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I. Bevezetés 

Születésünk pillanatától kezdve a világban, a környezetünkben jelek sokaságával 

találkozunk. A jelek segítik a valóságban, a világban való eligazodásunkat; 

tájékoztatnak, ismereteket adnak át, üzeneteket közvetítenek. 

Ha egy információt nem saját tapasztalat útján, hanem közvetett módon szerzünk 

meg, akkor szükség van egy jelrendszerre, amelynek segítségével továbbítható az 

információ. A legáltalánosabb jelrendszer a nyelv. A kapott jeleket az elménkben 

különböző kritériumok alapján automatikusan rendszerezzük, csoportosítjuk. A 

kategorizáció folyamata, vagyis a tárgyak kategóriákba sorolása a feldolgozás 

szempontjából félúton található az észlelés és a gondolkodás között. 

1. A munka tárgya és célja 

Szakdolgozatomban a mentális lexikonban tárolt egységek közötti 

kapcsolatokkal foglalkozom. Elménk észrevétlenül kategorizálja, tipizálja a jeleket, 

fogalmakat, és alkot ítéletet fölöttük. Ezen folyamatok vizsgálatára a Kisdobronyi 

Középiskola tanulóit választottam. 

A mezőösszefüggések vizsgálatánál a célom volt az, hogy bemutassam, hogy a 

szavaink az adott mezőkön belül milyen kapcsolatban állnak egymással, és milyen 

módon határozzák meg egymást. Ezenfelül a mindennapokban használt szavak mellett 

célként tűztem ki a grammatikai fogalmak kategorizációjának megfigyelését, 

pontosabban azt,  hogyan rögzülnek, milyen szavakkal állnak szoros kapcsolatban, 

hogyan épülnek be a gondolkozásukba azok a fogalmak, amelyekkel a diákok a magyar 

nyelv órák keretein belül találkoznak. 

2. A kutatás módszere 

A kutatás forrását egy általam összeállított és a Kisdobronyi Középiskola 7., 8., 

9., 10. és 11. osztályban tanuló diákok által kitöltött kérdőív képezi. Kérdőívemet 

összesen 62 tanuló töltötte ki. A kitöltött kérdőíveket 5 részre osztottam, tekintettel a 

válaszadók életkorára. A 7. osztályból 9 tanuló (6 lány, 3 fiú), a 8. osztályból 16 (9 lány, 

7 fiú), a 9. osztályból 11 (3 lány, 8 fiú), a 10. osztályból 12 lány, a 11. osztályból pedig 

14 tanuló (5 lány, 9 fiú) vett részt a felmérésben.  

A kutatás alapját szolgáló kérdőív három nagy részre oszlott. Az első részben 

arra kértem a diákokat, hogy határozzák meg a megadott szavak definícióját. 
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Feltételeztem ugyanis, hogy a definíciók meghatározásánál nemcsak az adott szavak 

jellemzői, külső és belső tulajdonságai jelennek majd meg, hanem azok a fogalmak, 

amelyek hozzájuk legközelebb állnak, csoportok, amelyekbe tartoznak, vagy épp 

hozzájuk hasonló egyedek. A jelenség megfelelő bemutatása érdekében az első három 

fogalom a mindennapi életből ismertek (veréb, alma, krumpli), a következő kettő pedig 

általuk már az iskolában elsajátított grammatikai fogalom (ige, alany). 

A második részben a diákok feladata az volt, hogy a megadott szavakat illesszék 

be a megfelelő helyre, figyelembe véve azt, hogy azok milyen logikai kapcsolatban 

állnak egymással. Az első három feladat itt is általánosan használt fogalmakból tevődött 

össze. Az említett feladatokat egy Magyarországon használatos általános iskolai 

tankönyv alapján készítettem el, amely 6. osztályos tanulók számára lett készítve. A 

negyedik feladatban grammatikai fogalmak (főnév, köznév, számnév, alapszófajok) 

csoportosítása volt a cél, a már előzőleg alkalmazott módszerrel. 

A harmadik részben arra kértem a diákokat, hogy az előző feladatok alapján 

maguktól rajzolják/írják le az alma szó összefüggéseit, megnevezve fölé-, alá- és 

mellérendelt fogalmakat.  

3. Hipotézisek 

A kutatás elvégzése előtt feltételezem, hogy a gyerekek mentális lexikonában is 

jelen van a szavak közötti alá- és fölérendelt kapcsolat. Feltételezem, hogy a szavak 

között lévő alá- fölé- és mellérendelt kapcsolat aktívan jelen van egy-egy fogalom 

meghatározásánál. Továbbá feltételezem azt is, hogy a diákoknál mindennapokban 

használt szavak meghatározása, jelentésmezőben való elhelyezése könnyebben 

működik, mint a magyar nyelv órán tanult grammatikai fogalmaké. 

4. A kutatópont, Kisdobrony rövid bemutatása 

Kisdobrony magyar község, 38 km-re terül el Ungvártól. Vasútállomása 10 km-

re van Bátyútól. A falun áthalad a Csap – Beregszász közút. Társközségei: Tiszaágtelek, 

Demicso (Botlik – Dupka 1993:198). Lakossága a 2001-es népszámlálás adatai szerint 

1872, ebből 1728 magyar (Molnár – Molnár D. 2005: 84). 

 Múltjából: Árpád-kori település. „Csepánfölde (-telke). IV. Béla e lakatlan 

földet, amely örökös nélkül elhalt emberé volt, állítólag már 1248-ban Beregi Snethe fia 

Mátyásnak adta. 1384-ben Kisdobronynak nevezik.   Lehoczky Tivadar szerint neve 
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szláv eredetű, tölgyerdeje után, Dubrony alakban. (Lehoczky 1873) A tatárjárás után 

lakatlan hely. Széchyek peres ügyében Csepánfalva, másként Kisdobrony néven is 

előfordul a felsorolásban. Kisdobrony a megyebeosztás szerint a XVIII. században és a 

XIX. század elején Ung megyéhez, majd Bereg vármegyéhez tartozott. 1944 őszén a 

sztálinisták 154 férfit hurcoltak el, ebből 72-en odahaltak (Botlik – Dupka 1993:199). 

Református egyháza 1618-ban keletkezett. Gyülekezetének létszáma 1250 fő, 

lelkipásztoruk: Bernát Tamás. 

A magyar tannyelvű óvodában 45 kisgyermeket gondoznak. 

A településen egy középiskola működik. A Kisdobronyi Középiskola egy 

magyar tannyelvű oktatási intézmény.  

Kisdobronyban az oktatás első nyomai az 1700-as évekre vezethetők vissza. Az 

első iskola, amely egyházi iskolaként a század elejétől működött, azon a földterületen 

épült fel, melyet a Medzichradszky család adományozott a községnek. 1796-tól állandó 

tanítója volt. A két világháború között állami magyar tannyelvű népiskola működött a 

községben, nyolc osztállyal. Az 1938-as visszacsatolás után egy állami és egy 

református népiskolája van a falunak. 

1945-től elemi iskola lett, négy osztályteremmel és két tanítóval. 1948-ban 

átalakították hétosztályos iskolává, ahol 9 tanító dolgozott. 1950-ben magyar tannyelvű 

általános iskola működött a községben. A kétemeletes épület 10 tanteremmel és 

műhellyel rendelkezett. Ekkor már a gyerekeket 17 tanár oktatta. A tanulók 

középiskolai tanulmányait a szomszédos Nagydobronyban folytatták. 

A 2005 áprilisában bekövetkezett higanybaleset után használatra alkalmatlannak 

ítélték a Kisdobronyi Középiskola (akkor még Általános Iskola) épületét. Így a 

2007/2008-as tanévig a tanulók több helyen voltak elhelyezve, hogy folytatni tudják a 

tanulmányaikat, és az iskola ne szűnjön meg működni. Helyet biztosítottak a helyi 

könyvtárban, a községháza egyik üléstermében, a református parókián és a 

Nagydobronyi Középiskolában a tanév folytatásához. 

A 2006/2007-es tanévben a Kisdobronyi Általános Iskola 250 tanulót és 20 

pedagógust számlált. 2006-ban megkezdődött egy új iskola építése, melynek első 

részlegét 2007 szeptemberében, a következőt pedig 2009 októberében adták át. A 

Kisdobronyi Általános Iskolát 2009-ben minősítették át Kisdobronyi Középiskolává. 

A Kisdobronyi Középiskolában 4 alsó és 7 felső tagozat, valamint 3 napközis 

csoport működik. A 2017/18-as tanévben a tanulók száma 218, a pedagógusoké 24.   
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II. A jelentésmező-összefüggések és alkalmazhatóságuk a magyar nyelv órák 

keretein belül 

1. A jelentéstan helye a tudományok rendszerében 

A jelentéstan viszonylag fiatal tudomány, önálló tudományágként csak a XIX. 

század óta létezik. A nyelvleírás önálló részeként először Christian Karl Reisig  

1839-ben kiadott munkájában szerepelt. Középpontjában a nyelvi jelentés áll. Mivel a 

nyelv jelentéseket közvetítő jelrendszer, a jelentéstan (szemantika) a nyelvtudomány 

egyik legfontosabb ága. A nyelvtanhoz (grammatikához) hasonlóan vizsgálatait 

szintén minden nyelvi kategóriára – a szavakra, a szószerkezetekre, a mondatokra és a 

szövegekre – kiterjeszti (A. Jászó szerk. 2007: 477). A különféle szemantikák 

jelentéselméletei lényegében csak a nyelvi jelentést próbálják modellálni – van 

azonban egy olyan tudomány is, nevezetesen a szemiotika, melynek nemcsak a nyelvi 

jelentés, hanem általában a jelentés a tárgya. A szemiotika (más néven: szemiológia) 

tehát általános jeltudomány, a legáltalánosabb jeltan. A nyelvészetnél tágabb körű, 

hiszen nemcsak a társadalomban, hanem a természetben előforduló jelekkel is 

foglalkozik. Fő feladata a jelrendszerek, jelek közös vonásainak kutatása, a jelek 

tipizálása (Pethő 2004: 9). 

Mivel a szemantika középpontjában a nyelv és a gondolkodás 

kapcsolatrendszerének sajátos vizsgálata áll, ezért kapcsolatban van a filozófiával (ezen 

belül az ismeretelmélettel), továbbá a pszichológiával és a logikával, valamint igen 

szoros kapcsolatban van a stilisztikával is (Pethő 2004: 14). 

2. A szójelentés fogalma 

A nyelvi jel lényegére irányuló kutatások viszonylag új keletűek, de a fogalom 

maga már Arisztotelész munkáiban is felbukkan; a középkori skolasztikus filozófusok 

nem egy tekintetben értékes megállapításokkal gazdagították a jelre vonatkozó 

ismereteinket. A „jel”, a „szimbólum” fogalma a XIX. század folyamán is — különböző 

interpretálásban — elég gyakran előfordul a nyelvészeti és a nyelvfilozófiai 

értekezésekben. Az első olyan nyelvész azonban, aki a nyelvtudomány történetében 

elméletének sarkalatos pontjává növesztette a nyelvi jel fogalmát, és a nyelvtudomány 

státusát is a nyelvi jel fogalmából kiindulva próbálta meghatározni a tudományok 

rendszerében, Ferdinand de Saussure volt. Saussure a jelben megkülönböztette a jelölőt 

(signifiant) és a jelöltet (signifié) mint annak két összetevőjét. A jelölő a jel firmai 
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összetevője: a hangsor, a jelölt pedig a hangsor által felidézett 

 jelentéstartalom (A. Jászó szerk. 2007: 478).  

Gombocz Zoltán Jelentéstanában (Pécs, 1926) — a lélektani jelleg 

kidomborítására — a szójelről mint a hangi kép és a képzet, illetve a 

képzetkomplexumok kapcsolatáról beszél, majd hangsúlyozza, hogy a hangalak és a 

jelentés közt nincs szerves kapcsolat, a kettő egysége csupán társadalmi konvenció 

eredménye (Máthé 1971: 1474). 

A nyelvi jel és az általa jelölt valóság viszonyának kérdése továbbra is nyitott 

kérdésmaradt. 

3. A jelentés különböző megközelítései 

A jelentés fogalma nehezen határozható meg. Gombocz Zoltánt idézve „a 

jelentés […] funkciófogalom: a névnek az az ereje, vis verbi, hogy képzettartalmat 

jelent, megjelenít, a szó értelmének az a tulajdonsága, hogy névhez kapcsolódik” 

(Gombocz 1926: 131). A nyelvtudomány korábbi korszakaiban több Gomboczéhoz 

hasonló meghatározással találkozhatunk. Az ilyen meghatározásokban azonban annyi a 

bizonytalan értelmű elem, hogy még hozzávetőlegesen sem tekinthetők 

megfelelőeknek.  

Negyven évvel Gombocz Zoltán Jelentéstana után jelent meg Károly Sándor 

munkája, melyben így fogalmazza meg a jelentés definícióját: "A jelentés a jel (vagy 

jelkapcsolat) használati értéke (funkciója), amely a használók kisebb-nagyobb csoportja 

számára absztrahálás útján előírja (megszabja) a jel (jelkapcsolat) vonatkozását a 

valóság megfelelő részletéhez, ennek a valóságnak a vonatkozását a jelek használóihoz, 

a beszédszituációhoz és általában más jelek használatához, s e vonatkozásoknak 

megfelelően a jel (jelkapcsolat) hozzáilleszthetősegét más jelekhez a beszéd kisebb és 

nagyobb egységében, és e beszédbeli szerepben helyettesíthetőségét más jelekkel (vagy 

jelkapcsolatokkal)." (Károly 1970: 43). 

A mai jelentéstan nem határozza meg közvetlenül a jelentést, abból indul ki, 

hogy a jelentés viszonyfogalom, és ebben osztozik Gombocz és több kortársának 

véleményében, de ezt a viszonyfogalmat a logika és a kognitív pszichológia legújabb 

eredményeivel összhangban kívánja közelebbről meghatározni. Kiefer Ferenc 2007-ben 

megjelent könyvében a választott módszertől és részben a vizsgálandó kérdésektől 

függően háromféle módon határozza meg a jelentést: 
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a) Logikai (formális) jelentésfogalom 

A logikai szemantika a logikai jelentésfogalomra épül: vizsgálja a nyelvi 

kifejezéseknek a vonatkozással való kapcsolatát és főbb vonulata a jelentésnek 

igazságfeltételekkel történő leírására törekszik. 

b) A kognitív jelentésfogalom 

A kognitív szemantika a nyelvi kifejezések jelentését kognitív oldalról közelíti 

meg, a jelentés eszerint összefügg azzal, hogy a világ dolgait hogyan érzékeljük 

(percepció) és hogyan dolgozzuk fel (kogníció). 

A vonatkozás és a jelentés szoros kapcsolata érhető tetten a tárgyak, élőlények 

osztályozásában is. A tárgyak, élőlények nevei között különféle jelentésviszonyokat 

állapíthatunk meg. Az alapnevek az alá- és fölérendeltségi viszonyban jelennek meg 

középen a mezőösszetételben. Erről bővebben a későbbiekben lesz még szólva. 

A kognitív szemantika és a formális szemantika általában nem ugyanazokra a 

kérdésekre keres választ, ugyanazzal a kérdéskörrel kapcsolatban pedig a jelentés más-

más aspektusaira helyezi a hangsúlyt, a kettő tehát nem feltétlenül zárja ki egymást. 

c) A strukturális jelentésfogalom 

A strukturális szemantika azokat a jelentésviszonyokat vizsgálja, amelyek a 

nyelvi jelek között fennállnak. 

4. A mentális lexikon 

a) A mentális lexikon felépítése 

A kognitív jelentésfogalomnál említettük, hogy a tárgyak, élőlények nevei között 

különféle alá- és fölérendeltséget figyelhetünk meg.  

A szókészlet csoportosítása régi és máig sem megoldott kérdése a 

nyelvtudománynak. Míg a nyelvtan rendszerét már az ókorban kidolgozták, a szókincs 

csoportosítására az ábécébe szedés eljárásánál, illetve a fogalomkörös elrendezésnél 

jobbat nem tudtak kigondolni. A hiponímia (alárendeltség) tehát igen régi szótáralkotó 

elv; tulajdonképpen inklúzió (bennfoglalás). A skarlát jelentését tartalmazza a pirosé, a 

tulipán jelentését a virágé. A 20. században sok minden történt a probléma 

megoldásáért. 

Saussure szerint „egy nyelv valamennyi kifejezőeszköze egy szerves egységet, 

egy rendszert alkot, amelynek minden tagját meghatározza a többi tagokhoz való 
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viszonya s az egészben elfoglalt helye”. Arra a kérdésre, hogy milyen is a  

szókészlet rendszere, feleletet a két világháború között a mezőelméletek próbálták adni 

(Id: A. Jászó szerk. 2007: 505-506). 

„A természetes nyelvben a valóságnak… az emberi interpretációnak, 

értelmezése tükröződik.” Ebből alakul ki a világ nyelvi képe, amelynek eredménye, 

hogy „az ember memóriájában létrejön egy belső mentális valóság”, egy agyi szótár 

(mentális lexikon), „amelynek struktúrája nem lineáris, hanem hierarchikus felépítésű. 

A pszicholingvisztika egyik kiemelt kutatási területe a mentális lexikon. A mentális 

lexikon – habár elfogadott agyi szótárként való jellemzése – nehezen definiálható. 

Pinker megfogalmazásában: „A nyelv tehát úgy működik, hogy minden ember agyában 

van egy szótár és egy fogalomtár, melynek tagjaira a szavak vonatkoznak (mentális 

lexikon), valamint egy szabályhalmaz, mely meghatározza, hogy a szótár elemei hogyan 

kapcsolódnak össze, és miként fejezik ki a fogalmak közötti viszonyokat (mentális 

grammatika)” (Pinker 2006: 83). 

Amennyiben mentális lexikonról beszélünk, ki kell emelnünk, hogy a mentális 

lexikon változik; sem a benne tárolt egységek, sem az egységek közötti kapcsolatok 

nem statikusak: új fogalmakat tanulunk, a tárolt egységek között új kapcsolatok jönnek 

létre, bizonyos kapcsolatok megszűnnek. A mentális lexikonnal kapcsolatban tehát 

fontos annak dinamikusságát, időbeni változását is hangsúlyoznunk (vö. Aitchison 

2003, Knipf–Rada–Bernáth 2006). 

A nyelvi üzenetek megértése és produkciója szempontjából alapvető fontosságú 

az a rendszer, amely a szavak jelentését, illetve az egyéb nyelvi jeleket, valamint a 

nyelvi szabályokat tárolja. A mentális lexikon kapcsán az egyik legfontosabb kérdés, 

hogy miképpen épül fel. Amit biztosan állíthatunk, az az, hogy a szavak nem 

rendezetlen összevisszaságban tárolódnak a fejünkben. Ezt két dolog is alátámasztja. Az 

egyik ilyen bizonyíték, hogy nagyon sok szót kell tárolnunk. Egyes becslések szerint 

(Seashore-Eckerson 1940) egy iskolázott felnőtt körülbelül 150 ezer szót ismerhet (a 

saját anyanyelvén). Bár a mentális lexikon nagyságára vonatkozó becslések 

meglehetősen problematikusak (elvégre nem lehet megszámolni az összes olyan szót, 

amit egy személy ismerhet), ráadásul az sem teljesen világos, hogy mit tekintünk 

egyáltalán szónak, Aitchison (1987) szerint a lexikonban tárolt szavak száma 50 ezer és 

250 ezer között lehet. 
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A másik bizonyíték, ami arra utal, hogy a mentális lexikon valamilyen rendszer 

szerint kell, hogy szerveződjön, az az, hogy nagyon gyorsan hozzá tudnunk férni a 

szavak jelentéséhez. Egy átlagos beszélgetés során másodpercenként 1,5-2 szót 

mondunk ki (és értünk meg). Még ennél is meglepőbb az, hogy viszonylag gyorsan el 

tudjuk dönteni egy adott szóról, hogy az anyanyelvünkben létezik-e vagy sem.  A 

lexikális döntési feladatban a kísérleti személyektől azt kérjük, hogy a bemutatott 

szavakról, például olyanokról, mint a „labda” vagy mint a „balda”, döntsék el, hogy 

léteznek-e a nyelvben, vagyis értelmesek-e. A „balda” szóhoz hasonló szavakat 

álszavaknak nevezzük, és az jellemző rájuk, hogy noha értelmetlenek, megtartják az 

adott nyelvre jellemző szóképzési szabályokat, vagyis akár létezhetnének is. Az 

álszavak mellett az értelmetlen szavak egy másik csoportja az úgynevezett nem-szavak, 

amelyek viszont nem tartják meg ezeket a szóképzési szabályokat, mint például a 

„blada”. A lexikális döntési feladatok általános eredménye az, hogy a kísérleti 

személyek nagyon gyorsan eldöntik, hogy egy szó létező (értelmes)-e vagy sem, sőt a 

nem létező szavakról való döntés reakcióideje általában kisebb, mint a létező szavakról 

való döntésé. Ez arra utal, hogy a nem létező szavakról való döntés során nem az 

történik, hogy a feldolgozórendszer végigkeresi az egész mentális lexikont, és 

amennyiben nem találja az adott szót, akkor válaszolunk nemmel. Ez ugyanis 

viszonylag hosszú reakcióidővel járna együtt, még akkor is, ha amúgy a lexikon 

gyorsan kereshető (Csépe – Győri – Ragó 2007-2008: 26). 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a mentális lexikon egy olyan tárhely, 

amelyben nagyon sok szóhoz igen gyorsan kell hozzáférnünk. Könnyen belátható, hogy 

egy olyan rendszerben, amelyben a szavak véletlenszerűen helyezkednek el egymás 

mellett, ez kivitelezhetetlen lenne.  

Feltételezhető, hogy az emberi agyban hasonló módon tárolódnak a szavak, 

vagyis az egymáshoz hasonlóak nem feltétlenül vannak egymás mellett, és az 

egymáshoz való hasonlóság nem a pontos helyen, hanem a szavak közötti kapcsolatok 

erősségén múlik (Csépe – Győri – Ragó 2007-2008: 26). 

A mentális lexikon elnevezés hasonlóságot sugall az írott lexikonnal, viszont, ha 

jobban megvizsgáljuk, feltűnik, hogy több tekintetben is különbözik tőle. 

Az írott lexikonban a szavak betűrendben követik egymást, és az egyes szavak 

jelentését a kapcsolódó szócikkek magyarázzák el. Azt azonban, hogy ez hasonlóan 

történne a mentális lexikon esetében, több tény is cáfolja. Egyrészt, ha a mentális 
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lexikon az írott lexikonhoz hasonlóan betűrendben tartalmazná a szavakat, akkor a 

nyelvbotlások, hibázások között gyakorinak kellene lenniük az olyan hibáknak, amikor 

az ábécében egymást követő betűket cserélünk fel. Ehhez képest az ilyenfajta hibázások 

nagyon ritkák, beszédünkben elsősorban jelentésükben hasonló szavakat cserélünk fel. 

Másrészt, az írott lexikonhoz képest a mentális lexikon tartalma nem állandó, 

hanem folyton változik: új szavakat tanulunk meg, más szavakat pedig elfelejtünk. 

Főként a hétköznapokban használt nyelv az, amelyben bizonyos szavak, szófordulatok 

viharos gyorsasággal váltják egymást, például a szlengkifejezésekben.  

Harmadrészt, a mentális lexikon abban is eltér az írott lexikontól, hogy 

lényegesen több információt tartalmaz a szavakkal kapcsolatban, mint az elnevezési 

alapját képező lexikonok. Az írott lexikonok által nyújtott információk szükségképpen 

limitáltak, míg a mentális lexikon esetében nem ismerünk ilyen határokat. Ráadásul, a 

mentális lexikon a szavakkal kapcsolatban szinte teljes leírást ad arról, hogy milyen 

szituációkban lehet azokat használni. Ezenkívül az írott lexikon a szavakat legtöbbször 

önmagukban definiálja, míg a mentális lexikonban – úgy tűnik – a szavak alapvető 

tulajdonsága, hogy a hasonló jelentésű szavak révén értjük meg őket (például a „meleg” 

szót a „hideg”, „langyos” és „forró” szavakhoz való viszonyában értelmezhetjük 

igazán). Továbbá az írott lexikonok nem tartalmaznak információt az adott szó 

tipikusságával vagy gyakoriságával kapcsolatban. A mentális lexikonban viszont ezek a 

jellemzők a lexikai elemek alapvető tulajdonságai közé tartoznak 

A mentális lexikon ugyanakkor két olyan információt is tartalmaz, ami 

lényegében az írott lexikonoknál is megtalálható, ez pedig a szavak mondatokban 

játszott szerepe és a hangalakja. Feltételezhető, hogy a mentális lexikon ezeket az 

információkat a szó jelentésével együtt tárolja, vagyis minden szónál található egy 

„bejegyezés” arról, hogy a szó ige, főnév, határozó stb., illetve hogy hogyan kell 

kimondani.  

Látható tehát, hogy a mentális lexikon nem az írott lexikonokhoz hasonlóan 

szerveződik, illetve hogy, legalábbis részben, független a fogalmi rendszertől, vagyis a 

világról való általános tudástól. A lexikonban nagyon gyorsan hozzá kell tudnunk férni 

nagyon sok szóhoz (Csépe – Győri – Ragó 2007-2008: 27). 
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b) A szavak szerveződése a mentális lexikonban 

Feltételezhetjük, hogy a szavak között vannak bizonyos kapcsolatok. A szavak 

közötti viszonyt legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, ha egyfajta „foltmintás” 

(patchwork) takaróra vagy kirakójátékra gondolunk, amelynek foltjai, illetve darabjai 

egymás mellett találhatók, és egy nagyobb mintázatot alkotva, több oldalról is 

érintkeznek egymással (Aitchison 1987). Ebben azok az alkotóelemek kerülnek egymás 

mellé, amelyek a valóság ugyanazon, illetve szorosan összetartozó részeiről szólnak, 

mint például az „alma” és a „körte”. Ha ezt az analógiát jobban átgondoljuk, könnyen 

belátható, hogy az elképzelés több okból is túlságosan leegyszerűsítő. 

Egyrészt, a szavak nem egyenletesen fedik le a világot: bizonyos területeken 

átfedő vagy részben átfedő szavak találhatók (például a kognitív, mentális, lelki, 

pszichés nagyon hasonló dolgokra vonatkoznak), más területeken viszont egyáltalán 

nem rendelkezünk szavakkal. Ráadásul az átfedő szavak hierarchikus viszonyban 

állhatnak egymással (pl. fülesbagoly – bagoly – madár – állat), valamint egyes szavak 

több más szóval is kapcsolatban állhatnak (például az alma nemcsak a körtével van 

kapcsolatban, de a lepénnyel és a fával is). Ezek a kapcsolatok nehezen értelmezhetők a 

„folt- minta”-modellben. 

 

1. ábra. A szavak mentális lexikonban való szerveződésének elméletei 

(Aitchison, 1987 nyomán) 

 

A szavaknak a fejünkben való szerveződésével kapcsolatban nagyon sok további 

elmélet is született, bár ezek leginkább két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik szerint 

a szavak jelentése visszavezethető úgynevezett szemantikai alkotórészekre („atomi 

részecskékre”), amelyeknek a jelentése tovább már nem bontható. A szavak közötti 
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kapcsolatot az elmélet szerint az határozza meg, hogy vannak-e átfedő szemantikai 

alkotórészei az egyes szavaknak. Például az „asztal” szót az alábbi alkotórészekből 

állíthatnánk össze: TÁRGY, ÖSSZEKAPCSOLT, SZILÁRD, FELÜL, 

HORIZONTÁLIS, VERTIKÁLIS, LAPOS FELÜLET. Ebben a felfogásban a szék sok 

ugyanilyen alkotórészt tartalmaz, azaz: TÁRGY, ÖSSZEKAPCSOLT, SZILÁRD, 

KÖZÉPEN, HORIZONTÁLIS, VERTIKÁLIS, LAPOS FELÜLET. Ezek alapján azt 

mondhatjuk, hogy az átfedő alkotórészek miatt a két szó nagyon hasonló jelentésű lesz. 

Bár ez önmagában igaz lehet, a szavak szemantikai alkotórészekre történő bontásával 

mégis elég sok probléma van. 

A problémák elsősorban azzal kapcsolatosak, hogyan honnan származnak az 

alkotórészek, primitívák.  Egyes elképzelések szerint az alkotórészek veleszületetten 

adottak, univerzálisak, és a szótanulás, illetve fogalmi tanulás során ezekből az 

alkotórészekből kiindulva képezzük le a szavak, a fogalmak jelentését. Egy ettől eltérő 

felfogás szerint (Miller-Johnson-Laird 1976) a szemantikai alkotórészek a perceptuális 

alkotórészekre vezethetők vissza, vagyis olyan elemi összetevőkre, amelyek a 

percepcióban a tárgyészlelés alapjául szolgálnak. A probléma ezzel az elképzeléssel az, 

hogy a konkrét fogalmak esetében jól működik, de az absztrakt fogalmak szinte 

biztosan nem írhatók le perceptuális jellemzőkkel. 

A szemantikai alkotóelemek szerinti szerveződés modelljével szemben tehát 

számos elméleti kifogás fogalmazódott meg, továbbá kísérleti bizonyítékokkal sem 

sikerült alátámasztani (Csépe – Győri – Ragó 2007-2008: 28). 

A lexikon szerveződési jellemzőit leíró elméleteknek az a csoportja, amely a szavak 

közötti szemantikai kapcsolatot tekinti a legfontosabbnak, már sokkal sikeresebbnek 

mondható. Az úgynevezett szemantikaiháló-modellek szerint a szavak önmagukban álló 

egészek, de a közöttük lévő kapcsolatok révén hálózatba szerveződnek. Azok a szavak, 

amelyek között van valamilyen viszony (pl. az asztal és a szék), összeköttetésbe kerülnek 

egymással, és minél szorosabb ez a viszony, annál szorosabb lesz az összeköttetés. Egy adott 

szó ugyanakkor több másikkal is kapcsolatba kerülhet, ezáltal hálózatok egész rendszere jöhet 

létre (Csépe – Győri – Ragó 2007-2008: 29). Ez alapján a szavak közötti viszony négyféle 

kategóriáját különíthetjük el: 

 mellérendelés az azonos kategórián belül (alma, körte, barack), 

 fölérendelés (veréb – madár), 

 együttjárás (sós víz, piros alma, gyáva nyúl), 
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 szinonima (okos, értelmes, nagyeszű). 

Több bizonyíték utal a hasonló jelentésű szavak kapcsolataira. Ezek közül a 

legfontosabb az úgynevezett szemantikai előfeszítési (priming-) kísérletekből 

származik (Meyer-Schvaneveldt 1971). Ezekben a kísérletekben a már ismertetett 

lexikális döntési feladatot alkalmazták, annyi különbséggel, hogy a célszavak előtt, 

vagy azokkal együtt, rövid ideig bemutattak egy másik szót, az úgynevezett 

előfeszítőt, ami vagy szemantikai kapcsolatban állt a célszóval, vagy nem. A kísérlet 

eredménye szerint az előfeszítő és a célszó között szemantikai kapcsolat esetén a 

lexikális döntés reakcióideje lényegesen lerövidült ahhoz képest, amikor a két szó 

között nem volt ilyen kapcsolat. Mindez arra utal, hogy egy adott szó feldolgozása 

segíti azon szavaknak a feldolgozását, amelyek vele szemantikai kapcsolatban vannak. 

A szemantikaiháló-modellben ez a következőképpen fogalmazódik meg: bármely szó 

esetében a megértési folyamat során részben aktiválódnak azok a szavak is, 

amelyekkel kapcsolatban áll, így ezeknek az adott szót követő feldolgozása az 

előzetes aktiváció miatt könnyebb lesz (Csépe – Győri – Ragó 2007-2008: 30).  

 

 

2. ábra. A célszó detekciójának reakcióideje az előfeszítő szóval való kapcsolat 

függvényében (Meyer-Schvaneveldt, 1971 nyomán) 

 

Mezőösszefüggésen a szavaknak a velük valóságvonatkozás szempontjából 

rokon szavakkal való kapcsolatát értjük. A lexémák mindegyik mezőn belül 

kölcsönösen kapcsolatban állnak egymással, és sajátos módon meghatározzák egymást. 
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Szemantikai mezőt alkotnak pl. a testrésznevek (nyak, fej, váll stb.), ugyanígy a 

járművek, gyümölcsök, szerszámok vagy színek különböző lexémái is.  

Némelyek szerint a nyelvek teljes szókészlete mezőkbe szerveződik; valójában 

viszont nagy különbségeket figyelhetünk meg a szókészlet különböző részei között. 

Nem okoz nehézséget összegyűjteni valamennyi, „testrészekre” utaló lexémát, de 

ugyanezt nagyon nehéz volna megtenni a „zaj” vagy a „díszítés” lexémáival. 

A szómezők kutatásának mai haszna inkább gyakorlati indíttatású, elsősorban az 

ún. fogalomköri szótárak felépítésében van nagy szerepe. Ezek első, valódi 

„fogalommá” vált példánya Peter Mark Roget (1779-1869) Thesaurusa volt. Roget a 

szókészletet hat fő területre osztotta: absztrakt relációk, tér, anyag, értelem, akarat és 

érzések. Mindegyik területet részletes és kimerítő alosztályokra osztotta, s így összesen 

1000 szemantikai kategóriát állított fel.  

Több szemantikus próbálkozott már azzal, hogy az összes szót szemantikai 

mezőkbe szerkessze össze, mindegyiknek megtalálva a helyét. Ez azonban lehetetlen. 
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5. A jelentésmező-összefüggések vizsgálata a Kisdobronyi Középiskola 

tanulóinál 

Mielőtt egyenként kiértékelném a kapott válaszokat, bemutatom a válaszadók 

aktivitását a kérdőív különböző pontjain, ugyanis már a válaszok elolvasása nélkül is 

megfigyelhető adott pontokon a diákok bizonytalansága.  

 

 

3. ábra. A tanulók válaszadási tendenciája kérdésekre lebontva 

 

A 3. ábrán az adott kérdésekre érkező válaszok mennyisége szerepel. Az első 

három kérdésre minden tanuló adott valamilyen választ, a negyedik kérdésnél már 

megfigyelhető némi bizonytalanság a nyolcadik, a kilencedik és a tizenegyedik 

osztályban. A 62 diákból 7 diák a meg sem próbálta meghatározni az ige fogalmát.  

Legnagyobb „passzivitás” az alany szónál figyelhető meg minden 

korcsoportban. 15 diák nem adott erre a kérdésre semmilyen választ. 

A következő feladatsor hármas és négyes kérdésére csupán 1-1 tanuló nem adott 

választ, viszont az utolsó feladatnál figyelhető még meg nagyobb hanyatlás a válaszadás 

terén. 7 diák meg sem próbálta leírni az alma szó logikai összefüggéseit más szavakkal, 

mindezt azok után, hogy négy hozzá hasonló feladatot oldottak meg, ebből hármat 

többnyire hibátlanul. 
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Messzemenő következtetéseket a rendelkezésre álló adatok alapján nehéz 

levonni. Viszont elgondolkodtató az, hogy míg a feladat első részében szereplő 

fogalmak jelentését részletesen kifejtették, addig a grammatikai fogalmakat inkább 

figyelmen kívül hagyták. Véleményem szerint ez az adott fogalmak ismeretének 

hiányát, vagy legalábbis az abban való bizonytalanságot tükrözi. Mindenesetre a 

továbbiakban egyenként megvizsgált fogalmak meghatározása alapján talán több 

következtetés vonható majd le ezzel kapcsolatban is. 

a) Jelentésmező-összefüggések megfigyelése fogalommeghatározásnál 

Mivel a szavak jelentésükön, a fogalmakhoz való viszonyukon keresztül az 

ismeretek, a tudás rögzítésének és továbbításának fontos eszközei, és napjaink egyik 

alapvető kérdése az ismeretek minél rövidebb idő alatt való megszerzése és hatékony 

felhasználása, egyre nagyobb gazdasági-társadalmi szerephez jut a lexikográfia, 

terminológia, ontológia, taxonómia stb. elméleti és gyakorlati művelése, hiszen e 

tudományágak feladata az ismeretek adott szempontok szerint való rendszerezése és 

összekapcsolása. Ennek köszönhető a már említett nemzetközi, széleskörű alap- és 

alkalmazott kutatások megindulása világszerte, és az, hogy már az egyetemi oktatás 

programjában is megjelennek e tudományok alapvető kérdései (Fóris 2005: 32). 

A fogalmak elsajátításánál alapvetően szükség van a definíció szerkezetének 

ismeretére. Ha ismerjük a definíció szerkezetét, a tanulás is könnyű. A meghatározandó 

dolgot besoroljuk a fölérendelt fogalomba (nemfogalomba, hiperonimába), majd 

felsoroljuk sajátos/megkülönböztető jegyeit, azokat a jegyeket tehát, amelyek a dolgot 

az általánosabb nemfogalomtól és a többi fajfogalomtól megkülönböztetik 

(Bencze‒Aczél 2001). 

A kérdőív első részében a diákoknak megadott fogalmakat kellett definiálniuk.  

Amint már a szakirodalom bemutatásánál említettem az írott lexikon csupán kevés 

hasonlóságot mutat a róla elnevezett mentális lexikonnal. Kérdőívem első részében 

ezeket az eltéréseket is megfigyelhetjük, a szakirodalomban ismertetett feltételezéseket 

is alátámaszthatjuk.  

A mentális lexikon eltér az írott lexikontól abban, hogy több információt 

tartalmaz a szavakkal kapcsolatban, nincsenek korlátai. Az írott lexikon önmagában 

definiálja, míg a mentális lexikonban hasonló jelentésű szavak révén határozza meg a 

fogalmak jelentését. 
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Feltételezésem szerint a fogalmak körülírásánál, azok tulajdonságain kívül, 

megjelennek a velük fölé- és mellérendelt kapcsolatban álló szavak is. Ez bizonyítaná 

azt, hogy a szavak általunk és környezetünk által kialakított csoportokban rendeződnek, 

amelyek így segítik a gondolkozás és megértés folyamatát. 

Az első feladatban a diákoknak a veréb szót kellett fogalmilag meghatározniuk 

és minél részletesebben körülírniuk.  

A verébről a Pallas Nagy Lexikonban ezt olvashatjuk: „az éneklő V.-alkatuak 

rendjébe, a kúpcsőrű pintyfélék családjába tartozó madárfaj. Erős csőre rövid, tövén 

vastag, kiválóan alkalmas a magvak felszedésére, ezenkívül még hernyók és rovarok 

megfogására is alkalmas, amelyek közül különösen tavasszal és nyáron pusztít el sokat 

és hord el fiainak… zömök testű állat, rövid s tompa szárnyaival nem igen jól tud 

röpülni… Tollazata változó színű…” 

Ebben a meghatározásban is megfigyelhetőek a definíció főbb 

szabályszerűségei: először egy fölérendelt kategóriába csoportosítja (madárfaj), majd 

felsorolja a megkülönböztető jegyeit. 

 

 

4. ábra. A veréb fogalmának meghatározására kapott válaszok 

 

A legtöbb diák által említett jellemzője a verébnek az, hogy a madarak 

kategóriájába tartozik. Ez a meghatározás a lexikonból származó definícióban is 

szerepel. A 62 diákból 52 válaszolta ezt. A másik jellemző, amely minden korcsoportnál 

megfigyelhető volt a válaszadásnál az, hogy a veréb egy állat, valamint csekély 

számban, de megjelent a válaszadók körében az is, hogy a veréb egy élőlény. A madár, 
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az állat és az élőlény fogalom is a veréb szó fölérendeltje, hiperonimája lehet logikai 

szempontból.  Az írott lexikon ilyen tág kategóriába nem csoportosítja, csupán a neki 

közvetlenül fölérendelt nemfogalmat határozza meg.  Ebből is látszik, hogy a mentális 

lexikonnak nincsenek korlátai. 

A továbbiakban a szó fogalmi meghatározásánál a veréb külső (barna színű, kis 

termetű, szárnya van)  tulajdonságai, valamint viselkedési formái jelentek még meg 

(repül, csicsereg).  Ez az írott lexikonban is hasonló módon figyelhető meg.  

Több diák is említette válaszában, hogy a veréb nem költöző madár. Ez a 

lexikon által meghatározott definícióban nem szerepel. A mentális lexikon tartalmaz 

olyan többletinformációkat adott fogalmakról, amelyek az írott lexikonban nem 

szerepelnek, tehát az írott lexikon nem fedi le teljesen az egyének mentális lexikonjában 

lévő meghatározást. 

A második feladatban az alma szót kellett a diákoknak definiálni. Az alma szó 

definíciója A magyar nyelv értelmező szótára alapján: „Az almafának kb. gyermekököl 

nagyságú, gömbölyded, húsos, leves bélű, apró magvú ehető termése.” 

 

 

5. ábra. Az alma fogalmának meghatározására kapott válaszok 

 

A válaszadók közül 52 tanuló használta az alma szó definiálásánál azt, hogy az 

említett fogalom a gyümölcsök kategóriájába tartozik. Az értelmező szótár 

definíciójában ez a fölérendelt fogalom nem szerepelt. Szintén magas volt a válaszadási 

arány a külső tulajdonságok terén. A 62 diák közül 46 jellemezte az almát a színe 
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alapján: „van belőle zöld, sárga, piros”. Három korosztálynál is megjelent a formai 

tulajdonság, többen fogalmazták meg definíciójukban, hogy az alma gömbölyű. 

A kilencedik osztályban pedig két tanuló mellérendelő kapcsolatba állította a 

paradicsommal.  Ez a mentális lexikon azon tulajdonságát támasztja alá miszerint, míg 

az írott lexikonokban a szavakat önmagukban definiálják, addig a mentális lexikonban 

hasonló jelentésű szavak révén is. 

A harmadik feladatban a krumpli szó meghatározása volt a feladat.  

A krumpli szó definíciója A magyar nyelv értelmező szótárából: „Föld alatti 

gumójáért számos fajtában, változatban termesztett kapásnövény; egyenetlenül 

szárnyalt levele, fehér v. halványlila virága van.” 

 

 

6. ábra. A krumpli fogalmának meghatározására kapott válaszok 

 

A krumpli szó meghatározásánál legtöbbször használt jellemző volt az, hogy egy 

zöldség A 62 tanulóból 43 írta ezt. Az írott lexikális meghatározásból ez a fölérendelt 

nemfogalom hiányzik, helyette inkább a tágabb fajcsoportokat magába foglaló növény 

szót használja. Ez a meghatározás csupán egyetlen tanuló válaszában jelenik meg.  

Második helyen a felhasználhatóság áll, többen jellemezték úgy, hogy ételt 

készítenek belőle. Itt is megjelennek a külső, formai tulajdonságok. Ennél a 

meghatározásnál megfigyelhető az, hogy például a biológia órán tanultak is beépülnek a 

gondolkozásba. Többeknél előfordult meghatározásként az, hogy keményítőt tartalmaz 

vagy az, hogy gyökérgumó a termése. 
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A három fogalom megfigyelése után elmondható, hogy mindhárom esetben a 

definíció során megjelennek az adott szavak hiperonimái, fölérendeltjei, amelyek segítik 

az adott szó meghatározását (a veréb az egy madár – állat – élőlény; az alma egy 

gyümölcs; a krumpli egy zöldség). 

A továbbiakban a feladat változatlan maradt, annyi különbséggel, hogy 

grammatikai fogalmakat kellett meghatározniuk. Két fogalom meghatározása volt a 

feladat. Előzőekben már mind az öt korosztály találkozott és megismerkedett a magyar 

nyelv órák keretein belül az adott fogalmakkal. Amint a korábbiakban említettem a 

tanulók egy része meg sem próbálkozott ennek a két fogalomnak a meghatározásával. A 

következőkben egyenként vizsgálom meg a fogalmak meghatározására 

megpróbálkozóktól kapott válaszokat. 

Először az ige meghatározása volt a feladat.  

Az ige fogalma A magyar nyelv könyvéből: „Az ige (verbum) rendszerint 

jelekkel, ragokkal ellátott, mindig állítmányi szerepű, cselekvést, történést-állapotot 

vagy létezést kifejező szótári szó. Az ige mint szófaj többé-kevésbé meghatározza a 

maga környezetét, bővítményeit” (A. Jászó 2007:212). 

 

 

7. ábra. Az ige fogalmának meghatározására kapott válaszok 

 

Az ábrán is jól látható, hogy nem volt olyan meghatározás, amelyet mind az öt 

osztályban egyaránt előfordult. Legtöbben az ige kérdését adták meg válaszként. 

Többen jellemezték még úgy, hogy cselekvést, történést, létezést fejez ki. Itt már nem 

annyira egyértelműen figyelhető meg a fölérendelt kategória alkalmazása a 

meghatározásnál, mint a fogalmak meghatározása esetében. A diákok közül 11-en 

említették azt a meghatározásnál, hogy az ige az egy szófaj. Általános meghatározások 

azonban ötletesebbnél ötletesebbek születtek, ilyenek például: „magyar nyelv órán 
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tanultuk” (2 tanuló), „magyar nyelvben használt dolog” (5 tanuló). Néhány téves 

meghatározás is előfordult, két tanuló vélte úgy, hogy az ige az egy mondatrész, 

valamint hogy a személyes névmások is az igékhez tartoznak.  

Az utolsó definíciós feladatban a diákoknak az alany szó jelentését kellett 

meghatározniuk. Ennél a résznél szeretném bemutatni, hogy a diákok az alany milyen 

meghatározásaival találkoznak a tankönyvekben. Az ötödikes, hatodikos és hetedikes 

tankönyvekben csupán utalásszerűen jelenik meg a fogalom egy-egy témakörnél. A 

negyedik osztályos tankönyvben pedig a harmadik osztályban tanultakra utal vissza a 

fogalmat illetően. Tehát a tanulók először harmadik osztályban találkoznak az alany 

fogalmával és nyolcadik osztályig erre alapozzák a többi ismeretet. Az említett 

tankönyvben így néz ki az alany definíciója: „A mondat fő részei az alany és az 

állítmány. Azt a fő mondatrészt, amely azt nevezi meg, hogy kiről vagy miről beszélünk 

(állítunk valamit) a mondatban, alanynak nevezzük. Az alany ki? (kik?), mi? (mik?) 

kérdésre felel.”  

A nyolcadik osztályos tankönyv szerint: „Az alany a mondatnak az a része, 

amelyről valamit mondunk, állítunk. Az alany mindig személy, élőlény, tárgy vagy 

elvont fogalom. Kérdései: ki?, mi?, kik?, mik? + az állítmány harmadik személyű 

alakja. Az alanyt az elemzésben egy vonallal húzzuk alá.” 

A kérdőíves vizsgálatban szerteágazó válaszok születtek. Az általános 

meghatározásoktól („a magyar nyelvben használják”, „amit magyar órán tanulunk”, 

„mondatban szerepel”), a kérdésein keresztül („ki?, mi?, kik?, mik? kérdésre felel”), a 

mondatbeli jelöléséig („egy vonallal húzzuk alá”) sokféle módon próbálták 

meghatározni. Egy-egy diák pontosabb meghatározást is adott: „az a személy, aki a 

cselekvést végzi”; „fő mondatrész”. Legtöbben az alany fogalmát azzal jellemezték, 

hogy a ki?, mi?, kik?, mik ?kérdésekre felel. 

A két grammatikai fogalom megfigyelése után elmondható, hogy már kevésbé 

jelentek meg a definíció során az adott fogalmak fölé- vagy mellérendelt kategóriái, 

mint az előttük említett hétköznapokban használt és ismert fogalmaknál. Ennek oka 

sokféle lehet, többek között akár az is, hogy a diákok fejében nem kerültek 

rendszerezésre az adott grammatikai fogalmak. Tulajdonságok vannak melléjük társítva, 

viszont nincsenek konkrét, grammatikai kategóriákban elhelyezve, csupán tágabb, 

általuk felállított csoportokban.  
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b) A jelentésmezőben megfigyelhető logikai kapcsolatok 

Mint már korábban szó volt róla, az egyes jelentésmezőkbe tartozó szavak egy-egy 

fogalomkör részleteit fejezik ki, egy-egy fogalmat az adott körből. Hangay Zoltán (1991) 

felosztása szerint ezek az egész csoportot meghatározó szavakhoz kapcsolódnak a fölé-, 

alárendeltségi viszony alapján: 

a) A fölérendelt fogalmat  megnevező szó: hiperonima, pl. játékszer. 

b) Az alárendelt fogalmat megnevező szó: hiponima, pl. baba, csiga, labda, 

ugrálókötél stb. (a játékszerhez való viszonyában). A hiponímia viszonya olyan lexikai 

egységek között áll fenn, amelyek denotációjuk alapján logikailag alá/fölérendeltségi 

viszonyban állnak egymással. Ez azon a módon lehetséges, hogy valamelyik denotatív 

összetevő – egy olyan komponens, amely a másikban megvan -- a két szó közül az 

egyikben hiányzik, (pl. ember – férfi). 

c) A  mellérendelt  fogalmat  megnevező  szó: kohiponima, pl. baba, csiga, 

labda, ugrálókötél stb. Ezek az egymás mellé rendelt fajfogalmak . 

A kérdőív következő részében arra kértem a diákokat, hogy a megadott szavakat 

helyezzék a megfelelő helyre aszerint, hogy milyen logikai kapcsolatban állnak 

egymással (alá-, fölé-, mellérendeltség). Amint már említettem az eredményt az elvárt- 

és az adott válaszok közötti kontraszt képezi majd. 

Az első feladatban a ceruza, filctoll, golyóstoll és íróeszköz szavakat kellett a 

megfelelő helyre beilleszteni. 

Az elvárt válasz a 7. ábrán tekinthető meg: a toll, a ceruza, a kréta 

mellérendeltjei, kohiponimái egymásnak, mindhármuk fölérendeltje, azaz hiperonimája 

az íróeszköz szó. A tollnak vannak még további alárendeltjei, hiponimái: golyóstoll, 

töltőtoll, filctoll, amelyek szintén mellérendeltjei egymásnak.  

A 7., 8., és 9. osztályban 36 tanulóból 29 teljesítette megfelelően a feladatot. 3 

diák cserélte fel megoldásában a ceruza szót a golyóstollal, 1 tanuló pedig a filctollal. A 

10. és 11. osztályos tanulók mindegyike megfelelően teljesítette ezt a feladatot. 
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8. ábra. Az íróeszköz szó alárendelt kapcsolatai 

 

A második feladatban a gitár, billentyűs és cselló szavakat kellett a megfelelő 

helyre írni. Az elvárt válasz szerint a hangszernek különböző típusait különböztetjük 

meg: fúvós, billentyűs, húros. Jelentéstani szempontból ezek a szavak alárendeltjei a 

hangszer szónak és mellérendeltjei egymásnak. Ezen belül a húros hangszerek 

csoportjába további hangszerek kerülnek, amelyek alárendeltjei lesznek a már említett 

kategóriának.  

 

 

9. ábra. A hangszer szó alárendelt kapcsolatai 

 

62 diákból 56 teljesítette megfelelően a második feladatot. Két tanuló egyáltalán 

nem értette meg a feladatot, másik két tanuló pedig a billentyűs hangszer kategóriát 

cserélte fel a csellóval. Ez abból adódhat, ha az adott hangszer vagy fogalom nem 

elterjedt körülöttük, nem használják, esetleg nem is ismerik azt. 
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A harmadik feladatban az édesanya, dédapa, mostohaapa, szülők és nagyanya 

szavakat kellett behelyettesíteni a megfelelő helyre. Ennél a kérdésnél többféle 

értelmezés vált lehetségessé. Az elvárt válaszban az apa és az anya alárendeltjei a 

szülők kategóriának. Az apa neve alá a hímnemű családtagok csoportosulnak, míg az 

anya neve alá a nőneműek. 62 diákból 38 helyettesítette be így a szavakat. 

 

 

10. ábra. A szülők szó alárendelt kapcsolatai (1) 

 

A tanulók közül 20-an csak a mellérendelt kapcsolatokat vették alapul, így a 

nagyapa mellé társította a nagyanyát, az édesapa mellé az édesanyát, a dédanya mellé a 

dédapát és a mostohaanya mellé a mostohaapát.  

 

 

11. ábra. A szülők szó alárendelt kapcsolatai (2) 

 

Ebből a feladatból is látható, hogy az ilyen jellegű logikai csoportosítások 

egyáltalán nem masszívak, több szempontból is értelmezhetőek. 

A grammatikai fogalmak csoportosítása során is sok kérdés merül fel a 

nyelvészek körében. Bár nem lehet mindent masszívan kategorizálni, de azért mégis 
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vannak helytálló csoportosítások. Az oktatás során a gyerek több ilyen alá- 

fölérendeltségi viszonnyal találkozik, még ha azt nem is nevezik nevén.  

A nyelvtan azért lehet hasznos tantárgy, mert keretében könnyen és a 

legtermészetesebben lehet ezeket a fontos logikai műveleteket tanítani. E műveletek 

azután meghatározzák bizonyos – főleg az ismeretterjesztő – szövegek, sőt a 

bekezdések felépítését; akinek tehát van rutinja az efféle műveletekben, könnyebben 

megértheti a felosztásra, illetőleg az osztályozásra épülő szövegeket. (Adamik – A.  

Jászó – Aczél  2004: 296). 

A negyedik feladatban a szófajok csoportosítását vettem alapul. A főnevet, 

köznevet és a számnevet kellett elhelyezni a szófajok rendszerében.  A diákok a 

szófajok rendszerével már harmadik osztályban megismerkednek. Az ábrák, táblázatok 

segítségével a rendszer könnyebben átlátható. A diákok válaszainak ismertetése előtt a 

tankönyvekben szereplő szófaji felosztást ismertetem. 

 

 

12. ábra. Szófajok rendszere az 5. osztályos tankönyvben1 

 

Ebben az ábrában a nemfogalom a szófaj, fajfogalmak a neki alárendelt 

fogalomszók és viszonyszók, amelyek egymásnak mellérendeltjei. A fogalomszók 

fölérendeltjei az igének, a főnévnek, a melléknévnek, a számnévnek és a névmásnak. 

Ugyanígy a viszonyszók is fölérendeltjei a névelőnek, az igekötőnek és a kötőszóknak. 

Adott alárendelésen belül szereplő szavak egymás kohiponimái. A hatodik osztályos 

tankönyvben a szófaji kategóriák ettől bővebb leírása szerepel. 

  

                                                           

1  A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban használt, és Ukrajna Oktatási, Tudományos, 

Ifjúsági és Sportminisztériuma által ajánlott magyar nyelv tankönyv: Braun Éva – Zékány Krisztina – 

Kovács-Burkus Erzsébet (2013). Magyar nyelv. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. 

osztálya számára. Lemberg. „Світ” Kiadó. 
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13. ábra. Szófajok rendszere a 6. osztályos tankönyvben2 

                                                           

2  A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban használt, Ukrajna Oktatási és Tudományos 

Minisztériuma által ajánlott magyar nyelv tankönyv: Braun Éva – Zékány Krisztina – Kovács-Burkus 

Erzsébet (2014). Magyar nyelv. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 6. osztálya 

számára. Lemberg. „Світ” Kiadó. 
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Ez az ábra ismerteti azokat a csoportosulásokat, amelyek a kérdőív alapját is 

szolgálták. Az említett feladat a következőképpen nézett ki: 

 

 

14. ábra. Az alapszófajok 

 

62 diákból 37 helyettesítette be a megfelelő helyre az adott fogalmakat.  

 

 

15. ábra. Az alapszófajok csoportosításánál elkövetett leggyakoribb hibák 

 

A diákok legnagyobb része a főnév és a számnév helyét cserélte fel (7 diák). 

Három korosztálynál figyelhető meg a köznév és a főnév felcserélése (6diák esetében). 

A hetedik és a tízedik osztály tanulói a számnevet a köznévvel cserélték fel legtöbbször 

(9 diák). Az alapszófaj kategória sem volt biztos helyen, többen a kilencedik és a tízedik 

osztályból a főnévre cserélték fel (2 diák). 
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A kérdőív harmadik részében a diákoknak önállóan kellett felírniuk az alma szó 

logikai kapcsolatait. Külön felhívtam a kérdés szövegében arra a diákok figyelmét, hogy 

lehetőség szerint lássák el az említett fogalmat alá-, fölé- és mellérendelt kategóriával 

is. Ez abban tér el az előbbiektől, hogy míg ott kész kategóriákba kellett behelyettesíteni 

a megfelelő fogalmakat, addig itt maguknak kellett rendszert alkotniuk. A 9 hetedik 

osztályos diák közül 7 nem készítette el a megoldást, 1 tanuló csak alá- és fölérendelt 

kategóriával látta el, és csak egyetlen diák teljesítette megfelelően a feladatot.  

A 16 nyolcadik osztályos tanuló közül 5 diáknak szintén nem sikerült 

megbirkóznia az adott feladattal, 2 tanulónak a mellérendelt kategória, 1 tanulónak az 

alárendelt kategória meghatározása okozott nehézséget. Ebben a korosztályban 6 diák 

teljesítette teljes értékűen a feladatot. 

A 11 kilencedik osztályos tanuló közül 5 diáknak sikerült elvégezni a feladatot.  

3 tanulónál hiányzott az alma szónak mellérendelt fogalma, szintén 3 tanuló pedig 

egyáltalán nem teljesítette a feladatot. 

A legjobb eredményt a tízedik osztályos tanulók érték el ebben a feladatban, 12 

tanulóból 8 teljesítette a feladatot megfelelően, de tizenegyedik osztályos tanulók is jól 

teljesítettek, 14 diákból 8-an készítették el az előírt feltételeknek eleget téve. 

Összességében a kapott eredmények alapján elmondható, hogy azokat a 

feladatokat, amelyekben csak a megfelelő helyre kellett behelyettesíteniük az adott 

szavakat, többen oldották meg helyesen, mint az utolsó kreatív feladatban, ahol 

önállóan kellett rendszert alkotniuk. 
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III. Összefoglalás 

Szakdolgozatomban a mentális lexikonban tárolt egységek közötti kapcsolattal 

foglalkozom. Ezen kapcsolatok vizsgálatára a Kisdobronyi Középiskola tanulóit 

választottam.   

A mező-összefüggések vizsgálatánál célom volt az, hogy bemutassam, hogy a 

szavak az adott mezőkön belül milyen kapcsolatban állnak egymással. Ezenfelül a 

mindennapokban használt szavak mellett célként tűztem ki a grammatikai fogalmak 

csoportosításának megfigyelését, pontosabban, hogy hogyan rögzülnek, milyen 

szavakkal állnak szoros kapcsolatban, hogyan épülnek be a diákok gondolkozásába 

azok a fogalmak, amelyekkel a magyar nyelv órákon találkoznak.  

A kutatás forrását egy általam összeállított, és a Kisdobronyi Középiskola 7.,  8., 

9., 10. és 11. osztályos tanulói által kitöltött kérdőív képezi. A kérdőívet összesen 62 

diák töltötte ki. 

Az elvégzett kérdőíves kutatás eredményeit felhasználva a következő 

következtésekre jutottam. 

Munkám első részében a mentális- és az írott lexikon közötti különbségeket 

vizsgáltam. Az első feladatban a diákoknak a veréb szót kellett fogalmilag 

meghatározniuk és minél részletesebben körülírniuk. A legtöbb diák által említett 

jellemzője a verébnek az, hogy a madarak kategóriájába tartozik. 62 diákból 52 

válaszolta ezt. A második feladatban az alma szót kellett a diákoknak definiálni. A 

válaszadók közül 52 tanuló használta az alma szó definiálásánál azt, hogy az említett 

fogalom a gyümölcsök kategóriájába tartozik. A harmadik feladatban a krumpli szó 

meghatározása volt a feladat. A krumpli szó meghatározásánál legtöbbször használt 

jellemző volt az, hogy egy zöldség A 62 tanulóból 43 írta ezt. Összességében 

elmondható, hogy a hétköznapokban használt fogalmaknál átlagosan 49 diák alkalmazta 

a definíciónál az adott szavak fölérendelt kategóriáját, amely segíti a szó 

meghatározását (a veréb az egy madár – állat – élőlény; az alma egy gyümölcs; a 

krumpli egy zöldség). A negyedik feladatban az ige meghatározása volt a teendő. A 

diákok közül 11-en említették azt a meghatározásnál, hogy az ige az egy szófaj. Az 

utolsó definíciós feladatban a diákoknak az alany szó jelentését kellett meghatározniuk. 

Legtöbben az alany fogalmát azzal jellemezték, hogy a ki?, mi?, kik?, mik ?kérdésekre 

felel. A grammatikai fogalmaknál átlagosan 11 diák használt fölérendelt kategóriát 
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A kérdőív második részében egy már meglévő rendszerbe kellett beilleszteniük a 

megadott szavakat, úgy, hogy az megfeleljen a szavak között lévő logikai 

kapcsolatoknak. Az első feladatban a ceruza, filctoll, golyóstoll és íróeszköz szavakat 

kellett a megfelelő helyre beilleszteni. 62 tanulóból 55-en teljesítették megfelelően a 

feladatot. A második feladatban a gitár, billentyűs és cselló szavakat kellett a megfelelő 

helyre írni. 56 diák teljesítette megfelelően ezt a feladatot. A harmadik feladatban az 

édesanya, dédapa, mostohaapa, szülők és nagyanya szavakat kellett behelyettesíteni a 

megfelelő helyre. 62 diákból 38 helyettesítette be az elvárt válasznak megfelelően a 

szavakat. A hétköznapokban használt szavakat átlagosan 56 diák helyezte a megfelelő 

helyre. A negyedik feladatban a szófajok csoportosítását vettem alapul. A főnevet, 

köznevet és a számnevet kellett elhelyezni a szófajok rendszerében. A grammatikai 

fogalmakat 33 tanuló helyettesítette be a megfelelő helyre. Ezek alapján feltételezésem 

beigazolódott, miszerint a tanulóknál a mindennapokban használt szavak 

meghatározása, csoportban való elhelyezése könnyebben működik, mint a magyar nyelv 

órán tanult grammatikai fogalmaké, beigazolódott. 

Az utolsó részben önállóan kellett felírniuk a alma szó logikai kapcsolatait. 

Átlagosan 27 diák teljesítette megfelelően ezt a feladatot.  

Kutatásom eredményeként levonható a következtetés, hogy a jelentésmező-

összefüggések alkalmazása a magyar nyelv órák keretén belül elősegíthetik a nyelvtani 

ismeretek könnyebb megértését, valamint a tanulók rendszerben való gondolkodását a 

grammatikai fogalmakkal kapcsolatban. A megfelelő kategóriákba való beosztásnak 

köszönhetően könnyebben előhívhatókká válhatnak az adott információt. 
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IV. Резюме 

У роботі я займалася дослідженням взаємозв’язків між одиницями 

ментального лексикону. Воно було проведено за допомогою залучення учнів 

Малодобронської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

При дослідження польових зв’язків головною метою було показати те, що 

слова в даному мовному полі в яких зв’язках знаходяться між собою. Крім 

цього, метою було дослідити не тільки слова, які використовуються у 

щоденному спілкуванні, але і спостереження класифікації граматичних понять, а 

точніше те, як вони зав’язуються, і те з якими словами виступають у тісному 

зв’язку, як вони вбудовані в мислення дітей ті поняття, з якими зустрічаються на 

уроках угорської мови. 

Основу дослідження становить складена мною анкета, яка була заповнена 

учнями 7, 8, 9, 10 та 11 класів Малодобронської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Всього 62 

учнів заповнили анкету.   

На основі результатів проведеного анкетного опитування я дійшла 

наступних висновків.  

У першій частині роботи я досліджувала відмінності між ментальним та 

писемним лексиконами. При розкритті щоденних понять 79% учнів використали 

підвищену категорію даного слова, що допомагає при його визначенні (горобець 

це птах – тварина – жива істота; яблуко являється фруктом; картопля являється 

овочем). При граматичних понять 18% учнів використалипідвищені категорії. На 

основі цього підтвердилася перша гіпотеза, що визначення та класифікація 

щоденних слів значно легша, ніж граматичних понять, які присутні на уроках 

угорської мови.  

У другій частині анкети вони мали підставити дане слово в задану систему, 

так, щоб воно логічно було пов’язано між словами. Учні значно успішніше змогли 

підставити слова щоденного використання на правильне місце, ніж граматичні 

поняття.  

В останній частині учням самостійно треба було описати логічні зв’язки 

слова яблуко. 60% учнів справилися із завданням.  
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За результатами дослідження ми дійшли висновку, що застосування 

лексико-семантичних зв’язків на уроках угорської мови може значно полегшити 

засвоювання граматичного матеріалу, а також утворенню систематичних зв’язків 

щодо граматичних понять. За допомогою належній категоризації значно легше 

можуть застосовувати дану інформацію.  
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Mellékletek 

A kutatáshoz használt kérdőív 
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