A rövidtávú emlékezet és a morfológiai komplexitás
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Ebben a dolgozatban a szóterjedelemmel mért munkamemória és a morfológiai
komplexitás kapcsolatát vizsgáltuk meg. Úgy tűnik, hogy a szuffixumok (vagy
toldalékok) általában rontják az azonos hosszúságú, szótagszerkezetű és gyakoriságú szavak terjedelmét. Azonban a szuffixumok sem mind ugy an olyan mértékben csökkentik a terjedelmet: igen erős hatása van a ragoknak és jeleknek, sokkal kisebb mértékben rontja a megjegyzést a képző. A számterjedelemmel és a
álszó teszttel mért munkamemória terjedelemmel erősebben korrelál a tőszavak
terjedelme, mint a szuffixumos szavak terjedelme, ami arra világít rá, hogy a
munkamemória csak a nyílt szóosztályok, vagyis a lexémák megjegyzésében segít., míg a ragok megjegyzésében alapvetően nincs akkora szerepe, ez talán egy
procedurális rendszerbeli folyamat eredménye lehet. Ellentmond ennek a feltételezésnek, hogy a szabályos alakokat jobb an meg tudjuk jegyezni, mint a rendhagyókat.
1 Elméletek a nyelvről és a munkamemóriáról ,
1.1 A rövid távú memória
Az emlékezet kutatásában alapvetően két álláspont bontakozott ki a munkamemória vagy rövid távú memória verbális részének kapacitására: az egyik az elemek vagy tömbök számában határozta meg a felső határt (7 ± 2 elem (illetve a későbbiekben tömb), MILLER 1956, illetve ATKINSON és SCHRIFFIN 1971), míg a
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másik az időbeni hosszúságban (kb. 2 másodperc, BADDELEY 1986). Mindkettő
mellett szólnak érvek, de kérdéses, hogy melyik jósolja be jobban a ragozott, vagy
jelölt illetve a képzett szavak visszamondásának a kapacitását.
1.1.1 Tárelméletek

Az első feltételezések szerint a rövidtávú memória egy passzív tár, melybe általában 7 ± 2 elem fér bele. Ezek az eredmények szólista tanulási paradigmák
eredményei. Később ezt az elképzelést ERICSON és CHASE (1982) annyiban
változtatta meg, hogy az elemek helyett tömböket képzeltek el, mert észrevették,
hogy ennek a memóriatárnak az alapegysége valójában nem mindig határozható
meg a megjegyzett adat inherens tulajdonságaiból (hány darab elem), csak a
személy hosszútávú memóriájának tartalmából (hogy csoportosítja) kiindulva.
1.1.2 Munkamemória

A munkamemória a rövid távú memóriaelmélet továbbfejlesztése. BADDELEY és
HITCH szerint ez nem egyszerűen passzív tár, hanem aktív információfeldolgozó,
amely további részekre tagolódik (lásd: 1. ábra).

Központi végrehajtó
Central executive

Fonológiai (vagy
artikulác'ós) hurok
Fonológiai Artikulációs
tár — belső hurok — belső
fül
hang

Vizuális-téri
vázlattömb
Vizuális tár

Téri
vázlattömb

1. ábra: BADDELEY (1986) munkamemória modellje
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A központi végrehajtó egy modalitásfüggetlen információkezelő eszköz, melyet akkor használunk, ha egy, a kognitív rendszerünket erősen igénybevevő feladattal van dolgunk. Ez a központi végrehajtó végzi az információk manipulálását,
ez hajtja végre a különböző komputációkat a reprezentációkon. Szintén ez a rész
felügyeli a másik két passzív tár működését. Sokan hasonlították ezt a végrehajtó
működéshez, melyet a frontális lebenyhez kötnek.
Számunkra kevésbé fontos a téri-vizuális komponens, melynek jellemzői
nem annyira világosak, mint a fonológiai hurokéi (EYSENCK és KEANE 1996) —
bizonyosnak tűnik azonban, hogy elkülöníthető a vizuális tár (amely például alakzatokat tud felidézni), a téri vázlattömbtől, amely a téri elhelyezkedést kódolja
(RACSMÁNY 2000).
A későbbi modellben fonológiai huroknak nevezett szerkezeti részt korábban
artikulációs huroknak nevezték, mert BADDELEY et al. (1975) azt találták, hogy a
kísérleti személyek általában annyi szót tudtak egymás után felidézni, amennyit
fel tudtak olvasni körülbelül 1,8-2 másodperc alatt. Az eredeti elképzelés szerint
tehát ez olyan, mint egyfajta végtelenített magnószalag, amely a korábbi információkat mintegy 2 másodperc után törli. A későbbi modellben ez felel meg a fonológiai tár fogalmának.
Az artikulációs hurok (vagy „belső hang") a fonológiai tárban található anyagot ismétléssel frissíti (ma inkább ismétléses komponensnek nevezik), ezáltal
lehetővé téve, hogy relatíve hosszabb ideig fennmaradj anak a tárolt elemek.
A fonológiai hurok működését általában jól leírja három jelenség, melyeket
már a korai modellen is megfigyeltek. Ezek a fonológiai hasonlósági hatás, a szóhosszúsági hatás és az artikulációs elnyomási hatás.
A fonológiai hasonlósági hatás szerint amennyiben egy listában hasonló mássalhangzók fordulnak elő, akkor az emberek több hibát vétenek, mint ha teljesen
különböző tulajdonságú mássalhangzókat kellene megjegyezniük. Általános megfigyelés, hogy több elemre emlékeznek a listából, mivel ezek egymást facilitálják,
azonban kevesebbet tudnak sorrendben visszamondani, vagyis egy erős sorrendi
lerontó hatás jelentkezik (detrimental effect) (NIMMó és ROODENRYS 2004).
A szóhosszúsági hatás azt a jelenséget írja le, mely szerint ha szólistákat kell
megtanulnunk, akkor minél hosszabb szavakból áll a lista, annál kevesebb szót
tudunk megjegyezni belőle. Ez alapvetően nem annyira meglepő, ha figyelembe
vesszük, hogy eredetileg per definitionem két másodpercnyi a kapacitása a
fonológiai huroknak, azt pedig tudjuk, hogy a hosszabb szavakat tovább is ta rt
kiejteni, mint a rövideket. Erre kitűnő példa, hogy a wales-i gyerekek számterjedelme az angol gyerekek számterjedelme alatt marad (ELLIS-HENNELEY 1980).
Valójában itt az okot nem a wales-i gyerekek kognitív képességeiben kell keresni,
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hanem egyszerűen abban , hogy a wales-i számnevek általában hosszabbak az angol
számneveknél, vagyis nagyobb terhet rónak a munkamemória tárolási komponensére.
A harmadik jellemző az artikulációs elnyomás: a technika abból áll, hogy a
kísérleti személyeket egy szótag monoton ismételgetésére szólítjuk fel, miközben
egy fonológiai hurkot terhelő feladatot adunk. Erről azt feltételezzük, hogy oly an
hatással van, mintha a „belső hangot", vagyis az artikulációs hurkot kiiktatná.
Emiatt az ismételgetés lehetetlenné válik, és amit ezáltal tisztán mérünk, az nem
más, mint a fonológiai tár. A teljesítmény erősen csökken, azonban tüzetesebben
megvizsgálva, két érdekes jelenséget megfigyelhetünk. Az artikulációs elnyomás
mind a fonológiai hasonlósági hatást, mind a szóhosszúsági hatást lerontja,
vagyis, ha a belső artikulációt alkalmazzuk, akkor nem keverjük össze a hasonló
hangokat, és nem jegyzünk meg kevesebb hosszú szót, mint rövidet (BADDELEY
2001). Érdekes, hogy SATURO (1998) szerint nem az ismételt anyag fonológiai
jellege a fontos: akkor is fellép ez a hatás, ha a kísérleti személyeket arra kérik
meg, hogy ritmikusan fütyüljenek, és nem arra, hogy ismételjenek egy szótagot.
1.1.3 Összevetés

A két elmélet (tömbelmélet és időtartam-elmélet) egymással nem feltétlenül kongruens: ha hét mondatot jegyzünk meg (bár annyit nem feltétlenül tudunk) azt
jóval tovább tart kimondani, mint 7 szót. Mivel egy szótag kimondásához körülbelül 250-300 ms szükséges, ebből következik, hogy amennyiben a fonológiai tár
kapacitása 2 másodperc, valóban 7-8 szótagot tudunk megjegyezni egyszerre, ez
legfeljebb 7-8 szót (de általában kevesebbet) jelent, ám egyetlen mondat is állhat
ennél többől.
BADDELEY fonológiai tár elmélete szerint a toldalékolt szavak nem kellene,
hogy a tőszavakhoz képest rosszabb teljesítményt adjanak, míg a tömbelmélet
alapján csak akkor tudnánk erről biztosat állítani, ha meg tudnánk mondani, hogy
mi számít egy tömbnek. A szó mint tömb nehezen elfogadható, tekintve, hogy
nem is biztos, hogy mi az, amit szónak tekinthetünk egyáltalán (PENA 1999).
Az, hogy mennyi lehet egy tömb, alapvetően nagyon tág korlátok között változhat: egy tömb egy mutatót jelent, ami a hosszútávú memória egy kijelölt pontjára mutat (jelölő vagy pointer), azonban az ott tárolt adatok mennyiségétől a 7
tömb független. Megjegyzendő, hogy a legújabb adatok szerint a tár kapacitása
nem is hét: COWAN (2001) szerint a rövidtávú emlékezeti tár nem tud többet, csak
4 elemet elraktározni: ennyi ugyanis a teljesítménye az emberek többségének, ha
a fonológiai hurok ismétléses komponensét megakadályozzák a működésben.
Ahhoz, hogy a munkamemóriát mérni tudjuk, szükséges, hogy egy egységet
vagy tömböt azonosítani tudjunk. Ez számok esetén nem annyira nehéz, még sza-
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vak esetében sem, amennyiben egyszerű tőszavakról van szó. A nem-szó terjedelmet hagyományosan a szótagok számával határozzuk meg, és bár ezzel lehet
vitatkozni, azzal nem, hogy létezik egy olyan kritérium, ami alapján a terjedelmet
számszerűsíteni lehet. Azonban nem világos, hogy például egy ragozott szót hány
egységnek tekintsünk: látni fogjuk, hogy a legkisebb jelentéssel bíró nyelvi jel a
morféma: ez azt jelentené, hogy egy szótő amin van egy jel és egy rag (pl.
kutyákat), három egységnek számítana. A kísérlet egyik alapvető kérdésfeltevése,
hogy valóban ennyire sokat számít-e a ragok és jelek jelenléte a szavakon.
1.1.4 Mérési eljárások
Klasszikus rövidtávú memória tárfeladatok az egyszerű számterjedelem, a nemszó terjedelem és a szóterjedelem.
A számterjedelem (vagy digit-span (DS)) feladatban számokat kell visszamondani ugyanabban a sorrendben. A teszt illeszkedik a klasszikus tömbökre
alapozott elképzelésekhez: átlagosan 7 a terjedelme, 5 és 9 közötti változásokkal,
3 alatt már kóros teljesítményről beszélünk. Erről azt gondolják, hogy a fonológiai tár és az artikulációs hurok együtt játszik benne szerepet.
Az álszó terjedelem teszt(vagy non-word repetition test- (NWRT)) során a
magyar hangrendnek megfelelő, ám értelmetlen hangsorok visszamondását kérik
az egyéntől. Olyan szavak ezek, mint például tarembik vagy hübedin. Ennek a
terjedelme valójában inkább a fonetikai tárról ad információt.
GATHERCOLE et al. (1993) kutatásai szerint annál több ilyen nem szót tudunk
visszamondani, minél rövidebbek, és minél jobban hasonlítanak anyanyelvünk
hangrendjére. Szerintük ez a mutató az, ami legjobban bejósolja a gyerekek
nyelvelsajátítási képességeinek alakulását, ezért nevezi ezt „nyelvelsajátító készüléknek". Ez akkor, ha szótagokban mérik a terjedelmet — amelyre elég alapos
nyelvészeti-pszichológiai okunk van — szintén 7 körül mozog, bár valamivel magasabb, mint a számterjedelem, de igen erős korrelációt mutat vele. (GATHERCOLE et al. 1994). COMBLAIN (1999) azt találta, hogy az álszó teszt teljesítmény
Down-szindrómás gyerekeknél is hasonló mintázatot mutat: a rövidebb és
anyanyelvükhöz hasonló szavakat tudják a sérült gyerekek visszamondani.
A szóterjedelem tesztekben sorrendben kell visszamondani egy szólistát. A
szólistát gyakran különböző szempontok szerint válogatják: segíti a feldolgozást,
ha a szavak rímelnek, és nagyobb a terjedelem rövidebb szavakra (klasszikus
szóhosszúsági hatás)(GvION et. al, 2001).
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1.2 A nyelv — morfológia
1.2.1 A morfológia alapfogalmai
A morfológia vagy (a szavakra vonatkozó) alaktan a nyelvtudomány azon része,
mely a képzők, ragok, jelek és a szótövek kapcsolatát tanulmányozza (CRYSTAL
1998). Alapvető egysége a morféma, melyet úgy definiál, mint a legkisebb
jelentéssel bíró nyelvi jel (leírás KIEFER 2000 alapján). Általában a morfémáknak
több megvalósulása lehet, ezeket hívjuk morfoknak. Az egy konkrét morfémához
tartozó változatokat (mondjuk á főnéven a többes szám jelének megvalósulásait)
pedig allomorfoknak nevezzük.
A morfémáknak is több típusa van, az egyik legalapvetőbb felosztás szerint
lehetnek szabadok vagy kötöttek. A szabad morféma egy nyelvileg elfogadható
mondatban önállóan is megjelenhet, nem kell feltétlenül egy másik morfémának
kísérnie (KATAMBA 1993), ezeket nevezzük általában tőszavaknak. A szabad
morfémákat gyakran nevezik lexikai morfémáknak is, és azt mondjuk, hogy a
nyílt szóosztályok tartoznak ide (főnevek, melléknevek, etc), melyek köre
könnyebben bővíthető új tagokkal (pl.: szerver).
A kötö tt morfémák a grammatikai, vagy nem lexikai morfémák, más néven
affixumok. Furcsának tűnhet, de ezeknek is van önálló jelentésük, bár ez általában
nyelvtani jelentés, például főneveken jelölhetnek egyes vagy többes számot, vagy
igéken megadhatják a cselekvő számát és személyét. Ezeknek a kötött morfémáknak meghatározhatóak különböző típusai az elhelyezkedésük alapján. Amelyeket
mi vizsgálunk, a konfixumok csoportjába tartoznak, azon belül is a szuffixumokéba, vagyis a szótő után kapcsolt kötött morfémákéba.
A funkciójuk szempontjából a kötött morfémáknak két fajtáját lehet megkülönböztetni: egyik a derivatív, a másik az inflexiós morfémák csopo rtja. Ez a
funkcionális felosztás erősen szemantikai támaszú: az alapvető választóvonal az,
hogy megváltoztatja-e a szó jelentését. A magyarban ezeket általában képzőknek
(derivatív affixumok), illetve ragoknak és jeleknek (inflexiós affixumok) nevezzük. A derivatív affixumok alapvetően megváltoztatják a jelentést, sokszor a
szófajt is, bár ez nem alapvető kritérium: ilyen az -ít képző a magyarban (pl. fehér
— fehérít). Az inflexiós morfémák a mondatban legtöbbször a kiosztott szintaktikai szerepeknek való megegyezést jelölik, ilyen szempontból mondhatjuk,
hogy ezek mindig egy magasabb szinttől, a mondattól (illetve az abban játszott
szerepüktől) függenek (pl. ablak — ablakot).

IVÁDY ROZÁLIA ESL IER — MIHÁLTZ MÁRTON — NÉMETH DF7_SŐ — PLÉH CSABA

27

1.2.2 Szabályok és szabálytalanságok
A fejünkben tárolt szavakat mentális lexikonnak nevezzük. Kérdéses, hogy ennek
milyen a szerkezete, és pontosan mit tartalmaz. Biztosan leírja a szavak jelentését
és nyelvtani használatát, ám nem tudjuk, hogy ezt pontosan hogyan reprezentálja.
Az olyan agglutináló nyelvekben, mint a magyar, egy szónak vajon minden
(ragozott) alakja reprezentálva van, vagy pedig egy szabályt tudunk, melyet alkalmazunk a szótőre? Az előbbit nevezik általában holisztikus modellnek, mely szerint minden egyes flektált alaknak külön szótári bemenete van (RUBIN, BECKER,
FREEMAN 1979; Bu FrERWORTH 1983). Eszerint külön szavakként fel van tüntetve a mentális szótárunkban az „ablak", az „ablakot" és így tovább. Ez nem hangzik sem kifejezetten elegáns, sem gazdaságos megoldásnak.
STEVEN PINKER (1991) kettős modelljében azt hirdeti, hogy léteznek szabályok, és léteznek asszociatív kapcsolatok is — ez utóbbiak a rendhagyó alakok.
Kettős disszociációt tételez fel a grammatika és a lexikalizált megoldások között.
A grammatika egy szabályalapú szerveződés, és egyfajta procedurális memóriának feleltethető meg — idegtudományilag az elülső területek felelősek érte.
Ezzel szemben a kivételes alakok inkább az asszociatív tárolásnak megfelelően
holisztikusan raktározódnak el, és inkább a hátsó területek felelősek értük, feltételezhetően a temporális lebeny asszociatív rendszere. PINKER nem tételez föl sok
kis szabályt, hanem egy főszabályt állít szembe a többi, szokásrendszeren és kivételes eseteken alapuló alakkal.
1.2.3 A magyar morfémarendszer sajátosságai
A magyarban a magánhangzó-illeszkedés mellett az allomorfok sokasága is
zavarba ejtheti a nyelvet elsajátítókat. A táblázatban a magyar főnevek tárgyas és
többes számú alakjainak változásait vázoljuk fel (Forrás: PLÉH 1998).
Változások típusai
Tőváltozás nélküli
Magánhangzó betoldás
Magánhangzó nyúlás
Magánhangzó rövidülés
V betoldás
Hangejtő — mássalhangzó
torlódásos

Példa
Oroszlán — oroszlánt
Hal — halat, halak
Róka — rókát, rókák
Madár — madarat, madarak
Kő — követ, kövek
Majom — majmot, majmok

1. táblázat: A magyar toldalékolás sajátosságai

Szabályosak

Rendhagyóak
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Kérdés, hogy ezek a különböző tövek mennyire nehezek az anyanyelvi beszélő
számára. A gyerekek nyelvfejlődését nézve, nem feltétlenül a szabálytalan alakok
a legnehezebbek (lásd 2. ábra). Ami a gyerekek nyelvi fejlődését illeti, azt találjuk, hogy a produktív vagy szabályos alakokat hamarabb tudják ugyan, mint a
nem produktív szabálytalan alakokat, azonban nincs éles elválás a kettő között,
ahogyan arra PLÉH és LUKÁCS (2000) is rámutatnak. PLÉH PALOTÁS és LŐRIK
(2002) adataiból (lásd 3. ábra) láthatjuk, hogy a madár tő nem marad el annyira a
szabályos tövektől, sőt még akár egyszerűbbnek is bizonyulhat, míg a hangejtéses
(majom majmok) és a -v betoldásos szavaknál az elmaradás elég jelentős.
,

-

Életkor és tőtípusok (Pléh, Palotás és Lőrik, 1994)
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2. ábra: A különböző tövek elsajátítása gyerekeknél
(Forrása: PLÉH és LUKÁCS, 2000)

Ennek magyarázata PLÉH és LUKÁCS (2000) szerint az volna, hogy a rövidülő
tövek sokkal gyakoribbak, mint a hangejtő illetve a -v betoldásos tövek. Szerintük a
nagy típusgyakoriságú elemek egy szabályrendszer hatása alá kerülhetnek, s
mintegy alszabályként működve bizonyos kivételes esetekre alkalmazzuk őket.
2 A kísérlet
2.1 Kísérleti hipotézisek
A kísérletben azt próbáltuk megvizsgálni, hogy különböző morfológiai faktorok
milyen változásokat okoznak a szóterjedelemben. Bizonyos változókat megpróbáltunk kiegyenlíteni ilyen volt a szavak gyakorisága, valamint konkrétsága és
az esetek nagy részében a kiejthetősége is (egyes szabálytalan morfológiai
változatoknál a hangejtőknél lehetetlen volt elkerülni a mássalhangzó-tolódást).
—

—

—
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A szavak gyakoriságának kiegyenlítésében nagy segítségünkre volt MIHÁLT2
MÁRTON munkája, aki több forrásból kialakított szövegkorpuszok alapján
határozta meg a szavak gyakoriságát.
A hipotézis szerint minél hosszabb egy szó, annál kisebb lesz rá a szóterjedelem (a klasszikus szóhosszúsági hatás miatt), ugyanilyen hatást vártunk el a
morfológiai összetettségtől is: azok a szavak, melyek több morfémából állnak, nehezebben megjegyezhetőek, mint az egyetlen morfémás (tö)szavak.
További hipotézis volt, hogy a képzett szavak könnyebbek lesznek, mint a
ragozott szavak5, mert bizonyos szempontból ezek lexikalizálódott egységeknek
számítanak, annak ellenére, hogy minden képzett szó transzparens volt (pl. mesemesés). Azt is feltételeztük, hogy a rendhagyó alakok mint külön tárolt és nem
szintetizált egységek, PINKER kettős modelljével egybevágóan könnyebbek lesznek a szabályos alakoknál, hisz ez utóbbiakhoz feltételezhetően egy procedurális
emlékezeti folyamat működésére is szükség van, vagyis a nagyobb komputációs
igény miatt kevesebbet tudunk megjegyezni belőlük.
2.2 Módszerek

.

Egy kísérletsorozat három kísérletének az utolsó két kísérletét végeztem és írom
itt le. Ezek mindegyike a rövidtávú memóriakapacitást vizsgálta: a kísérleti személyeknek különböző szempontok szerint kiválogatott szavakat kellett megjegyezniük és visszamondaniuk. Az első kísérletben, melyet NÉMETH DEZSŐ vezetett, az ingerprezentáció auditorikus volt, vagyis a kísérletvezető olvasta fel a
szósorozatokat. Ennek egyik előnye, hogy rugalmasabban lehetett kezelni, hogy
egy szósorozat hány elemből álljon, míg a másik két kísérletben, ahol a prezentáció vizuális volt, és egy számítógép képernyőjéről olvasták a szavakat, nem
volt erre lehetőség, vagyis lehetséges, hogy a mérések esetenként pontatlanabbak.
Mivel személyen belüli összehasonlítást végeztünk, ezek a pontatlanságok nem
lényegesek.
Az első két kísérlet anyaga csaknem azonos, különbség csak a modalitásban
volt, míg a harmadik anyaga erősen eltérő6 (lásd: 2. táblázat). A különböző szavakra mutat be példákat a 3. táblázat.

5 A ragok és ragozótt szavak kifejezéseket nemcsak a szigorú nyelvészeti értelemben
használom, hanem általában az inflexiós szuffixumokat értem alatta, így ez ta rtalmazza a
jeleket és ragokat is. Tudatában vagyunk a különbségnek, a megfogalmazás pszichológusok számára is érthetőbbé tétele vezetett a fogalom eltérő használatához.
6 A harmadik kísérletben nyújtott segítségéért köszönettel tartozom NAGY GYÖRGY JUDITnak.
-
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Jellemzők
Bemutatás
Személyek száma

Változók

Első kísérlet
Auditoros
113
Szóhosszúság
Ragok száma
Gyakoriság

Második kísérlet
Vizuális
51
Szóhosszúság
Ragok száma
Gyakoriság
Képzett alakok

Harmadik kísérlet
Vizuális
39
Szóhosszúság
Ragok száma
Gyakoriság
Képzett alakok
Szabályos és rendhagyó alakok

2. táblázat: A kísérletek közti különbségek rövid összefoglalása
Az első kísérletről a dolgozatban természetszerűleg kevesebb szó esik, mivel
nem a saját kísérletem volt.
Típus
Tőszó
Tőszó +1 rag
Tőszó + 2 rag
Tőszó + képző
Tőszó + 2 képző
Tőszó + képző + rag

Példa
terület, telefon, ravatal
talajon, lemezek, patakot
falakon, nyakamat, padomon
kalapos, kavicsos, dobozol
lányosan, bérlemény, lángolás
borozunk, ütések, nyíláson

3. táblázat: Különböző listafajták a három szótagos szavaknál.
A kísérleti ingereket egyre növekvő tagszámú szósorozatok alkották. Az első
szósorozat általában három, az utolsó pedig általában hét szóból állt.
2.2.1 Kísérleti személyek
A kísérletben 203 egyetemi hallgató vett részt, akik valamely pszichológia
kurzusra jelentkezett, ám nem pszichológia szakos hallgatók voltak.
2.3 Eredmények
2.3.1 Szóhosszúsági hatás
Kevéssé meglepően, ám igen markánsan megjelent a kísérleti eredményeken a
szóhosszúsági hatás mind a ragozott (pontosabban inflexiós), mind a képzett
(derivatív), mind a tőszavak esetében mind a három kísérletben (1. diagram).
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(szótövek: t=6,809, N= 158, df= 157, Sig<0,001, ragozott szavak t=5,873,
N= 156, df= 155, Sig<0,001, képzett szavak: t=2,239, N= 39 df= 38, Sig<0,005)

5
4
3
2

-

1
0

képzett

tő

ragozott

O 2 szótag

4,6

3,8

4,1

• 3 szótag

4.1

3,5

3,8

1. diagram: Különbségek a szóhosszúsági hatásnak megfelelően
Azt a feltételezést, miszerint amennyiben a fonológiai tár 1,8-2 másodperces
végtelenített szalag, akkor a tárolási kapacitása 7-8 (2 másodperc / 250 millisecundum) szótag körül kell, hogy mozogjon, részletesen is megvizsgáltuk. Az
eredmények azt mutatják, hogy nemcsak a ragozott, de a ragozatlan szavak sem
ennek megfelelően viselkednek teljesen (lásd: 5. diagram). Ebben az esetben nem
lenne ugyanis különbség a megjegyzett szavak szótagszáma között attól
függetlenül, hogy a szavak darabszámra eltérnek, ám ez nem így van.

Számterjedelem
Nem-szó ismétlési teszt

2 szótagos szavak
szótagszáma
t= -7,150 df=38 p<0.01
N=39
t= 2,2210 df=38 p<0.01
N=39

3 szótagos szavak
szótagszáma
t= -5,594, df=38 p<0.01
N=39
t= -0,478 df=38 N.S.
N=39

4. táblázat: Különbség az álszó ismétlési teszt és a szavak
szótagterjedelme között
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szótagszámterjedelem
14
12

1

10
86

-

4

0 szótagszámterj.

álszó

számterjedelem

2 szótagos tő

3 szótagos tő

7,1

8,7

9,3

12,4

2. diagram: Szótagszám szerinti eltérések a két- és háromszótagos tőszavaknál.
Az adatok a számterjedelem nyersadataira, a szótagokra átszámolt
számterjedelemre, valamint a kétszótagos és a háromszótagos tőszavak
szótagszámai szerinti terjedelemre vonatkoznak.
A post hoc vizsgálatban egyszerűen a kétszótagos szavak számát kettővel, a
háromszótagosakét hárommal szoroztuk. Az eredmények szerint valójában, ha
szótagszámban mérjük, akkor több háromszótagos szót tudunk, mint két
szótagosat. Úgy tűnik, ismételten odajutottunk, hogy amennyiben az ingerek nem
értelmetlenek, akkor a nyelv szemantikai leképezése miatt megváltozik a rövidtávú memória kapacitása. Ugyanúgy, ahogyan több szót jegyzünk meg, ha azok
mondatban vannak, több szótagot is jegyzünk meg, ha azok egy értelmes szó részét képezik, egész egyszerűen azért, me rt az első két szótag már erősen bejósolja,
hogy mi lehet a harmadik, míg az álszó tesztnél ilyen hatás nincs. Érdekes azonban, hogy a kétszótagos szavaknál ezzel ellentétben fordítva állnak a dolgok:
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kevesebb szótagot jegyzünk meg, ha azok értelmes szó részét képezik. A két- és
háromszótagos szavak közti különbség természetesen a gyakoriság miatt is lehet:
ZIPF törvénye alapján több kétszótagos szó van, mint háromszótagos, ezért abból az
információnyomból, hogy a szó hány szótagos és az első megjegyze tt szótagból
könnyebben lehet rekonstruálni az e redeti háromszótagos szót, mint a kétszótagosat.
Bárki ellentmondhatna azzal, hogy a számterjedelem, vagyis digit span is alacsonyabb, mint az álszó teszt eredménye, annak ellenére, hogy az értelmes
szavakból áll. Azonban a számok nem mindegyik tagja egy szótagos, ha ezt is
post hoc korrigálnánk, akkor a szótagszámra kiegyenlített számterjedelem valójában magasabb, mint az álszó terjedelem.
Azt is észrevehetjük, hogy a kétszótagos szavak szótagszám szerinti terjedelme szignifikánsan különbözik a háromszótagos szavak szótagszámban mért
terjedelmétől (3. kísérlet: t= -2,527 df=38 p<0.05 N=39). Ez azt jelentené, hogy
még ugyanazon a típusú feladaton belül sem tudtuk kimutatni, hogy a szótagszám
lenne az alapja a rövid távú memóriakapacitásnak.
2.3.2 Morfológiai komplexitás
Mivel robosztus hatása van a szótagszámnak és a kísérlet eredeti anyagában nem
szótagszám, hanem megjegyzett szavak száma szerint vannak kódolva az adatok,
ezért érdemes a két és három szótagos szavakat ebből a szempontból különválasztani.
2.3.2.1 Inflexiós szuffixumok és tövek
A kísérlet egyik eredménye, hogy a ragozott és ragozatlan szavak között markáns
különbség mutatkozik, (N.B. még akkor is, ha nem vesszük figyelembe a
szuffixumhibázásokat!). Mind a két-, mind a háromszótagos szavaknál fennáll ez
a különbség, a diagramon a pontos visszamondás adatait láthatjuk (3-4. diagram).

3. diagram: Kétszótagos inflexiós szuffixumos, illetve szótövek szóterjedelme
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Tő vs. Ragos alak - 3 szótag
4,4
4,2
4
3,8 3,6 3,4 3,2 -

3 szótagos tő 3 szótag: tő +
4,2

® Terjedelem

3,6

4. diagram: Háromszótagos inflexiós szuffixumos alakok illetve szótövek
szóterjedelme
Ez a különbség mind a két szótagos szavak (t=13,016 df=160 p<0.01 N=163) mind
a három szótagos szavak (t= 8,848 df=118 p<0.01 N=163) esetében szignifikáns.
A három szótagos szavakon végzett vizsgálatok ezeken felül azt is megmutatták, hogy a több rag még tovább nehezíti a szavak megjegyzését. Vagyis a
maga a rag sokkal nagyobb mértékben nehezítik a feladatot, mint az a szótagszám
vagy a szó kimondásához szükséges idő alapján elvárható volna (5. diagram). A
különbségek minden esetben szignifikánsak (Tőszó — Egy rag: T=-5,739Df=
38P<0,1, N=39, Tőszó— Két rag: T=8,928Df=38P<0,1, N=39; Egy rag— Két rag:
T=2,686Df=38P<0,5, N=39).
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Egy rag

Két rap

3

2.7

5. diagram: Három szótagos szavakon a ragok kumulatív megterhelő
hatása szavak között
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2.3.2.2 Derivatív szuffixumok — képzett szavak
A második és harmadik kísérletben voltak a toldalékolt szavak között képzettek is
(az elsővel szemben, ahol a toldalékok kivétel nélkül ragok vagy jelek, inflexiós
szuffixumok voltak). Egy módszertani hiba miatt (a képzett szavak listája nem
volt elég hosszú, hogy jól tudjon mérni) a második kísérlet eredményeit ki kellett
hagyni ebből az összehasonlításból.
A képzett szavakról általánosságban elmondható, hogy könnyebbek, mint a
ragozott szavak, és egyes esetekben annyira könnyűek is lehetnek, hogy a különbség köztük és a tőszavak között nemcsak eltűnik, hanem meg is fordul és a
képzett szavak megjegyzése jobb lesz, mint a tőszavaké (6. diagram).
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3,6

,q

3,4

2 szótagos

3 szótagos

El tőszó

4,3

3,7

/

4,1

3,8

képze tt szó

6. diagram: Képzett szavak: terjedelme a szótövekhez képest

2 szótag

3 szótag

Sig. (2-tailed)
p<0,05

Változópárok
Tőszó -Képzett szó pontos visszamondás

t
2,294

df
38

Tőszó - Képzett szó tő visszamondás

1,304

38

N 5. ,

Ragozott szó — képzett szó pontos visszamondás -6,447
Ragozott szó — képzett szó tővisszamondás
-2,105

38
38

p<0,01
Q<0,05

Tőszó- Képzett szó pontos visszamo d ás
Tőszó Kép ett szó tő'nsázamo

1,239

Ragozott szó — képzett szó pontos visszamondás -5,995
-4,294
Ragozott szó — képzett szó tővisszamondás

38 '
38
38

~

rNS

p<0,01
p<0,01

5. táblázat: Különbségek a képzett és szótövek pontos illetve tővisszamondása
között
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A kétszótagos szavaknál a különbség nem annyira robosztus (5. táblázat):
általánosságban itt is elmondható, hogy több képzett szót tudunk visszamondani,
mint ragozottat, azonban itt a különbség a tőszavakkal összehasonlítva még szignifikáns. Azonban a háromszótagos szavaknál már egyértelmű tendencia mutatkozik, ami arra utal, hogy a képzett szavak nemcsak hogy könnyebbek, mint a
ragozott szavak, hanem nagy valószínűséggel nincs különbség a képzett szavak és
a tőszavak nehézsége között a megjegyezhetőség szempontjából. A tény, hogy
több képzett szót tudtak megjegyezni a kísérleti személyek, mint tőszót, valószínűleg annak tudható be, hogy a tőszavak nagy része eléggé ritka volt.
Annak is lehetett valamennyi szerepe, hogy a képzett szavak egy része nem
volt transzparens, ilyen volt például a „házalok" alak is, amely ugyan képzett szó,
de az összetételéből nem következik egyértelműen a jelentése.
2.4.1 Pontos visszamondás, illetve tővisszamondás

Általános megfigyelés volt, hogy sokszor előfordul a kísérleti személyekkel, hogy
helyesen kezdik a szót, ám a rajta lévő toldalékot helytelenül mondják. Ezért egy
külön változót alkottunk annak meghatározására, hogy hány szó tövét mondta
vissza helyesen az illető, ha a ragot el is rontotta. A ragokkal ugyanezt a változót
nem hoztuk létre. Mivel nem volt olyan sokféle rag, ezért nehezen lehetett eldönteni, hogy valóban arra emlékezett-e az illető, hogy melyik hányszor fordult elő,
vagy egész egyszerűen a behatárolt számú ragok közül egyet találomra választott
ki — mivel a szavak töve mind különböző volt, ráadásul egy relatíve nagy szócsoportból voltak kiválasztva, azokkal nem fordult elő, hogy találomra választhasson
az illető. A ragokkal gyakran előfordult, hogy egyet megjegyzett a kísérleti személy, és utána azt rakta rá a többi szóra is, míg a szavak tövével az sem fordulhatott elő, hogy valamelyiket perszeverálja. Az is megfigyelhető volt, hogy a
ragok „elcsúsztak", vagyis ugyanazok a ragok jelentek meg, mint amik a listában
voltak, csak nem a megfelelő szavakon: vagyis a szavak sorrendje megmaradt, de
a ragoké elveszett. Ezt nem befolyásolta általában amagánhangzó illeszkedés sem,
a személyek sokszor kiválasztották a ragnak azt az allomorfját, ami az általuk
választott kontextusba illett (pl. ebet helyett nem kutyet, hanem kutyát).
A szóbeli ingersorozatnál a kapott inger tisztasága is kérdéses volt, hiszen egy
tárgyragot jelölő dentális zárhang (t) és a többes szám jelölésére használt veláris
okkluzíva (k) mindössze két disztinktív tulajdonságban különböznek ([+anterior],
illetve [—anterior]), valamint ,([+coronalis], illetve [-coronalis]), ezért könnyen
összekeverhetőek (kutyát illetve kutyák). Ez igaz mind a kísérleti személyre, amikoris nehéz eldönteni, hogy nem hallotta vagy elfelejtette, mind a kísérletve-
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zetőre, aki nem feltétlenül tudta eldönteni kevéssé tiszta artikulációjú személyeknél, hogy melyik volt a szándékolt szó.
4.5

4,3

4,1

3,9

3.7

3.5

3.3

-

3,1

-

2.9

2,7

2 szótag
rag

pontos
p szóterjedelem

3,4

2
2 szótag
rag
szótagos
tővisszam
tőszó
4

4,3

3 szótag
ragzott pontos

3
szótagos
rag

3
szótagos
tőszavak

3

3,4

3,7

7. diagram: Különbségek a pontos, illetve tővisszamondások, valamint a tőszavak
visszamondása között
Nem meglepő az eredmény, hogy a szótöveket többször visszamondták, mint
pontosan a ragozott szavakat (lásd: 7. diagram). Ez mind a két- (t=-10,323, df=89,
p<0.01, N=90), mind a háromszótagos (t=-7,275, df=89, p<0.01, N=90) ragozott
szavakra igaz volt. Értelemszerűen a szótöveknél, ahol eleve nem volt rag, ilyen
változó nem volt, de érdemes összehasonlítani, hogy ha csak a helyesen visszamondott töveket vesszük figyelembe a ragozott szavaknál, az akkor is kevesebb,
mint az eredetileg is tőszavak terjedelme.
Érdekes, hogy a ragozott szavakkal ellentétben a képzett szavaknál nem
tapasztalható jelentős különbség a teljesítményben, ha nem vesszük figyelembe a
szuffixum esetleges rontásait (kétszótagos szavaknál t= -5,235, df=38, p=N.S.,
N=39; háromszótagosaknál t= 4,951 , df=38 p= N.S., N=39) (8. diagram). Ez a
különbség a ragozott szavak esetében szignifikáns. A képzett szavaknál tehát
eltűnik a szuffixum elhalványulása, ezek a végződések „erősebben kapaszkodnak
a szavakra", mint társaik, a ragok és a jelek.

38

A rövidtávú emlékezet és a morfológiai komplexitás

4,3
.~.á

~

38

a

:

~

y

_
~~i €srK "

[

V

~
t

yr di

"Í
t g

pontos

~~ * ~
~~

~,

~

.}

-0

i

é

y
.{~

.:.2:

:.

~

.♦

r~s,-

rb

, •

`r

q

"

2 szótagos szó

~~

~

1

3 '3
2,8

»

~

v

2 szótagos tőv

3 szótagos
pontos

3 szótagos t8v.
-

E3 képzett

4,1

4,2

3,8

3,9

• ragozott

3,4

4

3

3,4

8. diagram: Ragozott és képzett szavak pontos, illetve tővisszamondása közötti
különbségek
2.5.1 Szabályos és szabálytalan alakok
A magyar főnévi paradigma bővelkedik szabálytalan alakokban, ezt kihasználva alapvetően 3 szabálytalan csopo rt volt: a v-betoldók (ló-lovak), a hangejtők
(majom majmok) és a rövidülők (kút-kutak) csoportja. Ezen kívül volt egy összevont változó is, melybe mind a három csopo rt beletartozott, s amellyel azt szerettük volna megnézni, hogy van-e valami különbség általában a szabályos és szabálytalan alakok között. A kísérlet egyik nehézsége volt az egyes csopo rtok ritkasága (v-betoldó alak kevesebb, mint egy tucat létezik), ami a szóterjedelem mérését elég nehézzé tette, arról nem is beszélve, hogy a gyakoriság kontrollálása
így elég nehéznek bizonyult. Az eredmények jól láthatóan tükrözik, hogy néhány
elvárásunk nem igazolódott a kísérletben (9. diagram).
-

V-betoldó szavak
Rövidülő szavak
Hangejtő szavak
Szabálytalan ragok
V-betoldók és rövidülő tövek
Rövidülő és hangejtő tövek
Hangejtő és v-betoldó tövek

Szabályosan ragozott
szavak

t
4,595
6,632
7,478
3,380
2,870
,000
2,952

df
38
38
37
38
38
37
37

Sig.
p<0,01
p<0,01
p<0,01
p<0,01
p<0,01
n.sz.
p<0,01

6. táblázat: A különböző kivételes ragozott alakú szavak közti különbség
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9. diagram: A szabálytalanság típusainak hatása
Látható, hogy markáns különbség van a szabálytalan és a szabályos alakok
között, habár a kapcsolat éppen fordított, mint azt vártuk. Egyedül a hangejtő
vagy más néven torlódásos szavak (majom-majmok) és a rövidülő szavak (szamár-szamarat) között nem mutatható ki különbség, a többi különbség szignifikáns (6. táblázat). Nem igazán lehet jól megmagyarázni a mögöttes elvet: nem
lehet a gyakoriság, hiszen a v-betoldók általában ritkábbak, mint a többi szócsoport szavai, nem lehet a kiejthetőség nehézsége sem, mert akkor a hangejtőknek
vagy mássalhangzó torlódásos szavaknak messze el kellene maradniuk a rövidülő
tövek mellett. A különbség elég markáns ahhoz, hogy nehezen lehessen azt más
indokokkal magyarázni, mint a szavak alaktani variációival, ám a magyarázat
nem lesz egyszerű.
2.6.1 Munkamemória és szóterjedelem
A munkamemória és a szóterjedelem változói általában szignifikánsan korrelálnak, a kivételek túl szporadikusak ahhoz, hogy értelmezhetőek legyenek. Elmondható, hogy a képzett szavak, valamint a kivételes tövű ragozású alakok és a
háromszótagos összetett szavak térnek el ettől. Amennyiben parciális korrelációt
számítunk, az is kiderül, hogy a ragozott szavak visszamondását valami más is
befolyásolja, nemcsak a munkamemória (ezek csak a legtöbb adatot tartalmazó
első kísérleti anyagon szignifikáns különbségek). Ha kivonjuk a szótövek visszamondásának a hatását, akkor a munkamemória már nem korrelál a ragozott
szavak visszamondásával (r= 0,234, Sig.=N.S.), míg ha a ragozott szavak hatását
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vonjuk ki, a munkamemória továbbra is erős korrelációt mutat a szótövek visszamondásával (r= 0,542, Sig.<0,01). Ez azt jelentené, hogy a szótövek visszamondása erősen a munkamemóriához kötött, míg a ragozott szavakban valami
másnak is jut szerep, nemcsak egyszerűen a tövek felidézése és még egy kis
munkamemória erőforrás bevetéséről van szó.
3 Következtetések
Úgy tűnik, hogy magában sem a munkamemória idői hosszúságára, sem a tömbök
számára vonatkozó feltevések nem tarthatóak. A hosszabb szavak megjegyzését
lehetne magyarázni a szóhosszúsági hatással, azonb an ez nem magyárázná, hogy
miért tudunk megjegyezni több háromszótagos tőszót, mint kétszótagos ragozott
szót. A tömbök elmélete már maguknak a szólistáknak a különbözőségeit sem
tudja megmagyarázni.
Meglepő adat, hogy az álszó teszten magasabb pontszámot érünk el, mint a két
szótagos szavak megjegyzésében: ez azt jelenti, hogy a szavaknak, bár úgy
hisszük, nem a szóalakját, hanem a jelentését jegyezzük meg, ennek ellenére ez
nem vezet jobb teljesítményhez. Alátámasztja, hogy jelentést jegyzünk meg, hogy
a tévesztéseknél a szavak helyett gyakran kerültek vagy szinonimák, vagy pedig
hasonlóan hangzó szavak az eredeti megjegyzendő szó helyére (a harmadik
leggyakoribb tévesztés valamelyik előző lista szavának említése volt, de ez szempontunkból érdektelen). A ragok ezzel szemben általában szabadon cserélődtek,
habár a leggyakoribb a tárgyrag és a többesszám jelének felcserélése volt, ami egy
erősen fonológiai alapú cserének tűnik — szemben a szavak szemantikai alapú cseréjével. Az a probléma ezzel a fonológiai alapú csere feltételezéssel, hogy auditoros bemutatásnál és a kísérletvezetőnek visszamondásnál — mint azt korábban
említettük — éppen ezeket a cseréket könnyű volt „belehallani", és nem „elfelejteni".
Úgy tűnik, hogy a tőszavak megjegyzésekor mind a jelentés, mind a hangalak
alapján kódolunk, a ragoknál azonb an erősebbnek tűnik a kódolás a hangalak
alapján. Ennek ellentmondanak a parciális korreláció eredményei: a morfológiailag komplex és a morfológiailag egyszerűbb szavakat is erősebben bejósolja a
számterjedelem, mint az álszó teszt eredménye, ilyen szempontból nincs különbség a képzett és a ragozott, vagyis inflexiós szuffixummal rendelkező szavak
között: egyik sem tűnik fonológiai kódolással segített alaknak.
Azt is megtudtuk, hogy az inflexiós szuffixum nem jelenthet még egy megjegyzendő tömböt, hiszen akkor fele annyi inflexiós szuffixummal terhelt szót
kellene visszamondaniuk a személyeknek, mint tőszót, ami szintén nem jellemző.
78-86%-át tudjuk visszamondani a inflexiós szuffixumos szavaknak a tőszavakhoz képest (két szótagos szavaknál), míg 80-84%-át három szótagos sza-
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vaknak, ha egy inflexiós szuffixum van rajtuk. A két inflexiós szuffixummal
rendelkező három szótagos szavaknak 88%-át tudjuk visszamondani az egy inflexiós szuffixummal rendelkező háromszótagos szavakhoz képest. Ez a csökkenés úgy tűnik, nem különböző mértékű a kétfajta szóhossz és a több inflexiós
szuffixumszámú szavak között. A képzők, vagyis derivatív szuffixumok nem
eredményeznek ilyen fokú csökkenést a megjegyzés során, sőt, három szótagos
szavak esetén még többet is tudunk megjegyezni belőlük.
A kérdés az, hogy minek tudható be ez a 10-20% között mozgó csökkenés
minden egyes ráragasztott inflexiós szuffixum esetében?
Úgy tűnik, hogy ez egyfajta nyom, ami a szavakon mondatalkotás közben
jelenik meg, és így illeszti be őket a mondatba, amely nyom azonban a mondat
kontextusán kívül értelmetlen jellé válik, ami ugyan nem igényel annyi feldolgozást, mint egy szó, részben azért, mert rövidebb, részben azért, mert egy meghatározott és erősen korlátozott számú csoportból kell kiválasztani. Másrészről ezzel
nehezen magyaráznánk meg a szabálytalan alakok és a szabályos alakok közötti
különbséget. Lehetséges, hogy ott nemcsak a nyom marad rajta a szótőn, hanem
egy további folyamat eredménye, hogy ez a nyom előkeresse a megfelelő, nem
szabályos tőalakot, mialatt a többi reprezentáció az idői késés miatt elvész. Ehhez
azt kellene megvizsgálnunk, hogy tovább tart-e a szabálytalan alakok felidézése a
kísérleti személyek számára, mint a szabályosaké, vagyis megnyúlik-e ilyenkor a
visszamondásig eltelt reakcióidő.
Az idői hosszúság, illetve a tömbök között ez alapján az eredmény alapján
nem lehet dönteni, amennyit biztosan tudunk, az az, hogy a kontextusukban
értelmetlen morfológiai szerkezetek nagy terhet rónak a rövidtávú memóriára,
amelyet magában a szó többmorfémás volta (a képzett szavak is több morfémából
állnak) nem magyaráz.
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Summary
In this paper the relationship between working memory (based on word span and
other span measurements) and morphological complexity is analyzed. It seems
that suffixes compared to stems reduce memory span for words of equal length,
syllabic structure and frequency. Yet not all suffixes produce the same amount of
reduction: inflexive affixes seem to be more difficult to remember, than derivative
suffixes. Correlations are stronger between digit span and stem span than are
between digit span and suffixed word span. Thus we conclude that to remember
suffixed words one needs more than just working memory, possibly a procedural
system as well. Yet this is contradicted by the fact, that we seem to remember
regular suffixed words better, than irregular suffixed words, which are considered
to be associatively stored.

