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KÉRDÉSEK 

 

A mentális lexikonnal kapcsolatos kutatások kulcsfontosságú kérdése, hogy egyrészt 

milyen szóalakok reprezentálódnak, másrészt a lexikai hozzáférés hogyan, milyen 

mechanizmus révén zajlik, illetve milyen tényezők befolyásolják. A két kérdés 

egymástól elkülönül, bár teljesen nem választható szét, ugyanis a lexikai 

reprezentáció mikéntjére a mérhető lexikai folyamatok alapján következtetünk 

(Forster, 1999; Libben és Jarema, 2004). A reprezentáció kérdéskörében két 

szélsőséges nézet merült fel, mely szerint vagy minden alak tárolódik, vagy csak a 

morfémák képeződnek le a mentális lexikonban. Egyik szélsőséges nézet sem tűnik 

fenntarthatónak sem elméletileg, sem a kísérletek alapján. Az újabb modellek hibrid 

reprezentációs rendszert képzelnek el, amelyben bizonyos alakok egészlegesen 

tárolódnak, míg más alakok csak a morfémáikon keresztül elérhetők. A 

szakirodalomban több tényező felmerült, amely kihat arra, hogy kialakul-e egész 

alak reprezentáció a morfémák tárolása mellett. Ilyen tényező a szóalakok 

gyakorisága, a szóalakok és az alkotó morfémák kétértelműsége, a szóalakok 

felbonthatósága, a jelentés kompozicionalitása, és az alakok szabályos vagy 

rendhagyó volta. 

 

Kísérletsorozatunk a mentális lexikon kutatás néhány fő kérdéséhez kapcsolódott. 

Arra kerestük a választ, hogy magyar nyelven az összetett szavakat felbontjuk-e 

alkotó morfémáikra az online feldolgozás során? A szóalakok vagy csak a morfémák 

reprezentálódnak? Milyen tényezők befolyásolják, hogy mi lesz a feldolgozás 

egysége? Eltér-e a szabad és kötött morfémák feldolgozása? Befolyásolja-e, és 

hogyan a kétértelműség a feldolgozást? Léteznek-e kvalitatív eltérések abban, hogy a 

különféle nyelveken hogyan dolgozódnak fel a többmorfémás szavak? Vannak-e 

univerzális és nyelvspecifikus folyamatok? A vizsgálatokat magyar nyelven 

végeztük, így az eredményeink összevethetők más nyelvekből származó 

megfigyelésekkel, amivel reményeink szerint hozzájáruljunk a nyelvek közötti 

összehasonlító munkához. 
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Saját vizsgálatainkban a szóalakok reprezentációjával és feldolgozásával 

kapcsolatban a következő kérdéseket tettük fel: 

1. Szabályos produktív ragozású tőosztályon belül a grammatikai morféma egy-, 

illetve kétértelműsége befolyásolja-e, hogy egész alakban vagy morfémákra 

bontva hozzáférhető? 

2. A tő kétértelműsége hogyan hat szabályos egyértelmű és kétértelmű ragozott 

alakjainak a hozzáférésére? 

3. A kétértelműség okoz-e feldolgozási terhet? 

4. Nagyon gyakori szabályos ragozott alakok csak morfémákként vagy egész 

alakjukban is tárolódnak? 

5. A lexikai hozzáférést szabályosan ragozott alakok esetében befolyásolja-e az, 

hogy a tő szabályos vagy rendhagyó tőosztályba tartozik? 

6. Rendhagyó tőosztály szabályos és rendhagyó alakjainak feldolgozásában van-

e mérhető különbség?  

7. A szavak hozzáférését befolyásolja-e az alakok és a tövek gyakorisága? Eltér-

e a ritkább és a gyakoribb szavak feldolgozása? 

8. A lexikai döntés és a morfológiai előfeszítés azonos folyamatokat mér-e? 

 

 

 

ELSŐ KÍSÉRLET: Lexikai döntés szabályos alakokon a rag homonimitásának 

és az alakok, illetve tövek gyakoriságnak a függvényében 

 

Az első kísérletben két kérdést teszteltünk. Egyrészt arra voltunk kíváncsiak, hogy 

szabályos tőosztály szabályos alakjain a rag kétértelműsége befolyásolja-e, hogy 

alakként vagy morfémákra bontva hozzáférhetők. A szabályos ragozott alakok a 

kísérletei eredmények szerint morfémákként hozzáférhetők. Ezzel szemben 

kétértelmű suffixumok esetén egészleges hozzáférést figyeltek meg eddig angol, 

holland és finn nyelven (Sereno és Jongman, 1997; Bertram, Laine és Karvinen, 

1999; Bertram et al., 2000). Szerettük volna a jelenséget magyar nyelven is vizsgálni. 

Emellett a szakirodalomban felmerült, hogy a nagyon gyakori alakok esetleg 

szabályosságuk ellenére egészlegesen is hozzáférhetők (Meunier és Segui, 1999). 

Ennek tesztelésére gyakori ragozott alakok hozzáférését is teszteltük. Halácsy et al. 

(2004) gyakorisági szövegkorpuszát használtuk a szóalakok és a szótövek 
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gyakoriságának a meghatározására. A vizsgálatokban a döntési időket az alakok és a 

tövek gyakoriságával vetettük össze azt feltételezve, hogy az alakgyakorisági hatás 

egészleges reprezentációra, míg a tőgyakorisági hatás szabályt alkalmazó morfémára 

bontásra utal.  

 

A kísérletben 28 magyar anyanyelvű BGF-KVIFK nappali szakos 20-24 éves 

főiskolai hallgató vett részt. Produktív szabályosan ragozott alakokon mértük a 

lexikai döntés reakcióidejét vizuális ingereken. A vizsgálatban szereplő célszavak 

egyértelmű jelentésűek voltak, és produktív szabályos tőosztályokból válogattuk őket 

- mássalhangzóra, illetve nem alsó magánhangzóra végződő főneveket használtunk. 

Két olyan ragot választottunk, amely nem jár kötőhang betoldással, és nem nyújtja 

meg a tövet. Ezzel az volt a célunk, hogy az összetett alakok elemzése a tő és a rag 

egymáshoz illesztésén, illetve szétválasztásán kívül más háttérben zajló morfológiai 

folyamatot ne igényeljen. Két olyan ragot választottunk, amelynek az előfordulási 

gyakorisága viszonylag hasonló.  

 

Egyértelmű grammatikai morfémának a –ból/ből toldalékot (elativus) választottuk, 

amely csak főnévhez kapcsolódhat (pl. házból), míg kétértelmű suffixumnak a –

nak/nek toldalékot használtuk, amely főnév és ige végződése is lehet. Főnévhez 

kapcsolódva a részes esetet (dativus) jelöli (pl. lánynak), igéhez kötődve jelen idejű 

többes szám harmadik szeméjű igerag (pl. járnak). Halácsy et al. (2004) gyakorisági 

szövegkorpuszában, amely 589 szövegszót tartalmaz, a –ból rag összesen 24 503 

lemma mellett fordul elő (type), milliónként 2 743 alakon (token). A –nak toldalék 

főnévi olvasatban összesen 34 395 lemmán fordul elő, és milliónként 7 720 alakon, 

míg igei olvasatában 12 440 lemmával használatos, és milliónként 6 823 alak 

végződése. 

 

 

1. Kétértelmű grammatikai morfémák hatása a produktív szabályos alakok 

hozzáférésében (1A kísérlet) 

 

Negyven szóalakot úgy választottunk ki, hogy 20 egyértelmű, 20 kétértelmű ragra 

végződjön. A 40 ragozott alak gyakorisága megegyezett (0,23 / millió) viszont a 

szótövek fele ritkább (6-8 / millió), fele gyakoribb (78-115 / millió) volt. 
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Varianciaanalízissel vizsgáltuk a tőgyakoriság (ritkább vagy gyakoribb) és a rag 

(egyértelmű vagy kétértelmű) hatását. A rag szignifikáns hatást gyakorolt a döntési 

időkre, a tövek gyakorisága összességében nem. A kétértelmű rag mellett hosszabb 

döntési időket kaptunk. 

 

A ragok szerinti elemzés azt mutatta, hogy az egyértelmű ragra végződő alakok 

hozzáférése a tőgyakoriság szerint alakult, tehát morfémákra bontva voltak 

hozzáférhetők. A kétértelmű rag mellett viszont az alakok gyakorisága határozta meg 

a reakcióidőket, ami arra utal, hogy egész alakjukban reprezentálódnak. A 

varianciaanalízis eredményét megerősítette a korrelációs számítás is. Egyértelmű rag 

mellett a reakcióidők a tövek gyakoriságával korreláltak, kétértelmű rag mellett az 

alakok gyakoriságával jártak együtt.  

 

A kapott eredmény arra utal, hogy a produktív szabályos ragozású szavak annak 

ellenére, hogy szabályosak, így morféma alapú reprezentációt várnánk, egészlegesen 

is reprezentálódhatnak, ha a grammatikai morfémájuk kétértelmű.  

 

 

2. A nagyon gyakori szabályos ragozott alakok csak morfémákként vagy egész 

alakjukban is tárolódnak? (1B kísérlet) 

 

A gyakori alakok egészleges reprezentációjának tesztelésére negyven szót 

választottunk a leggyakoribb magyar főnevek közül. A szavak fele egyértelmű (-ból), 

másik fele kétértelmű (-nak) ragra végződött. Mind a negyven szó tőgyakorisága 

közel azonos volt (670-730 / millió). A 20-20 kétértelmű, illetve egyértelmű ragra 

végződő szó felének a ragozott alakja gyakoribb (16-20 / millió), a másik felének 

ritkább (1,9-5,3 / millió) volt.  

 

Varianciaanalízissel vizsgáltuk az alakgyakoriság (ritkább vagy gyakoribb) és a rag 

(egyértelmű vagy kétértelmű) hatását. A rag egy- vagy kétértelműsége nem gyakorolt 

szignifikáns hatást a döntési időkre, az alakok gyakorisága viszont igen. A ritkább 

alakokon hosszabb reakcióidőket mértünk, mint a gyakoriakon. Ebből arra 

következtetünk, hogy a nagyon gyakori szóalakok talán a magyarban is alakokként is 

hozzáférhetők. 
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MÁSODIK KÍSÉRLET: Lexikai döntés ragozott szóalakokon a tő 

szabályosságának, az alak szabályosságának, a rag homonimitásának, valamint 

az alakok, illetve tövek gyakoriságnak a függvényében 

 

 

Ez a kísérlet három önálló kérdést vizsgált. Az első kísérleti kérdésben újra teszteltük 

a szabályos tövek egyértelmű és homonim raggal ellátott alakjainak a hozzáférését, 

hogy megerősítsük a korábbi kísérleti eredményeinket. A második kísérleti 

kérdésben rendhagyó (hangkivető) tövek szabályos egy-, illetve kétértelmű ragozott 

alakjait és rendhagyó többes számú alakjait teszteltük. A harmadik vizsgálati 

kérdésben kétértelmű tövek egyértelmű, valamint kétértelmű ragozott alakjait 

hasonlítottuk össze. Mindhárom esetben lexikai döntést mértünk vizuális ingereken, 

és a reakcióidőket vetettük össze a szóalakok morfológiai és gyakorisági 

jellemzőivel. A kísérletben összesen 90 fő vett rész, mindannyian a BGF-KVIFK 

főiskola nappali szakos hallgatói. 

 

 

3. Valóban a toldalék egy- vagy kétértelműségétől függ a ragozott alak 

hozzáférése?(2A kísérlet) 

 

Mivel az 1A kísérletben negyven eltérő szótőn vizsgáltuk a rag homonimitásának a 

hatását, felmerülhet, hogy esetleg a tövek eltérése okozta a megfigyelt 

különbségeket, nem a rag maga. Ebben a mérésben az 1A kísérlet negyven szótövét 

használtuk újra, de a korábban nem mért ragozott alakjában. Ismét varianciaanalízist 

végeztünk a tövek gyakoriságának (ritkább vagy gyakoribb) és a rag típusának 

(egyértelmű vagy homonim) függvényében. A rag hatása szignifikánsnak bizonyult, 

a tő gyakorisága viszont nem. A kétértelmű rag mellett hosszabb reakcióidőket 

mértünk. Ragok szerint bontva az eredményeket ismét azt figyeltük meg, hogy 

kétértelmű rag esetében a döntési időket az alakok gyakorisága határozta meg, míg 

egyértelmű rag mellett a tövek gyakorisága szerint alakult a reakcióidő. 

 

Az 1A és a 2A mérési eredményeit egyesítve lehetővé vált negyven szótő egyértelmű 

(pl. bohócnak) és kétértelmű (pl. bohócból) ragra végződő alakját egymással 
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összevetni. Az egyesített adatokon végzett varianciaanalízis azt mutatja, hogy a rag 

hatása szignifikáns, a tőgyakoriság hatása viszont nem. Azonos negyven szótő 

kétértelmű ragra végződő alakjairól konzekvensen lassabban döntöttek a személyek, 

mint az egyértelmű toldalékot tartalmazó alakjukról, és a hatás nem magyarázható az 

alakok és a tövek eltérő gyakoriságával. Ragok szerint bontva az eredményeket azt 

látjuk, hogy a kétértelmű rag mellett a döntést a tő gyakorisága nem befolyásolta, 

míg egyértelmű rag esetében a gyakoribb tövű alakokon rövidebb reakcióidőket 

mértünk, mint a ritkább tövű alakokon az alakgyakoriság hatását kiszűrve. A 

korrelációs elemzések szintén azt mutatták, hogy egyértelmű rag mellett a 

reakcióidők a tőgyakorisággal járnak együtt, míg homonim rag esetén az alakok 

gyakoriságával. Eredményeink tehát megerősítették, hogy az egyértelmű rag mellett 

a produktív szabályos szóalak morfémákra bontva hozzáférhető, míg kétértelmű 

ragot tartalmazó alakjában egészlegesen is reprezentálódik. 

 

 

4. A lexikai hozzáférést szabályosan ragozott alakok esetében befolyásolja-e az, hogy 

a tő szabályos vagy rendhagyó tőosztályba tartozik? (2B kísérlet) 

 

A nyelvészeten alapuló elméleti modellek és a kísérleti eredmények arra utalnak, 

hogy a szabályos és rendhagyó alakok eltérően dolgozódnak fel és reprezentálódnak 

(Pinker és Prince, 1994; Marslen-Wilson et al., 1994). Míg a szabályos alakok 

esetében morféma alapú hozzáférést várhatunk, addig a rendhagyó alakok 

egészlegesen tárolódnának. A rendhagyó alakok/tövek tesztelésére a hangkivető 

tőosztályt választottuk. Ezek zárt osztályt alkotnak, de viszonylag nagy az 

elemszámuk (valamivel 400 fölötti). Bár rendhagyók, az alakok a tőosztályon belül 

néhány kivételtől eltekintve szabályszerűek, így bejósolhatók. A magyar nyelv 

sajátosságaiból adódóan több olyan toldalék van, amely a nem szabályos 

tőosztályokba tartozó szavakon megváltoztatja a tövet, és ha az egyik tőváltoztató 

végződés mellett egy tő rendhagyó alakot vesz fel, akkor a többi hasonló toldalék 

mellett is rendhagyó az alakja. Kérdés, hogy a rendhagyó tövek szabályos alakjai 

ugyanúgy dolgozódnak-e fel, mint a szabályos tövek alakjai? 

 

Ennek tesztelésére 20 hangkivető tövet választottunk, melyek felének a szótöve 

ritkábban (4,9 / millió), másik felének gyakrabban (65,7 / millió) fordul elő a magyar 

 7



nyelvben. Lexikai döntést mértünk a 20 rendhagyó tő egyértelmű (-ból), és 

kétértelmű (-nak) ragra végződő alakjain. Ezek az alakok önmagukban szabályosak, 

nem térnek el a szabályos ragozású tőosztályok alakjaitól (pl. álomból és álomnak). 

A négy vizsgált feltételben az alakok és a tövek gyakoriságát nem tudtuk külön 

tényezőként variálni, ezért a gyakoribb tövek minden alakja gyakoribb volt, mint a 

ritka tövek alakjai.  

 

Varianciaanalízist végeztünk a szó (tő+alak) gyakorisága (ritkább vagy gyakoribb) és 

a rag fajtája (egyértelmű vagy homonim) szempontjából. Mind a rag, mind a 

gyakoriság szignifikánsan befolyásolta a döntési időket. A ritkább szavakra általában 

hosszabb reakcióidőket kaptunk, és a homonim rag is megnövekedett döntési időkkel 

járt. Ragok szerint bontva az eredményeket, az egyértelmű (-ból) ragra végződő 

alakokon mért döntési idők is az alakok gyakoriságával jártak együtt, ami arra utal, 

hogy egész alakként voltak hozzáférhetők. Ez szemben áll a szabályos tövek hasonló 

toldalékolt alakjainál megfigyelt morféma alapú hozzáféréssel, amire a tőgyakorisági 

hatás utal. A vizsgált rendhagyó tőosztály szabályos egyértelmű, illetve homonim 

ragra végződő alakjain a mért reakcióidők egyaránt az alakok gyakoriságával 

korrelálnak, tehát egész alakjukban is reprezentálódtak. Az eredmények alapján arra 

következtetünk, hogy a rendhagyó tövek szabályos alakjukban is eltérően 

dolgozódnak fel, mint a szabályos tőosztályba tartozó szavak. 

 

 

5. Rendhagyó tőosztály szabályos és rendhagyó alakjainak feldolgozásában van-e 

mérhető különbség? (2B kísérlet) 

 

A 20 rendhagyó tőosztályba tartozó szónak a rendhagyó alakú többes számú alakját 

(pl. álmok) hasonlítottuk össze a fentebb tárgyalt szabályos alakokkal (pl. álomnak és 

álomból). Bár a tövek háromféle ragozott alakja közül messze a többes számú alakok 

fordulnak elő leggyakrabban, mégis a többes számú alakokon mértük a legtöbb 

hibázást és a leghosszabb döntési időket – ez különösen a ritka szavakra volt igaz. A 

rendhagyó többes számú alakok esetében a reakcióidők egyaránt korreláltak a tövek 

és az alakok gyakoriságával, bár az alakgyakoriság erősebb korrelációt mutatott. A 

rendhagyó alakokon mért hosszú reakcióidők talán azzal magyarázhatók, hogy a 

rendhagyó alak feldolgozása plusz terhet jelent a nyelvi elemző rendszer számára. Az 

 8



is elképzelhető, hogy a meghosszabbodott döntési idők egyaránt tükrözik a 

rendhagyó tő és a homonim grammatikai morféma összeadódó hatását, ugyanis a 

többes szám jele (-k) a magyarban kétértelmű toldalék, hiszen jelen idejű egyes szám 

első személyű igeragként is szolgál. 

 

 

6. A tő kétértelműsége hogyan hat szabályos egyértelmű és kétértelmű ragozott 

alakjainak a hozzáférésére? (2C kísérlet) 

 

Kíváncsiak voltunk, hogy produktív szabályos tőosztályba tartozó homonim tövek 

ragozott alakjainak a feldolgozása eltér-e a nem homonim szabályos tövek alakjain 

mért mintázattól? Okoz-e a feldolgozásban eltérést a szabályos tőosztályon belül, ha 

a tő kétértelmű? A homonim tövek három alakján mértük a lexikai döntés 

reakcióidejét: egyértelmű igerag mellett (pl. dobsz), egyértelmű főnévrag mellett (pl. 

dobból), valamint kétértelmű rag mellett (pl. dobnak). Mivel az alakok szabályosak, 

azt várnánk, hogy egyértelmű főnévrag és igerag mellett morfológiai elemzés 

történik, és csak a tövek felől lesz a szó hozzáférhető. Ezzel szemben a kétértelmű 

ragról már kiderült, hogy egészleges hozzáférést eredményez, legalábbis lexikai 

döntés helyzetben. 

 

Az elemzések azt mutatták, hogy az egyértelmű igeragra végződő alakokon hibáztak 

a legtöbbet a személyek, és ezeken mértük a leghosszabb reakcióidőket, bár ezek az 

alakok kétszer olyan gyakoriak, mint az egyértelmű főnévragra végződő alakok. 

Legrövidebb döntési időket a kétértelmű raggal toldalékolt alakokon kaptunk, ami 

valószínűleg azzal magyarázható, hogy ezek majdnem hússzor gyakoribbak, mint az 

egyértelmű főnévragra végződő alakok, és majdnem tízszer olyan gyakoriak, mint az 

igeragos alakok. Az egyértelmű igeragos szóalakoknál megfigyelt hosszú döntési 

reakcióidőket talán az magyarázza, hogy a kísérleti anyagban többségben voltak a 

főnevek, ami nem szándékolt beállítódási hatást eredményezhetett. Mivel a 

személyek főnevekre számítottak, lelassult a döntés, ha egy igével találkoztak, és 

többet is hibáztak. 

 

A különböző ragozott alakokra adott döntési időket szignifikánsan befolyásolta a 

homonim tő főnévi és igei olvasatának a viszonylagos gyakorisága. Egyértelmű 
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igerag esetén a személyek gyorsabban döntöttek azokról az alakokról, amelyek igei 

olvasata legalább kétszer olyan gyakori, mint a főnévi olvasat. Ezzel szemben 

kétértelmű és egyértelműen főnévi rag mellett gyorsabb döntések születtek azokról 

az alakokról, amelyeknek a főnévi olvasata a gyakoribb. Tehát a homonim tövek 

olvasatainak eltérő előfordulása mondat kontextus nélkül is mérhetően befolyásolja a 

szóalakokra adott lexikai döntés reakcióidejét. 

 

A korrelációs elemzések azt mutatják, hogy a főnévként is olvasható egyértelmű 

főnévraggal (-ból), valamint a főnév és ige mellett egyaránt használatos kétértelmű 

raggal (-nak) képzett alakok vizuális lexikai döntés helyzetben a teljes alakok felől 

hozzáférhetők, nem szótőre bontva, ugyanis a döntési idők az alakok és nem a tövek 

gyakoriságával korreláltak. A kétértelmű rag mellett az igei olvasat alakgyakorisága 

szignifikáns pozitív korrelációban állt a döntési időkkel, ami arra utal, hogy mindkét 

olvasat aktiválódott, és az igei olvasat lassította a döntést. Az egyértelmű igeragra 

végződő homonim töveken mért döntési idők az igei olvasat tőgyakoriságával jártak 

együtt, ami arra utal, hogy morfémára bontva voltak hozzáférhetők. Ez talán abból 

fakad, hogy az igei és a főnévi olvasat eltérően dolgozódik fel, mivel az ige központi 

szerepet játszik a mondatszerkezet felépítésében. 

 

 

 

HARMADIK KÍSÉRLET: Morfológiai előfeszítés szabályos egyértelmű és 

homonim tövek egy- és kétértelmű ragozott alakjain 

 

7. A lexikai döntés és a morfológiai előfeszítés azonos folyamatokat mér-e?(3A 

kísérlet) 

 

Szerettük volna összevetni a lexikai vizsgálatokban leggyakrabban alkalmazott 

kísérleti módszert: a lexikai döntés helyzetet és a morfológiai előfeszítést. 

Összehasonlításuk érdekében a két eljárást azonos szóanyagon végeztük el. A 3A 

kísérletben az 1A kísérlet negyven produktív szabályos szótövét használtuk fel az ott 

szereplő ragozott alakjukban. Az 1A kísérlet lexikai döntése azt mutatta, hogy az 

egyértelmű ragra végződő alakok morfémákra bontva hozzáférhetők, míg a homonim 
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rag egészleges reprezentációval jár együtt. Kíváncsiak voltunk, hogy a morfológiai 

priming megerősíti-e a lexikai döntésben megfigyelt eltérést. 

 

Három előfeszítő helyzetet vetettünk össze. Az előfeszítő szó lehetett a tő maga, a tő 

ragozott alakja, vagy egy kontroll szó, amely a ragozott alakkal megegyező 

toldalékot viselt és közel azonos volt az alak- és tőgyakorisága. A célinger mindig a 

szótő volt, amelyen mértül a lexikai döntés reakcióidejét. A formai hasonlóság 

esetleges előfeszítő hatásának a tesztelésére fonológiailag hasonló szópárokat is 

teszteltünk. Fonológiailag hasonló, de jelentésükben eltérő alakok között nem volt 

megfigyelhető előfeszítés.  

 

Az elvégzett varianciaanalízis azt mutatta, hogy a döntési időket a rag típusa 

(egyértelmű vagy homonim) és az előfeszítő inger fajtája (tő, ragozott alak, kontroll), 

valamint a tő gyakorisága (ritkább vagy gyakoribb) egyaránt befolyásolta. A 

kétértelmű rag az előfeszítő szó végén mind a ritkább, mind a gyakoribb tövek 

esetében rövidebb reakcióidőket eredményezett a tövön, mint az egyértelmű rag. Ez 

eltér a lexikai döntésben megfigyelt mintázattól, ahol a kétértelműség megnehezítette 

a döntést.  

 

A gyakori töveken összességében rövidebb döntési időket mértünk. Az előfeszítő 

ingereket tekintve legrövidebb időket a tő-tő pároknál kaptunk, ennél hosszabb volt a 

reakcióidő a ragozott alak-tő párok esetében, és leghosszabb volt a kontroll szó után. 

Mind a tő, mind szabályosan ragozott alakja előfeszítette a tövet függetlenül attól, 

hogy az előfeszító inger grammatikai morfémája egy- vagy kétértelmű volt.  

 

Tehát a toldalék gyakorisága eltérően hat a lexikai döntés és az előfeszítés 

folyamatában. Lexikai döntéskor a homonim rag a gyakorisága ellenére feldolgozási 

terhet jelentett. Az előfeszítésben viszont, ahol a homonim ragra végződő ingerről 

nem kellett dönteni, csak a gyakoriság hatása érvényesült. Azonos tőgyakoriság 

mellett a gyakoribb toldalék után rövidebb reakcióidőket mértünk. Tehát 

vizsgálataink azt mutatják, hogy a lexikai döntés és a morfológiai előfeszítés a 

feldolgozás eltérő folyamatait méri. 
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8. A homonim tő két olvasatának ragozott alakjai előfeszítik-e egymást? 

 

Kérdés, hogy a morfológiai priming során a homonim tövek mindkét alakja 

aktiválódik-e, vagy csak a ragnak megfelelő olvasat. Kísérletek azt mutatták, hogy a 

homonim tő egyik olvasatának egyértelmű ragozott alakja gátolja a másik olvasat 

ragozott alakjának a hozzáférését vizuális-vizuális priming során (Badecker és Allen, 

2002). A gátlást azzal magyarázzák, hogy valószínűleg mind a két olvasat 

aktiválódik, de az egyértelmű toldalék hatására a vele összeillő olvasat aktivációja 

erősödik, míg a másik olvasat gátlás alá kerül. Kísérletünkben vizsgáltuk, hogy a 

homonim tő egyértelmű igeragra végződő, valamint kétértelmű ragozott alakja 

előfeszíti-e vagy éppen gátolja az egyértelmű főnévi olvasatát a kontrollhoz képest. 

Azt vártuk, hogy a két olvasat egyértelmű alakjai között mi is gátlást fogunk 

kimutatni, a kétértelmű alak viszont inkább előfeszíti, de legalábbis nem gátolja le 

egyik olvasatot sem, hiszen mindkettő összeillik a raggal. A lexikai döntésben a 

homonim tövek két olvasatának a relatív gyakorisága befolyásolta az 

időeredményeket. Kíváncsiak voltunk, hogy a hatás a priming során is érvényesül-e. 

 

Saját kísérletünkben nem tudtunk sem előfeszítést, sem gátlást kimutatni a 

kontrollhoz képest. A homonim tő két olvasatának a relatív gyakorisága ugyanakkor 

hatással volt a döntési időkre. Hosszabb volt a döntési idő, amikor a tő igei olvasata 

legalább kétszer olyan gyakori, mint a főnévi olvasat szemben azzal, amikor a tő 

főnévi olvasata a gyakoribb. Mivel a célszó mindig a homonim tő egyértelmű főnévi 

ragozott alakja volt (pl. sírból), ezért az eredmény tulajdonképpen azt mutatja, hogy 

könnyebb volt a döntés, amikor a homonim tő domináns olvasata megegyezett a 

célszó olvasatával. A kísérletünkben nem tudtuk sem igazolni, sem elvetni a 

hipotézisünket. Az olvasatok relatív gyakoriságának a hatása ugyanakkor arra utal, 

hogy a homonim tövek olvasatainak az aktiválódása lexikai tulajdonságuk és a 

mondat kontextus befolyásoló folyamataitól függetlenül hat. 
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 9. A kétértelműség okoz-e feldolgozási terhet? 

 

Az első kísérlet lexikai döntés feladatában azt figyeltük meg, hogy a kétértelmű rag 

mind a ritkább, mind a gyakoribb tövek között egyformán megnövelte a reakcióidőt 

átlagosan 36 ms-al. Ez a hatás egyaránt érvényesült a szabályos és a rendhagyó tövek 

esetében. Ebből arra következtetünk, hogy bár a kétértelmű toldalékra végződő 

szóalaknak csak egy lehetséges olvasata van, a homonim grammatikai morféma 

lokális értelmezési nehézséget okoz, ami lelassítja a lexikai döntés folyamatát. 

 

Ezzel szemben a morfológiai priming során az előfeszítő inger kétértelműsége nem 

okozott feldolgozási nehézséget. Az egyértelmű (-ból) toldalékra végződő alakokhoz 

képest a kétértelmű (-nak) toldalékkal ellátott alakok után rövidebb reakcióidőket 

mértünk a tövön. A tő-tő priminghoz képest mind a ritkább, mind a gyakoribb tövek 

esetében egységesen megnőtt a tövön mért reakcióidő, amikor a tő ragozott alakja 

szerepelt előfeszítő ingerként. A lassabb döntési idők véleményünk szerint azt a 

megnövekedett feldolgozási terhet és időt tükrözik, amely a hosszabb és 

morfológiailag összetettebb előfeszítő inger feldolgozásával jár. Amikor az előfeszítő 

inger a tő ragozott alakja, automatikus morfológiai elemzés történik, ami aktiválja a 

tövet, és ezért mérhető szignifikáns előfeszítés a kontroll helyzethez viszonyítva. 

Ugyanakkor a ragozott alak morfémákra bontása időt vesz igénybe, és ezt a 

feldolgozási időt a szótövek és a ragok gyakorisága együttesen befolyásolja.  

 

A tő kétértelműségének a hatása a lexikai döntésben annyiban volt mérhető, hogy a 

kétértelmű alakok esetében (pl. csapnak) a főnévi olvasat gyakoriságával negatívan 

korrelált a döntési idő, vagyis minél gyakoribb volt a szó, annál gyorsabb volt a 

döntés, míg az igei olvasat alakgyakorisága pozitívan korrelált a reakcióidőkkel, azaz 

minél gyakoribb volt, annál hosszabb döntési időket mértünk. A priming kísérletben 

nem sikerült előfeszítést vagy gátlást mérnünk a homonim tövek két olvasata között. 
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10. A gyakoriság hatása 

 

A tövek és alakok előfordulásának gyakorisága minden feltételben befolyásolta az 

eredményeket. Összességében a gyakoribb tövek és alakok könnyebben 

hozzáférhetők, mint a ritka szavak. A gyakoriság önálló hatásnak mutatkozott a 

kísérleteinkben, és nem állt kölcsönhatásban a többi vizsgált változóval. Az alakok és 

a tövek gyakoriságának ismeretében el lehetett különíteni a szóalak aktivációt a tőre 

és ragra bontott elemzési folyamatoktól. 
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