:
 A: handle of weapon or tool B: kind of sweet
 C: protective head-cover of soldier D: favourable outcome
20. I wish John ............. drink so much at every party.
 A: not to B: doesn't
 C: wouldn't D: shouldn't
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9. melléklet: Reakcióid!-átlagok, hibaszámok, helyes döntések száma a francia-magyar 
kísérlet feladatsoraiban szerepl! stimulusoknál, a feladatok eredeti sorrendjében (csop.: 1 = 
„A” csoport, 2 = „B” csoport; szó / álszó: 0 = szó, 1 = álszó; nyelv: 1 = magyar, 2 = francia; 
nyelvi környezet: 1 = magyar, 2 = francia, 12 = kétnyelv")

stimulus csop. szó / álszó nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag (ms) hiba 
(db)

helyes 
(db)

doboz

török

túnog

tábla

eper

bolond

gettény

beteg

girub

fepne

erfeb

pernis

éles

pörny

gaton

ember

meleg

larpa

aroc

ümöz

burmi

verpem

tirt

fivor

gyümölcs

minden

könny

gomb

dolog

sorap

fehér

fernav

zsém

lány

hang

sérge

hamis

sopke

finom

< < < 1 552 0 8

< < < 1 499 0 8

< 9 < 1 644 0 8

< < < 1 480 0 8

< < < 1 510 0 8

< < < 1 499 0 8

< 9 < 1 588 0 8

< < < 1 475 0 8

< 9 < 1 558 0 8

< 9 < 1 587 0 8

< 9 < 1 557 0 8

< 9 < 1 629 0 8

< < < 1 493 0 8

< 9 < 1 564 0 8

< 9 < 1 562 0 8

< < < 1 481 2 6

< < < 1 482 1 7

< 9 < 1 612 1 7

< 9 < 1 562 0 8

< 9 < 1 572 0 8

< 9 < 1 666 0 8

< 9 < 1 600 0 8

< 9 < 1 503 1 7

< 9 < 1 547 0 8

< < < 1 546 1 7

< < < 1 535 0 8

< < < 1 562 0 8

< < < 1 503 0 8

< < < 1 508 0 8

< 9 < 1 598 0 8

< < < 1 484 0 8

< 9 < 1 550 0 8

< 9 < 1 645 1 7

< < < 1 542 0 8

< < < 1 521 0 8

< 9 < 1 577 1 7

< < < 1 524 1 7

< 9 < 1 563 0 8

< < < 1 524 0 8
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stimulus csop. szó / álszó nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag (ms) hiba 
(db)

helyes 
(db)

tenger

burille

femme

copain

fièvre

aruce

dêtron

tranum

véise

nevaire

monde

stylo

table

cort

charuque

soleil

mutret

région

gorine

taron

barçal

femint

lérige

argent

école

rilon

cimare

grand

public

fise

matin

fauge

mouchoir

jardin

tête

nouveau

famille

moron

jallin

désir

regard

zsánár

heure

serpent

< < < 1 513 0 8

< 9 ; 2 713 3 5

< < ; 2 534 0 8

< < ; 2 568 0 8

< < ; 2 755 1 7

< 9 ; 2 634 0 8

< 9 ; 2 638 1 7

< 9 ; 2 597 0 7

< 9 ; 2 623 1 7

< 9 ; 2 852 2 6

< < ; 2 543 0 8

< < ; 2 667 2 6

< < ; 2 482 0 8

< 9 ; 2 806 4 4

< 9 ; 2 995 1 7

< < ; 2 607 0 8

< 9 ; 2 733 0 8

< < ; 2 592 0 7

< 9 ; 2 647 0 7

< 9 ; 2 678 0 7

< 9 ; 2 727 0 7

< 9 ; 2 749 0 7

< 9 ; 2 575 3 4

< < ; 2 617 0 7

< < ; 2 514 0 7

< 9 ; 2 647 0 7

< 9 ; 2 627 1 6

< < ; 2 598 0 7

< < ; 2 584 0 7

< 9 ; 2 612 1 6

< < ; 2 607 0 7

< 9 ; 2 612 1 6

< < ; 2 678 3 5

< < ; 2 549 0 7

< < ; 2 547 0 8

< < ; 2 591 0 8

< < ; 2 502 0 8

< 9 ; 2 643 2 6

< 9 ; 2 744 1 7

< < ; 2 627 2 6

< < ; 2 629 1 7

< 9 < 12 768 0 8

< < ; 12 633 2 6

< < ; 12 706 1 7
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stimulus csop. szó / álszó nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag (ms) hiba 
(db)

helyes 
(db)

pilmony

éprouille

nyár

beaucoup

paquet

lure

mifot

miève

togymon

chifoir

mince

ferde

csarty

lougette

nyifra

kert

bent

levél

terg

parge

tenc

gorb

petit

virág

sang

bolt

navair

künc

rébot

maître

garçon

csillag

cheval

panc

szekrény

üveg

raborg

doboz

bent

zsánár

nyár

eper

bolond

pilmony

< 9 < 12 655 0 8

< 9 ; 12 719 5 3

< < < 12 547 0 8

< < ; 12 561 0 8

< < ; 12 611 2 6

< 9 ; 12 925 3 3

< 9 < 12 709 0 8

< 9 ; 12 747 0 8

< 9 < 12 593 0 8

< 9 ; 12 732 1 7

< < ; 12 758 1 7

< < < 12 827 3 4

< 9 < 12 769 0 8

< 9 ; 12 748 4 3

< 9 < 12 908 2 6

< < < 12 534 0 8

< < < 12 537 0 8

< < < 12 506 0 8

< 9 ; 12 718 2 6

< 9 ; 12 977 2 6

< 9 < 12 745 0 8

< 9 < 12 745 0 8

< < ; 12 561 0 8

< < < 12 474 0 8

< < ; 12 820 6 2

< < < 12 496 0 8

< 9 ; 12 869 3 5

< 9 < 12 705 0 8

; 9 ; 12 616 0 8

< < ; 12 667 2 6

< < ; 12 602 0 8

< < < 12 523 0 8

< < ; 12 570 1 7

< 9 < 12 685 1 7

< < < 12 557 0 8

< < < 12 451 0 8

< 9 ; 12 667 1 7

; < < 1 506 0 7

; < < 1 574 0 8

; 9 < 1 587 2 6

; < < 1 482 0 8

; < < 1 506 0 8

; < < 1 574 0 8

; 9 < 1 537 0 8
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stimulus csop. szó / álszó nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag (ms) hiba 
(db)

helyes 
(db)

beteg

girub

fepne

erfeb

togymon

éles

csarty

mifot

levél

meleg

larpa

aroc

nyifra

tenc

verpem

gorb

fivor

kert

ferde

csillag

bolt

dolog

sorap

fehér

fernav

künc

szekrény

üveg

panc

hamis

sopke

finom

virág

burille

heure

copain

paquet

aruce

éprouille

rébot

véise

chifoir

mince

beaucoup

; < < 1 481 0 8

; 9 < 1 542 0 8

; 9 < 1 524 1 7

; 9 < 1 646 0 8

; 9 < 1 548 1 7

; < < 1 532 0 8

; 9 < 1 576 1 7

; 9 < 1 551 0 8

; < < 1 564 0 8

; < < 1 462 0 8

; 9 < 1 606 0 8

; 9 < 1 525 0 8

; 9 < 1 676 1 7

; 9 < 1 588 0 8

; 9 < 1 588 0 8

; 9 < 1 545 0 8

; 9 < 1 505 0 8

; < < 1 529 2 6

; < < 1 862 5 3

; < < 1 502 0 8

; < < 1 485 0 6

; < < 1 534 0 8

; 9 < 1 593 0 8

; < < 1 519 1 7

; 9 < 1 572 0 8

; 9 < 1 596 0 8

; < < 1 531 0 8

; < < 1 458 1 7

; 9 < 1 619 0 8

; < < 1 545 0 8

; 9 < 1 581 0 8

; < < 1 511 0 8

; < < 1 465 0 8

; 9 ; 2 726 0 8

; < ; 2 585 1 6

; < ; 2 533 1 6

; < ; 2 534 2 6

; 9 ; 2 599 0 8

; 9 ; 2 669 4 4

; 9 ; 2 564 1 7

; 9 ; 2 650 1 7

; 9 ; 2 706 1 7

; < ; 2 690 1 7

; < ; 2 627 1 7
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stimulus csop. szó / álszó nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag (ms) hiba 
(db)

helyes 
(db)

serpent

lure

lougette

soleil

mutret

région

gorine

parge

miève

femint

lérige

argent

garçon

rilon

cimare

petit

public

terg

matin

navair

maître

jardin

sang

cheval

famille

raborg

jallin

désir

regard

ember

török

túnog

dêtron

tranum

femme

tenger

gettény

charuque

gaton

pernis

nevaire

tirt

tábla

minden

; < ; 2 583 2 6

; 9 ; 2 708 6 2

; 9 ; 2 779 1 7

; < ; 2 579 0 8

; 9 ; 2 636 1 7

; < ; 2 595 2 6

; 9 ; 2 712 0 8

; 9 ; 2 719 2 6

; 9 ; 2 624 1 7

; 9 ; 2 639 1 7

; 9 ; 2 699 2 6

; < ; 2 563 2 6

; < ; 2 554 0 8

; 9 ; 2 647 1 7

; 9 ; 2 619 1 7

; < ; 2 545 0 8

; < ; 2 593 1 7

; 9 ; 2 567 0 8

; < ; 2 535 2 6

; 9 ; 2 639 0 8

; < ; 2 558 1 7

; < ; 2 520 0 8

; < ; 2 674 3 5

; < ; 2 544 0 8

; < ; 2 504 0 8

; 9 ; 2 619 1 7

; 9 ; 2 696 0 8

; < ; 2 596 1 7

; < ; 2 562 0 8

; < < 12 516 0 8

; < < 12 474 0 8

; 9 < 12 643 0 8

; 9 ; 12 674 1 7

< 9 ; 12 701 1 7

; < ; 12 640 0 8

; < < 12 568 0 8

; 9 < 12 625 0 8

; 9 ; 12 719 1 6

; 9 < 12 711 1 7

; 9 < 12 694 0 8

; 9 ; 12 661 1 7

; 9 < 12 611 0 8

; < < 12 513 0 8

; < < 12 491 0 8
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stimulus csop. szó / álszó nyelv nyelvi 
környezet

RI átlag (ms) hiba 
(db)

helyes 
(db)

fièvre

pörny

taron

ümöz

monde

école

table

cort

burmi

mouchoir

fise

gyümölcs

stylo

könny

nouveau

fauge

zsém

barçal

lány

hang

tête

gomb

sérge

grand

moron

; < ; 12 736 4 4

; 9 < 12 717 1 7

; 9 ; 12 666 0 8

; 9 < 12 633 2 6

; < ; 12 690 2 6

; < ; 12 643 0 8

; < ; 12 569 0 8

; 9 ; 12 705 2 6

; 9 < 12 629 0 8

; < ; 12 724 3 5

; 9 ; 12 655 1 7

; < < 12 569 0 8

; < ; 12 771 2 6

; < < 12 582 0 8

; < ; 12 585 0 8

; 9 ; 12 762 1 7

; 9 < 12 720 0 8

; 9 ; 12 726 0 8

; < < 12 508 1 7

; < < 12 485 1 7

; < ; 12 808 2 6

; < < 12 458 1 7

; 9 < 12 642 2 5

; < ; 12 611 0 8

; 9 ; 12 723 1 7
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Az értekezés tézisei

1. A szavak felismerése és az álszavak elvetése szempontjából hasonló jelleg" 
különbségeket találunk az els! és a második nyelv esetében is. Az álszavaknál mért 
reakcióid! mindkét nyelvnél hosszabb, mint a szavaknál mért. A szavak és álszavak 
közti különbségek tekintetében inkább a reakcióid!-adatok látszanak 
meghatározónak, mint a hibaszámok.

2. A szavak felismerésében jellemz! különbségek vannak az els! és a második 
nyelv között egynyelv" feladatsorok esetén is. A második nyelv szavainak 
felismeréséhez hosszabb id!re van szükség. A hibaszámok alapján nincs 
egyértelm"en megállapítható különbség az els! és a második nyelv szavainak 
felismerése között.

3. Az álszavak elvetése is hosszabb id!t vesz igénybe a második nyelv 
esetében, és a hibaszám is jelent!sen megn! az els! nyelvhez képest. A nagyobb 
hibaszám az álszavak esetében feltehet!en arra utal, hogy a második nyelvnél 
hajlamosabbak a kísérleti személyek döntéshozatalkor a globális lexikális aktivitásra 
hagyatkozni, mint az els! nyelv esetében, és olykor akkor is szónak ítélni 
bet"sorokat, ha nem gy!z!dtek meg kell!képpen arról, hogy azok valóban 
megtalálhatók a lexikonban.

4. Kétnyelv" feladatsorok esetében jelent!sen megn! a reakcióid! a második 
nyelv szavainál az egynyelv" feladatsornál mérthez képest, vagyis a második nyelv 
szavainak aktiválása a reakcióid! alapján nehezebb, ha egyidej"leg az els! nyelv 
lexikonját is ébren kell tartani. A magyar szavaknál azonban nem jár egyértelm"en 
reakcióid!-növekedéssel, ha azokat kétnyelv" feladatsorban kell fölismerni.

5. Az álszavak elvetése a reakcióid!-átlagok alapján az els! nyelv 
vonatkozásában nehezebb kétnyelv" feladtsorban, mint egynyelv"ben. A második 
nyelv esetében nem állapítható meg ilyen összefüggés. Kétnyelv" helyzetben az 
álszavakról hozott döntés feltehet!leg a második nyelvhez igazodik: csak akkor van 
lehet!ség negatív döntés meghozatalára, ha a képerny!n látható bet"sor egyik 
nyelven sem bizonyul értelmes szónak. Az írásmód sem befolyásolja a 
döntéshozatalt kétnyelv" feladatsor esetében: az egyértelm"en magyaros helyesírási 
jellegzetességet mutató álszavak elvetése is hosszabb id!t vesz igénybe kétnyelv", 
mint egynyelv" kísérleti helyzetben.

6. Az eredmények alapján a szókeresés – a BIMOLA modellben ábrázoltakhoz 
hasonlóan – feltehet!leg vizuális stimulusok használata esetén sem nyelvfüggetlen. 
A reakcióid! alakulása kétnyelv" kísérleti helyzetben inkább abba az irányba mutat, 
hogy a lexikális keresés elkülönítetten történik az els! és a második nyelv esetében. 
Ugyanakkor a szavak is hathatnak a nyelvi csomópontok aktiváltságára. Abban az 
esetben, ha a döntési kritériumok nyelvek szerint különböznek (els! nyelven 
értelmes szó = pozitív döntés, második nyelven értelmes szó = negatív döntés), a 
második nyelv nyelvi csomópontjának nagyobb aktiváltsága lassíthatja a pozitív 
döntés meghozatalát kognátuszok esetében.

7. A nyelvi teszt eredménye, vagyis a nyelvtudás nincs szignifikáns hatással az 
els! és a második nyelv közti reakcióid!-különbségekre, megmutatkozik azonban a 
hibák gyakoriságában. Angol egynyelv" feladatsorban több hibát vét az, aki a nyelvi 
tesztben gyöngébben teljesít, és ez a különbség az álszavaknál jellemz!bb. 
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Elképzelhet!, hogy a hibaszám és az átlagos reakcióid! nem független egymástól. 
Vagyis azok, akik a nehezebb feladatoknál is helyesen döntenek, valamivel 
hosszabban gondolkodnak ezeknél a bet"soroknál, ezért esetükben a reakcióid!-átlag 
is hosszabb lesz. Azoknál viszont, akik ugyanezeknél a nehezebb feladatoknál 
hibáznak, a reakcióid!k átlaga rövidebb lesz, hiszen a hibás döntések reakcióidejével 
nem számolunk, az összevetéseknél csak a helyes döntéseket vehetjük figyelembe. 
Így a nehezebb bet"sorok a jól válaszolóknál (akik a hibaszámok elemzése alapján 
azonosak az angol tesztben jobban teljesít!kkel) rontják, a rossz választ adóknál 
javítják a reakcióid!-eredményeket. A különbségek ezért megmutatkoznak a 
hibaszámokban, de nem mutatkozhatnak meg a reakcióid!k átlagában.
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