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LIGETI-NAGY NOÉMI 

Kulturális különbségek a mentális lexikonban 
Szóasszociációs vizsgálat és számítógépes 

klaszterelemzés* 

Dolgozatomban a magyar anyanyelvű beszélők mentális lexikonában található, 
az arany szó körüli átfedő közösségeket (klasztereket) hasonlítottam össze egy 
amerikai szóasszociációs vizsgálat gold-ot tartalmazó eredményeivel a mentális 
lexikon szerveződésében feltételezett kulturális különbségek jelenlétére koncent-
rálva. A kutatáshoz szükséges magyar szóasszociációs teszt eredményeit két külön-
böző klaszterező algoritmussal elemeztem. Nem csupán a klaszterek méretében és 
számában találtam eltérést, de már az asszociációk is különböznek a South Florida 
Free Association Norms adatbázisában találhatóktól, aminek jelentéstani vagy kul-
turális okai vannak. A két klaszterező algoritmus eredményei között is jelentős 
különbségek mutatkoznak, ezek a két módszer eltérő működési mechanizmusának 
tudhatók be. 

1. BEVEZETÉS 

A dolgozat a magyar anyanyelvű beszélők mentális lexikonának egy szeletét, az 
arany szót tartalmazó átfedő klasztereket hasonlítja össze az amerikaiakon végzett 
tesztek eredményével.  

Palla és munkatársai1 a hálózatokban jelen lévő, nem diszjunkt csoportosulások 
kimutatatására szolgáló CFinder algoritmusuk működését mutatták be a South 
Florida Word Association Norms anyagán.2 Az egyik szó, melynek környezetét áb-
rázolták, a gold volt (1. ábra). A módszer bemutatása magyarul is megjelent.3 A cikk 
tartalmaz egy ábrát, melyben a gold átfedő klaszterei láthatók, de a csúcsokat (azaz 
az angol szavakat) magyarra fordították a szerzők (2. ábra). A feltételezésem Ko-

                                                        
* Köszönettel tartozom témavezetőmnek, É. Kiss Katalinnak a dolgozat elkészítésében nyújtott segítsé-
géért, a téma iránt mutatott nyitottságáért, tanácsaiért és türelméért. 
1 PALLA Gergely, DERÉNYI Imre, FARKAS Illés, VICSEK Tamás, Uncovering the overlapping community 
structure of complex networks in nature and society, Nature, 2005, 814–818. 
2 NELSON, Douglas L., MCEVOY, Cathy L.,  SCHREIBER, Thomas A., The University of South Florida word 
association, rhyme, and word fragment norms. http://www.usf.edu/FreeAssociation/ (2012.03.15.) 
3 DERÉNYI Imre, FARKAS Illés, PALLA Gergely, VICSEK Tamás, Csoportosulások szociológiai, technológiai 
és biológiai hálózatokban, Magyar Tudomány, 2006, 1319–1324. 
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vács4 alapján az, hogy a magyar anyanyelvű beszélők mentális lexikonában az 
arany szó körüli jelentésmezők nem ábrázolhatók tökéletesen a gold környezeté-
nek magyarra fordításával. Ennek ellenőrzéséhez először szükség volt magyar asz-
szociációs normákra, amelyeken az algoritmus futtatható. 

 
1. ábra: 

A gold körüli átfedő klaszterek a University of South Florida Word Association Norms adatbázisa alapján 
(PALLA Gergely, DERÉNYI Imre, FARKAS Illés, VICSEK Tamás, Uncovering the overlapping community 

structure of complex networks in nature and society, Supplementary Information, 
http://www.nature.com/nature/journal/v435/n7043/extref/nature03607-s1.pdf (2012. 02.24.)) 

 
2. ábra: 

A gold körüli átfedő klaszterek tagjainak magyarra fordításával kapott ábra 
(DERÉNYI, FARKAS, PALLA, VICSEK, i.m.) 

                                                        
4 KOVÁCS László, Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban, Bp., Tinta, 2011. 
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2. A MENTÁLIS LEXIKON VIZSGÁLATA SZÓASSZOCIÁCIÓS TESZTEKKEL 

2.1. A MENTÁLIS LEXIKON FOGALMA 

A mentális lexikon egyfajta ’agyi szótárat’ jelent; „az egyén mindenkori, beszéd- 
és nyelvi jeleket tároló rendszere képezi”5 azt. A mentális lexikon mindig az egyén-
hez kötődik, és sohasem állandó.6 Jean Aitchison is agyi szótárként definiálja. Értel-
mezésében a hosszútávú memóriának az a része a mentális lexikon, amely az egyén 
lexikális tudását tárolja.7 

A mentális lexikon felépítését modelláló elméletek közül az úgynevezett háló-
elmélet az, ami jelenleg a legvalószínűbb: ez a mentális lexikont hálózatként képzeli 
el, ahol a csúcsok a szavak, egy szó természetesen több szóval is kapcsolatban áll-
hat, és az egymással közvetlenül nem szomszédos pontok is elérik egymást más 
egységeken keresztül.8  

2.2. A SZÓASSZOCIÁCIÓS TESZTEK, MINT A MENTÁLIS LEXIKON MEGISMERÉ-

SÉNEK ESZKÖZEI 

A mentális lexikonban lévő szavak közti összefüggések feltárásának régóta 
használt módja a szóasszociációs teszt (SZAT). Az asszociáció ugyanis feltehetőleg 
utal arra a kapcsolatra, ami valamilyen módon összeköti a szavakat az egyén elmé-
jében.9 A SZAT-nak több fajtája van: a szabad asszociációktól a kötött asszociációk 
abban különböznek, hogy valamilyen kritériumnak meg kell feleljen a válaszszó 
(például az adott kategória elemeit kell megnevezni, vagy választani kell előre meg-
adott válaszokból). A szabad asszociációk lehetnek egyszavasak vagy meghatáro-
zott számú válaszszót várók, illetve lehetnek folyamatosak, amikor annyi szót ír az 
alany a hívószóra, amennyi csak eszébe jut. Ezen kívül létezik még a megkötés nél-
küli asszociáció, amikor nincs hívószó, a részt vevő azt ír vagy mond, ami eszébe 
jut.10 

2.3. A SOUTH FLORIDA WORD ASSOCIATION NORMS 

A University of South Florida és a University of Kansas közreműködésében jött 
létre a 36 MB nagyságú, online kezelhető The University of South Florida Word 

                                                        
5 GÓSY Mária, Pszicholingvisztika, Bp., Corvina, 1999, 121.  
6 Uo. 
7 AITCHISON, Jean, Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon, Oxford, Basil Blackwell, 
2003, 9–14. 
8 GÓSY, i.m., 121, 125. 
9 WANG, Hui-li, BENG, Wen-duo, HOU, Yan, A Comparison Study on Word Association Between English 
Native Speakers and Chinese English Learners, Canadian Social Science, 2010/6, 45–60, 48. 
10 Uo. Illetve KOVÁCS, i.m., 34–35. 
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Association, Rhyme and Word Fragment Norms (a továbbiakban SFWAN).11 A ké-
szítők célja az volt, hogy egy nagy, minden kutató számára ingyenesen hozzáférhető 
szóasszociációs adatbázis váljon elérhetővé. Több mint 6000 résztvevőtől 750 000 
választ gyűjtöttek 5019 hívószóra. Az egyszavas, szabad szóasszociáció módszerét 
alkalmazták. Az anyaggyűjtés 1973-ban kezdődött, az adatbázis 1998-ra készült el. 
A felületen kereshetünk hívószó vagy válaszszó szerint, és minden kapcsolatnál 
további információkat is megtudhatunk: az adott szóra válaszolók számát, az adott 
szóra az adott választ adók számát és arányát, a szavak közti kapcsolat erősségét (a 
közvetlen kapcsolatukat és esetleg más, közvetett elérési útvonalat a kettő között) 
és az úgynevezett „közös asszociációkat”. 

3. A MENTÁLIS LEXIKON HÁLÓZATALAPÚ ELEMZÉSE 

3.1. RÖVID HÁLÓZATELMÉLETI BEVEZETŐ 

A nagy mennyiségű és nagy összetettségű adatok hálózatként való reprezentá-
ciója lehetővé teszi azt, hogy ezeket hatékonyan elemezzük, megértsük és új tudást 
hozzunk létre. „Hálózatok mindenhol vannak.”.12 Hálózatot alkotnak az idegsejtek 
az agyban, hálózatot alkotnak az emberek egy közösségben, a társadalomban, háló-
zat az internet is. Az elmúlt 10-20 évben a különböző hálózatok vizsgálata során a 
kutatók ráébredtek, hogy ezeknek a szerkezetét egyetemes alapelvek irányítják, 
közös tulajdonságaik révén pedig bizonyos vonásaik megjósolhatóvá válnak.13 A 
hálózattudományt általánosan és széles körben lehet alkalmazni különböző jellegű 
problémákra (terroristák felkutatása és azonosítása, járványok terjedésének előre-
jelzése stb.), azonban valószínűleg a biológiai jellegű kérdések megválaszolásához 
használják a leggyakrabban. A hálózatok gráfok, amelyeknek csúcsaik vannak, azo-
kat pedig élek kötik össze. Az agyban a csúcsok az idegsejtek, melyek között az 
axonok jelentik a kapcsolatot; a közösségekben az embereket a rokonság, a közös 
szakma, a barátság köti össze.  

3.2. HÁLÓZATOK ÉS A NYELV 

Az eddigi hálózatvezérelt14 nyelvészeti kutatásokat egyrészt Kovács15 másrészt 
Ferrer i Cancho16 mutatja be részletesen. Ezek nagy részében nem nyelvészek, ha-

                                                        
11 NELSON, MCEVOY, SCHREIBER, i.m. 
12 BARABÁSI Albert-László, A hálózatok tudománya: a társadalomtól a webig, Magyar Tudomány, 2006, 
1298–1308, 1298. 
13 Uo. 
14 A hálózatvezérelt és a hálózatalapú vizsgálat elkülönítésének lényege a kiinduló nézőpont: az utóbbi 
esetben a nyelvészeti alapból indulunk ki, az előbbiben viszont a hálózat és annak tulajdonságai jelentik 
a kiindulási alapot (KOVÁCS, 2011, 57). 
15 I.m. 
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nem természettudósok vizsgálták a nyelvet a hálózatok tulajdonságaiból kiindulva. 
Elsősorban kétféle jellegű hálózatot definiálnak és elemeznek ezek a kutatások: az 
egyiket a szövegekben egymás mellett vagy egymáshoz közel álló szavak alkotják 
(szintaktikai hálózatok), a másikban a mentális lexikon elemei jelentik a hálózat 
csúcsait (szemantikai hálózatok).17 

A szemantikai hálózatok kapcsán jutunk el a szóasszociációs hálózatok vizsgála-
táig. A szóasszociációk hálózatalapú vizsgálata kapcsán Steyvers és Tenenbaum 
tanulmánya18 az egyik legfontosabb munka: nem csak a Roget-féle tezauruszt és a 
WordNetet, de az SFWAN egy részét is elemezték. A szóasszociációk vizsgálata 
abban tér el a többi, itt nem részletezett nyelvi hálózatkutatástól, hogy többnyire 
irányított gráfként definiálják őket: a hívószótól indul az él az asszociáció felé. 

Magyar nyelven Kovács László és Lengyel Zsolt foglalkozott szóasszociációk há-
lózatalapú vizsgálatával.19 Kovács könyvében alapos elméleti bevezető után bemu-
tatja az Agykapocs-kutatást, majd ennek eredményeit elemzi. A szóasszociációs 
hálózatok alapos, hálózatalapú elemzését végezte el de Deyne és Storms.20 Ők a 
saját, holland nyelvű gyűjtésük adatait vizsgálták. Dolgozatukban kimerítően bemu-
tatják a hálózatok elemzésekor rendre alkalmazott statisztikai módszereket és fo-
galmakat.  

4. ÁTFEDŐ KLASZTEREK A MENTÁLIS LEXIKONBAN 

A valóvilágbeli hálózatoknak vannak olyan részei, melyekben a csúcsok egymás-
sal szorosabb kapcsolatban állnak, mint a hálózat többi részével. Ezeknek a sűrűn 
kapcsolódó csúcsoknak a halmazát nevezzük klaszternek, csoportosulásnak. Szá-
mos módszer létezik a klaszterek kimutatására. Ami ezekben közös, hogy diszjunkt 
klasztereket definiálnak a hálózatokon, holott a legtöbb esetben ezeket egymással 
átfedő csoportosulások alkotják.21 

Palla Gergely, Vicsek Tamás, Derényi Imre és Farkas Illés módszerének, a 
CFindernek az újdonsága épp abban rejlik, hogy az átfedő klasztereket keresi és 
mutatja ki. Kiinduló gondolatuk, hogy egy tipikus közösség több teljes részgráfból22 
áll, melyeknek sok csúcsa közös. Definíciójuk szerint a közösség, azaz egy k-klikk 

                                                                                                                                          
16 FERRER I CANCHO, Ramon, The structure of syntactic dependency networks: insights from recent 
advances in network theory, Problems of Quantitative Linguistics, 2005, 60–75. 
17 KOVÁCS, i.m., 73–74. 
18 STEYVERS, Mark, TENENBAUM, Joshua B., The Large-Scale Structure of Semantic Networks: Statistical 
Analyses and a Model of Semantic Growth, Cognitive Science, 2005, 41–78. 
19 KOVÁCS, i.m., 83–85. 
20 DE DEYNE, Simon, STORMS, Gert, Word associations: Network and semantic properties, Behavior 
Research Methods, 2008, 213–231. 
21 PALLA, DERÉNYI, FARKAS, VICSEK, Uncovering the overlapping community structure of complex 
networks in nature and society i.m., 814. 
22 A teljes részgráf olyan gráf, amelynek minden csúcsa össze van kötve minden más csúccsal (Uo., 815). 
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közösség (k-clique community) nem más, mint azon k-klikkek uniója, amelyek elér-
hetőek egymásból szomszédos k-klikkek23 sorozatán keresztül. Ez az alapja a 
CFinder algoritmusnak: a módszerrel először megkeresik az összes klikket a háló-
zatban, és ebből kiindulva azonosítják a közösségeket. A 3. ábra szemlélteti az ún. 
klikk-perkolációs módszert.24 

A vizsgálatomban használt másik klaszterezési eljárás neve hierarchikus 
élklaszterezés (hierarchical link clustering).25 Ezzel kapcsolatban két fogalmat kell 
tisztázni, a hálózatok hierarchiájának kérdését és az élklaszterezés jelentését. 

 
3. ábra: 

A klikk-perkolációs módszer (k=4). A bal szélső ábrán fekete élekkel jelölt klikkből indulunk ki. Minden 
lépésben egyetlen csúcsot mozdítunk el. A lényeg, hogy a klikk a hálózat csúcsain és élein „gördüljön”. Így 
teljesül a szomszédosság: két egymást követő lépésben a két klikk egy csúcsban különbözik, k-1 csúcsuk 
közös. A gördülés során bejárt élek és az általuk összekötött csúcsok alkotják a hálózat egy csoportosulá-

sát (DERÉNYI, FARKAS, PALLA, VICSEK, i.m.) 

Számos hálózatban figyelhető meg, hogy a közösségek rekurzívan hierarchikus 
struktúrába csoportosulnak, azaz a csúcsok klaszterekbe osztódnak, amelyek to-
vább oszthatók klaszterek klasztereivé, és így tovább, több lépésen keresztül. Ezek-
ről a különböző szinteken lévő csoportokról több esetben ki lett mutatva, hogy 
valamilyen funkcionális szerepük van: biokémiai hálózatok (fehérje-interakciós 
hálózatokban, metabolikus hálózatok) moduljait vagy társadalmi hálózatok közös-
ségeit jelentik.26  

A gond azonban (legalábbis Ahn és munkatársai szerint) az, hogy a legtöbb való 
világbeli hálózatban a közösségek átfednek, minden egyes csúcs több csoporthoz is 

                                                        
23 Két k-klikk akkor szomszédos, ha k-1 közös pontjuk van (Uo., 815). 
24 Ejteni kell néhány szót a CFinder hiányosságairól, hátrányairól is. Az egyik legfontosabb probléma a 
saját vizsgálatomban is előkerül majd, tudniillik hogy a közösségekbe nem tartozó csúcsok (márpedig 
ilyenek vannak, nem csupán a szóasszociációkban, de az emberi közösségekben stb. is) nem jelennek 
meg az ábrán, a CFinder ezekkel nem tud mit kezdeni. Ezen kívül az sem egyértelmű, hogy a k értékét 
pontosan mi alapján, hogyan kell megválasztani ahhoz, hogy értelmes struktúrát kapjunk. Fortunato 
cikkében (Santo FORTUNATO, Community detection in graphs, Physics Report, 2010/486, 75–174) az 
összes kritika össze van foglalva, többek között az is, hogy ha túl sok a klaszter, a program egy egyszerű 
közösség képével tér vissza, azaz az egész hálózatot egy nagy közösségként fogja megjeleníteni (Uo., 
131). 
25 AHN, Yong-Yeol, BAGROW, James P., LEHMANN, Sune, Link communities reveal multi-scale complexity 
in networks, Nature, 2010, 761–764. 
26 CLAUSET, Aaron, MOORE, Christopher, M. E. J. NEWMAN, Hierarchical structure and the prediction of 
missing links in networks, Nature, 2008, 98–101, 98. 
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tartozik, ezt pedig, azaz az átfedő csoportosulások közti kapcsolatot a csúcsok alap-
ján megrajzolt globális hierarchia nem tudja szemléltetni. Ezért indulnak ki a szer-
zők abból, hogy a klaszterek élek, nem pedig csúcsok csoportjai, ami lehetővé teszi 
az átfedések és a hierarchikus szerveződés egyidejű detektálását.27 

Az élklaszterezés lényege tehát, hogy nem a csúcsok csoportokba tartozását 
vizsgáljuk elsősorban, hanem az azokat összekötő éleket, és a klasztereket egymás-
sal szoros kapcsolatban álló élek halmazának tekintjük. 

A megközelítés egyik fontos alapja, hogy míg a csúcsok számos közösség tagjai 
lehetnek, a kapcsolatok jellemzően egy domináns csoportosulásba tartoznak. Tehát 
például egy személy tagja a családjának, a munkahelyének, a baráti közösségeinek 
és így tovább. Azonban két ember között a kapcsolatot az jelenti, hogy azonos csa-
ládnak a tagjai, vagy egy helyen dolgoznak, vagy közös az érdeklődési körük (persze 
bizonyos esetekben a kapcsolat jelen lehet több területen is, például ha egy család 
tagjai egy helyen dolgoznak, de a köztük lévő él dominánsan az egyik terület, mond-
juk a család klaszterére jellemző). Az élklaszterezésben az élek egyedi pozíciót kap-
nak, a csúcsok pedig természetesen öröklik az összes, őket tartalmazó él 
„csoporttagságát”.28 

Az élklaszterezést szemlélteti a 4. ábra. Ezen jól látszik, hogy bár a dendrogram 
(alul) jó szemléltető eszköz, és a hálózat gazdag hierarchikus struktúráját segíti 
feltárni, az alsó része „túl sűrű”. Annak érdekében, hogy ebből a halmazból kiválasz-
sza a legrelevánsabb klasztereket, a módszer az eloszlási sűrűség (partition density) 
függvényét alkalmazza.29 Ez tulajdonképpen egy küszöb, ahol kettévágjuk a 
dendrogramot, és az ez alatti közösségek belső szerveződésével nem foglalkozunk 
(lásd a piros szaggatott vonalat a 4. ábrán). Az eloszlási sűrűség a klasztereken belü-
li élsűrűségen alapszik. 

5. A VIZSGÁLAT MÓDSZEREI 

5.1. A TESZT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI, FOLYAMATA, A TESZT VÉG-

SŐ ÁLLAPOTA 

A teszt összeállításában, a vizsgálat kivitelezésének módjában igyekeztem minél 
inkább igazodni az SFWAN készítői által alkalmazott módszerekhez (Palla és mtsai 
ezen az adatbázison mutatták be algoritmusuk működését, tehát a gold körüli klasz-
terek ennek az adatait tükrözik). Ezért a szabad, egyszavas választ igénylő szóasz-
szociáció formáját választottam: minden résztvevőnek minden egyes szóra 
egyetlen másikat kell írnia, amely elsőre eszébe jut a hívószóról. Természetesen 
izgalmasabb lehet, ha három szót is írhat válaszként a résztvevő, azonban annak 

                                                        
27 AHN, BAGROW, LEHMANN, i.m., 761. 
28 Uo. 
29 Uo. 
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definiálása, hogy a második és harmadik asszociáció milyen kapcsolatban áll a 
hívószóval, az első válaszszóval, illetve a harmadik szó a másodikkal, és vajon me-
lyik kapcsolat milyen erős, meghaladja ennek a dolgozatnak a kereteit, és alapos 
elméleti megalapozást igényel.30 

Mivel kutatásomban egy konkrét szó környezetét akarom felderíteni, ezért ez je-
lentősen meghatározza a szavak listáját. Az arany természetesen minden kérdőíven 
szerepel, ezen kívül felhasználom az összes szót, ami az angol cikk magyar fordítá-
sában megjelent a csoportokban:31 

 az olimpia köréből: bronz, érem, olimpia; 

 a nemesfémek: patina, vörösréz, sárgaréz, ezüst, fém; 

 a jólét: szerencse, hírnév, pénz, gazdag, gazdagság, fényűzés, limuzin, 

siker, sikeres, szegénység, szegény, palota, hatalom, tekintély; 

 az ékszerek: lánc, ékszerbolt, nyaklánc, fülbevaló, karkötő, gyöngy, 

gyűrű, kő, drágakő, zafír, rubin, smaragd, ékszer, megfizethetetlen, 

gyémánt, költséges, értékes, drága. 

 

                                                        
30 De Deyne és Storms a már említett, holland nyelvű szóasszociációs vizsgálatában három válaszszót 
várt minden résztvevőtől minden egyes hívószóra. Pont azzal indokolták választásukat, hogy így a gyen-
ge asszociációk is megjelenhetnek. Ők kifejezetten azt a különbséget akarták vizsgálni, ami az első, illetve 
a második és a harmadik asszociáció generálásában jellemzi a válaszolókat. Éppen ezért dolgozatuk 
jelentős részében ezeket a különböző sorszámú válaszokat hasonlították össze. 
31 A magyar fordítás nem felel meg mindenhol az eredeti angol szavaknak: például a success és a succeed 
sikerként és sikeresként van fordítva, a prosper fordítását egyáltalán nem is találni a magyar ábrán. Mivel 
mégis csak ez az ábra a kutatásom kiindulópontja, megtartottam ezeket a szavakat, és nem nyúltam 
vissza az eredeti angol szavakhoz. 
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4. ábra: 

az élklaszterezés szemléltetése (a Nyomorultak című regény szereplőinek kapcsolati hálózatán). Fent a 
színes élek a klaszterek elkülönítésére szolgálnak, a csúcsokat, azaz a szereplőket pedig apró diagramok 
jelképezik, ahol a különböző színek az adott pont közösségekbe való tartozását jelentik. Lent az él-alapú 
dendrogram látható. A dendrogram legalján az egyes pontok éleket, és nem csúcsokat jelölnek (az ábra 

forrása Yong-Yeol AHN, James P. BAGROW, Sune LEHMANN, Link communities reveal multi-scale 
complexity in networks, Supplementary information, Nature, 2010, http://arxiv.org/pdf/0903.3178.pdf 

(2012.09.23.)). 

Ezen kívül szerepel a listán a János (esetleges Arany - János asszociációk tesztelé-
sére), illetve egyéb olyan szavak, amelyek nem részei a gold körüli jelentésmezők-
nek. Ezekre azért van szükség, hogy az asszociációk lehetőleg egymástól 
függetlenek legyenek, tehát a gyűrű, a karkötő és az ékszer szavak például ne köves-
sék egymást, mert így az első két hívószó által aktivizált mezők miatt az ékszer asz-
szociációja leszűkül. 

Ezeket a „töltelékszavakat” is véletlenszerűen választottam: a Magyar Nemzeti 
Szövegtárban leggyakoribb szónak számító a-ra kerestem rá a keresőfelületen, 38 
elemű véletlen mintával, 10 szavas kontextusban. Mindegyik sor esetén random 
számgenerátorral választottam ki, hogy az adott sorból hányadik szót vegyem fel a 
listára. Ha a kiadott számnak megfelelő helyen nem tartalmas szó állt, addig lépked-
tem balra a sorban, míg nem találtam egyet, és azt vettem fel végül (- amennyiben 
balra haladva nem leltem egyetlen tartalmas szót sem, jobbra indultam). Minden 
szóalakot jelek és ragok nélkül vettem fel, de a képzőket, és így a szófajt meghagy-
tam, ezért szerepel a listán például főnévi igenév is. 

Azért, hogy biztosítsam, hogy a korábban említett befolyásolás ne legyen jelen a 
kérdőíven, a szavakat véletlenszerűen, számítógépes permutációgenerátorral ren-
deztem el, minden kérdőíven más-más sorrendben. 

A szavak listája, kezdve a „kötelező” szavakkal: bronz, érem, olimpia, platina, vö-
rösréz, sárgaréz, ezüst, fém, szerencse, hírnév, pénz, gazdag, gazdagság, fényűzés, 
limuzin, siker, sikeres, szegénység, szegény, palota, hatalom, tekintély, lánc, ékszerbolt, 
nyaklánc, fülbevaló, karkötő, gyöngy, gyűrű, kő, drágakő, zafír, rubin, smaragd, ékszer, 
megfizethetetlen, gyémánt, költséges, értékes, drága, János. 

Ezek pedig a random kiválasztott „töltelékszavak”: megtartani, nagykapu, köz-
társaság, aggasztó, kovács, felmerül, filmszakma, tánc, vall, jó, dolog, távozik, vezető, 
érez, család, közlekedés, hivatal, jog, szervező, megy, elfogadni, földrengés, sláger, 
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paragrafus, beszélget, kamasz, három, embercsempész, pontos, sör, hitel, kártya, sza-
badságharc, pozitív, mese, kíván, település, eső. 

5.2. A MEGKÉRDEZETTEK, A TESZT KITÖLTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI 

A tesztet pontosan 100 magyar anyanyelvű személy, 22 általános iskolás, 23 
végzős gimnazista, 33 egyetemista és 17 középkorú töltötte ki. Mindenkit arra kér-
tem, hogy az első szót, ami az olvasott szóról eszükbe jut, írják le. Sorban haladja-
nak, ne olvassanak előre, és ne gondolkozzanak a válaszon. Ha nem jut eszükbe 
semmi, akkor menjenek tovább. Ne írjanak mondatokat, viszont szerepelhet 
ugyanaz a szó többször is a válaszaikban. 

5.3. ADATOK FELVITELE, A FORMÁTUMOK 

A kérdőíveket először Excel-táblába írtam be. Egy sor egy asszociációt jelképe-
zett. Négy oszlopba kerültek az adatok: a hívószó, a válasz, a csoport kódja (I= isko-
lás, E=egyetemista, F=felnőtt) és a kitöltő sorszáma (csoportonként újrakezdve a 
számozást). Ez utóbbira azért volt szükség, hogy ha később olyan lekérdezésekre 
lenne szükség, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy mi szerepelt ugyanazon a kérdő-
íven belül, vagy egy adott csoport mit válaszolt stb., akkor ezek elérhetőek legyenek. 
Példaként íme az Excel-tábla egy szelete: 

MEGY SÉTA I 23 

MEGTARTANI TÁMASZ I 23 

EZÜST GYŰRŰ I 23 

ÉREZ SZERELEM I 23 

5. ábra: 
Egy példa az asszociációkat tartalmazó Excel-táblából. Az első oszlop a hívószó, a második a válasz, a 
harmadik és a negyedik pedig a tesztlap egyedi azonosítója (jelen esetben az I, azaz az iskolás csoport 

23-as számú résztvevőjének néhány válasza látható) 

Ha valaki két szót írt egy helyre, akkor az elsőt vettem figyelembe. Ha írt valamit, 
áthúzta, és fölé írt egy újabbat (az általános iskolás csoportnál történt néha), akkor 
az eredeti, áthúzottat vettem figyelembe, feltételezve, hogy az volt a résztvevő első 
gondolata, csak valamilyen megfelelési igény miatt egy szebbet, jobbat, szalonképe-
sebbet írt oda. Ha valaki egész mondatban, vagy körülírással válaszolt, akkor azt 
úgy hagytam. Mivel egyszeri előfordulás, ezért a továbbiakban nem lesz már jelen 
az adathalmazban.32 

                                                        
32 Még egy esetet meg kell említenem: az egyik gimnazista papírján a második oldaltól kezdve minden-
hol a pénz szerepelt válaszként, majd az utolsó oldalon a kitöltő meg is jegyezte, hogy ő ezt nem vette 
komolyan. Válaszait az első pénztől kezdve nem vettem figyelembe. 
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Különféle szűrések után (ezekről részletesebben az eredményeknél) sima szö-
veges fájlokat hoztam létre a táblázatokból, és ezeken dolgozott a CFinder és az 
élklaszterező algoritmus. 

6. AZ EREDMÉNYEK 

Az első táblázat a goldra illetve az aranyra adott válaszok listáját tartalmazza. Az 
egyes asszociációk melletti szám a válasz relatív gyakorisága.33 Jelen esetben a vá-
laszszavakat gyakoriságuk szerinti csökkenő sorrendbe rendeztem. A táblázat kö-
zepén üres sor jelzi a hapax, egyszer szereplő asszociációk listájának kezdetét. A 
táblázatban az angol szavak mellett ahol szükséges, zárójelben megadom a magyar 
fordítást, és ezt a gyakorlatot követem az eredmények további bemutatásánál is. 
Ahol nem egyértelmű, hogy a szó melyik jelentésére gondolhatott a válaszoló, ott 
erre külön kitérek. 

SILVER (ezüst) .472 ÉKSZER .09 

MONEY (pénz) .102 ÉREM .09 

JEWEL (ékszer) .096 EZÜST .06 

RICH (gazdag) .046 JÁNOS .05 

DIAMOND (gyémánt) .030 PÉNZ .04 

METAL (fém) .025 BÁNYA .03 

VALUE (érték) .020 GYŰRŰ .03 

CHAIN (lánc) .015 LÁNC .03 

EXPENSIVE (drága) .015 ALMA .02 

NECKLACE (nyaklánc) .015 BULLA .02 

RING (gyűrű) .015 DRÁGA .02 

SHINE (fénylik)34 .015 ÓRA .02 

WATCH (óra) .015 RÚD .02 

WEALTH (gazdag-
ság/vagyon) 

.015 SÁRGA .02 

YELLOW (sárga) .015   

                                                        
33 A goldra 197 válasz érkezett, tehát az angol szavak esetében a relatív gyakoriság az adott szót válasz-
ként írok száma osztva 197-tel. Én 100 embertől gyűjtöttem választ az aranyra, így itt 100-zal osztottam 
az adott válaszszót tartalmazó kérdőívek számát. Például 93-an írták a silvert asszociációként, így annak 
a relatív gyakorisága 93/197. Az ékszer 9 résztvevő lapján szerepelt az aranyra adott válaszként, így 
annak relatív gyakorisága 9/100. 
34 A fordításoknál figyelembe vettem a SFWAN adatbázisban található szófaji jelöléseket. Így például a 
shine fordítása ’fénylik’ (V), és nem ’ragyogás’ (N), mivel az adatbázisban igeként van megjelölve. 
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PRECIOUS (drága/értékes) .010   

    

14 K .005 1. HELYEZETT .01 

BAND (karikagyűrű)35 .005 ARANY .01 

BEAUTY (szépség) .005 ARÁNY .01 

BLACK (fekete) .005 ARANYÉREM .01 

BOUILLON .005 ARANY JÁNOS .01 

BRACELET (karkötő) .005 ARANYLÁZ .01 

BRIGHT (ragyogó)36 .005 ARANYOS .01 

CARD (kártya)37 .005 ARANYRÖG .01 

COIN (érme) .005 ARANYRÚD .01 

ELEMENT (elem)38 .005 ARANYSÁRGA .01 

FORTUNE (szerencse / 
vagyon) 

.005 ARANYTALLÉR .01 

MINERAL (ásvány) .005 ÁSÓ .01 

RUSH (hajsza)39 .005 DRÁGAKŐ .01 

SPARKLE (csillogás) .005 ELEKTRÓD .01 

  ÉRME .01 

  ÉRTÉK .01 

  EZÜSTÉREM .01 

  FÉNYEK .01 

  FÉNYLIK .01 

  GAZDAGSÁG .01 

  HAJ .01 

  HARAG .01 

  HÖRCSÖG .01 

  JÓKAI MÓR .01 

  KAPU .01 

                                                        
35 Bár a bandnek számtalan jelentése van, a gold miatt én ebben a helyzetben a ’karikagyűrűt’ tartom a 
legvalószínűbbnek. 
36 A bright sok jelentése közül talán a ’fényes’, ’ragyogó’ lehet a golddal kapcsolatban álló. Mivel ez az 
asszociáció egyszeri, ezért nem foglalkozom mélyrahatóbban a szó jelentésével. 
37 A GoldCard egy játékkonzol, egy memóriakártya, egy hitelkártya-típus sőt egy texasi egészségbiztosí-
tási kártya neve is. 
38 Chemical element – ’kémiai elem’. 
39 Gold rush – ’aranyláz’. 
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  KARÁT .01 

  KARKÖTŐ .01 

  KINCS .01 

  KORONA .01 

  KUPA .01 

  NAGYMAMA .01 

  NAP .01 

  PAPRIKA .01 

  SÁRGARÉZ .01 

  SZÉF .01 

  TALLÉR .01 

  TEHÉN .01 

  TÖMB .01 

  TUTANKHAMON .01 

1. táblázat: 
A goldra és az aranyra adott válaszok listája. Az asszociációk után külön oszlopban a szó relatív 

gyakorisága 

 A gyakoriságokat megnézve az egyik legszembetűnőbb különbség, hogy míg az 
amerikaiak majdnem fele ugyanazt a választ adta a goldra, a silvert, addig a magyar 
teszt kitöltőinél nincs ilyen nagy gyakorisággal rendelkező asszociáció. A lista első 
két eleme, az ékszer és az érem is csak 9-9%-ban jelent meg a válaszok között. Tehát 
míg az angol anyanyelvűeknél van egy kiugróan gyakori asszociáció, ezt követi egy 
szintén elég magas, .102 –es relatív gyakoriságú (money), addig a magyaroknál 
több, nagyjából azonos gyakoriságú szó áll az első helyen, de ezek egyike sem sze-
repelt a kitöltött tesztek több mint 10%-án (ékszer, érem, ezüst, János). Egyszóval a 
magyar anyanyelvűek asszociációja diverzebb 

Szintén az első táblázatból látszik, hogy – az egyszeri előfordulásokat nem véve 
figyelembe – nagyjából ugyanannyi válasz érkezett a goldra és az aranyra. A hapax 
asszociációk esetén azonban más a helyzet: a magyar nyelvű vizsgálatban két és 
félszer több egyszeri előfordulású válasz szerepel (39) mint az angolban (14). Ez a 
szám is a gold nagyobb homogenizáló erejére utal.40 

Megállapíthatjuk, hogy 10 közös asszociáció van a két vizsgálatban.41 Csak ango-
lul szerepel a rich, a diamond, a metal, a value, és a necklace. Ezek egyikét sem 

                                                        
40 A hívószavak homogenizáló erejéről ld. LENGYEL Zsolt, Magyar Asszociációs Normák Enciklopédiája: 
új perspektívák = Tanulmányok a mentális lexikonról. Nyelvelsajátítás - beszédprodukció – beszédpercep-
ció, szerk. L. Zs., NAVRACSICS Judit, Bp., Tinta, 2009, 15–20. 
41 A precious, expensive és a drága már említett nem egyértelmű kapcsolata miatt 11 közös asszociáció-
ról is lehet beszélni, ami az angol nyelvű adatokban 11, a magyar nyelvűekben 10 szó kapcsolatát jelenti.  
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mondhatjuk az amerikai kultúrára, vagy az angol nyelvre specifikusnak, ráadásul a 
value kivételével, amely nem szerepelt hívószóként a vizsgálatomban, mindegyik 
magyar fordítása előhívja a magyar anyanyelvűek szóasszociációiban az aranyat42 - 
igaz az első kettő esetében mindössze egy-egy adat van erre. Csak a magyarok vála-
szai közt fordul elő az érem, a János, a bánya, a rúd, a bulla, és az alma. Ez utóbbiak 
közül néhány egyértelműen kultúraspecifikus: a János (Arany János), a bulla 
(aranybulla) és a – nem csupán magyar – népmesék, mondák, mítoszok fontos mo-
tívuma, az alma (aranyalma). Az érem, a bánya és a rúd nem sajátosan magyar asz-
szociációk, viszont a gold mint hívószó nem hívja elő ezeket az amerikaiak 
vizsgálatában. Ezzel szemben a medal és a mine hívószóra is érkezett gold asszociá-
ció (.211 és .048 relatív gyakorisággal), tehát ha irányított gráfként képzeljük el a 
mentális lexikont, akkor fordított irányban ez a két kapcsolat az angol adatok sze-
rint is fennáll. Ha irányítatlan gráfként reprezentáljuk a mentális lexikont, akkor 
pedig egyszerűen mondhatjuk, hogy ez a két asszociáció mind a két nyelv beszélői-
nek asszociációiban megjelenik. A rúd esetében azonban fordított irányú asszociá-
ciót sem találunk a SFWAN adatbázisában: a barra nem adták a goldot válaszként. 
Ehhez hozzátartozik, hogy a bar asszociációi egy kivétellel mind a ’bár’ jelentéséhez 
kapcsolódnak: drink, beer, stool, alcohol, drunk, grill, room, bartender, liquor, club, 
dance, pub. A kivétel a pole.43 

Három közös hapax asszociációt látunk, bár a rush és az aranyláz nem teljesen 
pontos megfelelői egymásnak. Viszont a többi egyszeri előfordulás abszolút egyedi. 
Van azonban két olyan eset, amelyben a magyar adatok között csupán egyszer elő-
forduló szó angol párja az angol tesztben nem hapax: a shine (.015) és a wealth 
(.015). 

Az eddig elmondottak szemléltetését szolgálja a 6. ábra.44 Ezen a csúcsok nagy-
sága a gyakoriságot mutatja: a nagyobb kör súlyozottabb kapcsolatot, azaz az asz-
szociáció nagyobb relatív gyakoriságát jelenti. Sárga színnel kitöltve, a két ábrán 
nagyjából azonos helyen láthatók a közös asszociációk, és kékkel a csak az angol, 
zölddel a csak a magyar oldalon szereplő szavakat jelképező csúcsok. Kék szín jelzi 
azokat az angol szavakat is, amelyeknek a magyar megfelelője csak idioszinkretikus 
asszociáció. Piros színűek azok a pontok, melyek a „valódi egyedi” asszociációk, 
azaz amelyeknek fordított irányú asszociációjára sincsen példa a másik adathal-
mazban. 

                                                        
42 Tehát van gazdag - arany, gyémánt – arany, fém – arany és nyaklánc – arany asszociációra adatom, 
ahol az első szó a hívószó, az arany pedig a válasz 
43 Azt is hozzá kell tenni ehhez, hogy a John nem is szerepelt hívószóként a SFWAN-ban, az apple igen, de 
nem érkezett rá gold válasz, a bullt pedig egyértelműen ’bika’ jelentésében értelmezték a tesztet kitöltők, 
és minden válasz ehhez kapcsolódik (cow, horn, fight stb.). 
44 A vizualizációhoz a Cytoscape programot használtam. 
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6. ábra: 

A goldra és az aranyra adott asszociációk. Sárga színnel a közös, kék, illetve zöld színnel az ebben az 
irányban (tehát a goldra és az aranyra adott válaszként) egyedi, piros színnel az abszolút egyedi (a 

fordított irányú kapcsolatként, tehát hívószóként a goldot vagy az aranyat asszociálva sem megjelenő) 
asszociációk. A csúcsok nagysága a kapcsolat súlyával arányos 

6.1. A CFINDER HASZNÁLATÁVAL KAPOTT EREDMÉNYEK 

Áttérve a CFinder által detektált közösségekre, ha megnézzük a program által a 
k=4 esetén talált klasztereket, érdekes dolgot látunk: míg az angol szóasszociációs 
teszt adatai alapján a gold körül kirajzolódik négy csoportosulás (olimpia, fémek, 
ékszerek, jólét), addig a magyar adatokban k=4 mellett a CFinder egyetlen „óriás-
klasztert” mutat ki. 

 

7. ábra: 
A CFinder által a gold és az arany körül kimutatott klaszter(ek), k=4 esetén. Az angol ábrán négy közös-

ség, az olimpiához, a fémekhez, az ékszerekhez és a jóléthez kapcsolódó fogalmak mutathatók ki. A 
magyar adatokból a k ezen megválasztása esetén nem rajzolódnak ki klaszterek. Ennél az ábránál csu-
pán azokat az asszociációkat vettem figyelembe, ahol minden válasz hívószó is volt egyben, és minden 

egyes szó szerepelt az angol mintán. A bal oldali ábra forrása: PALLA, DERÉNYI, FARKAS, VICSEK, 
Uncovering the overlapping community structure of complex networks in nature and society. 

Supplementary information i.m., 8. 
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Jól látszik, hogy az arany környezete sokkal sűrűbb, mint a goldé – „minden 
mindennel összefügg”. Nézzünk egy példát: a silver a fémek-klaszter tagja (tarnish, 
copper, bronze és metal kapcsolatai révén), ezen kívül kapcsolatban áll az ékszerek-
klaszter jewelry csúcsával is. Az ezüst ezzel szemben – a gold körüli klaszterek neve-
inél maradva – kapcsolatai alapján része (lenne) a fémek-klaszternek (fém, platina), 
az ékszerek-klaszternek (fülbevaló, gyűrű, karkötő, lánc, nyaklánc, ékszer, ékszerbolt) 
és az olimpia-klaszternek is (érem). Vagy kiváló példa még a drágakő (gem), amely-
nek az angol megfelelője csak az ékszerek-klaszter tagja, magyarul viszont vannak 
kapcsolatai a jólét-klaszterben (gazdagság, pénz) és a fémek-klaszterben is (fém). 
Látható tehát, hogy 4-tagú klikkek „görgetésével” a magyar asszociációkban nem 
találunk olyan csoportosulásokat, amelyek egymással szorosabb kapcsolatban áll-
nának, mint a hálózat többi részével. 

Ha a k-t 5-re, 6-ra vagy 8-ra állítjuk már több, kisebb közösséget talál a CFinder a 
hálózatban (8. ábra). A „legszebb” az 5-elemű klikkeket tartalmazó közösségeket 
ábrázoló legfelső rajz: két, jelentésében is jól körülhatárolható csoportot látunk. 
Zöld színnel az ékszerek, és ehhez kapcsolódóan a fémekhez kötődő fogalomkör 
elemei, kék színnel a jóléthez köthető szavak láthatók. A szürke szavak, a gazdag-
ság, a drága és a pénz jelentik az átfedést: ezek mindkét klaszternek elemei. K = 5 
esetén tehát kapunk két klasztert, melyek valóban értelmesek. Ha a k értékét 6-ra 
állítjuk, akkor az történik, hogy a jóléttel kapcsolatos fogalmak eddig koherens cso-
portja kettészakad, és bár a gazdagság és a siker mindkét klaszternek tagja marad, a 
kék és a lila szín jelzi a különbségüket. Némi erőfeszítéssel lehet magyarázatot adni 
a két csoportosulásra – az egyik a gazdagság anyagi (pénz, fényűzés, drága) oldalát, a 
másik a nem annyira kézzelfogható oldalát (hatalom, hírnév, tekintély) világítja meg. 
Azonban a k = 8 esetén látható klaszterekre semmilyen értelmes magyarázat sincs: 
miért része az egyiknek a karkötő és a nyaklánc (sárga hátterű), ha a másiknak nem 
(zöld hátterű), holott a fülbevaló, a gyűrű és az ékszer közös? Nyilvánvalóan a k ilyen 
megválasztása után minimum 8 tagú, egymással nagyon szoros kapcsolatban álló 
(hiszen 8-8 tagonként minden csúcs minden csúccsal összeköttetésben kell álljon) 
csoportokat kapunk, ami nem biztos, hogy helyesen modellezi a mentális lexikont. 
Az utolsó két példát azért hoztam, hogy a CFinder lehetőségeinek bemutatása mel-
lett kitérjek a korlátaira is. Ami azonban feltűnik, akár a k = 4, akár a k = 5 esetét 
nézzük, az az olimpia-klaszter teljes hiánya. Míg a SFWAN anyagán egy pici, de jól 
behatárolható csoportosulás jelenti az olimpia, elsősorban az olimpiai érmek körét, 
addig ez a magyar anyagon nem mutatható ki. 
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8. ábra: 

A CFinder által talált klaszterek k=5 (legfelül), k=6 (középen) és k=8 (legalul) esetén. Az adatfájl csak a 
hívószóként is szereplő, és az angol minta fordításából nyert asszociációkat tartalmazta 

Az olimpia fogalomkörbe tartozó szavak csoportosulásának hiányát – ebben az 
adathalmazban – magyarázhatja a medal és az érem szavak asszociációinak különb-
sége. A SFWAN anyagában jól elkülönül egymástól a medal és a coin: az előbbire 
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adott válaszok alapján (gold, award, honor, prize, win, winner) az egyértelműen 
’érem mint jutalom, díj’, míg az utóbbi (asszociációi: money, penny, nickel, dollar, 
dime, toss) ‘érme mint pénz’ jelentéssel bír. Ezzel szemben a magyar vizsgálatban az 
érem szóra beérkezett asszociációk a következők: arany, aranyérem, elismerés, győ-
zelem, helyezés, medál, olimpia, siker, sport, verseny, illetve 2 oldal (vagy két oldal), 
érme, oldal, pénz, pénzérme és kérem. Jól  látszik, hogy a magyar érem szónak az 
olimpiához kapcsolódó fogalmakon kívül az ‘érme mint pénz’ jelentéshez köthető 
szavakkal is vannak kapcsolatai. Az olimpia-klasztert alkotó többi kapcsolat közül 
az olimpia – bronz és az olimpia – arany asszociáció a magyarban hiányzik. 

Az eddigieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a két vizsgálat eredménye 
közt két nagy különbség van: az egyik a gold, illetve az arany szóra adott válaszok 
eltérése, amely egyrészt kulturális okokkal magyarázható (János, bulla, alma), más-
részt néhány szópár (angol-magyar megfelelők) eltérő jelentéseivel (bar – rúd). Ez 
utóbbi az egyik oka a másik nagy különbségnek: az olimpia-klaszter teljes egészé-
ben hiányzik a magyar nyelvű hálózatban (medal – érem különbsége), míg a másik 
három csoportosulást a k értékétől függően vagy egy nagy klaszterként, vagy két 
klaszterbe összevonva mutatja ki a CFinder. 

6.2. AZ ÉLKLASZTEREZŐ ELJÁRÁSSAL KAPOTT EREDMÉNYEK ÉS A KÉT AL-

GORITMUS TELJESÍTMÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A következőkben az élklaszterező algoritmus által kapott eredményeket muta-
tom be. A magyar adathalmazon futtatva a következő 37 „közösséggel” tér vissza: 

1: pénz, drága, költséges 
2: gazdagság, szegénység, fényűzés 
3: arany, János 
4: bronz, érem 
5: gyűrű, arany, sárgaréz, ezüst, karkötő, drágakő, fém 
6: szegénység, megfizethetetlen 
7: ékszer, gyűrű, platina, arany, gyémánt, kő, ezüst 
8: pénz, érem 
9: platina, fém 
10: ékszer, arany, bronz, fülbevaló, ezüst 
11: arany, költséges 
12: olimpia, érem 
13: siker, érem 
14: ékszer, lánc, drága, nyaklánc, kő, gyémánt, zafír, rubin, ékszerbolt, pénz, 

gyöngy, gyűrű, arany, smaragd, fülbevaló, karkötő, drágakő, ezüst 
15: bronz, vörösréz 
16: ékszer, érem, arany, ezüst 
17: limuzin, szerencse, hírnév, gazdag, siker, tekintély, gazdagság, sikeres, 

fényűzés, hatalom 
18: bronz, fém 
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19: ékszer, pénz, értékes, drága, arany, gyémánt, drágakő 
20: olimpia, siker 
21: bronz, zafír 
22: palota, hatalom 
23: palota, zafír 
24:  ékszer, arany, vörösréz, kő, karkötő 
25: pénz, sárgaréz, fém 
26: gazdagság, sárgaréz 
27: gazdag, palota, fényűzés, gazdagság 
28: gazdagság, platina 
29: gazdag, szegény 
30: pénz, drága, megfizethetetlen 
31: sárgaréz, vörösréz, fém 
32: érem, platina 
33: értékes, megfizethetetlen 
34: limuzin, szerencse, hírnév, drága, gazdag, siker, tekintély, ékszerbolt, gaz-

dagság, pénz, rubin, arany, sikeres, fényűzés, drágakő, hatalom 
35: gazdag, gyémánt 
36: sárgaréz, fém 
37: pénz, szegény, drága 

Ha végignézünk a 37 soron, értelmet nyer a lista előtti mondatban a közösség 
szó körül használt idézőjel. A klaszterek, bármelyik definícióval is szimpatizálunk, 
olyan részei a hálózatnak, ahol a hálózat valamely építőelemei (a csúcsok vagy az 
élek) egymással szorosabb kapcsolatban vannak, mint a hálózat többi részével. Ezt 
szem előtt tartva nehéz elfogadni, hogy van külön egy gazdag, szegény és egy pénz, 
szegény, drága klaszter (amelyek tulajdonképpen a gazdag – szegény, illetve a pénz 
– szegény és a szegény – drága élek klaszterei),45 illetve van számos olyan közösség, 
amelynek mindössze egy (él, két csúcs) tagja van. Az élklaszterezés megálmodói 
hangsúlyozták, hogy fontos a nagyon részletes dendrogramot valahol elvágni annak 
érdekében, hogy értelmes csoportokat kapjunk.46 Azonban a felhasználó csak ne-
hezen tud beleszólni az eloszlási sűrűség függvényének működésébe, nehezen tudja 
befolyásolni azt, hogy hol legyen a határ, ami fölött a klaszterekről beszélünk. Már-
pedig elnézve ezt a 37 közösséget, egyetlen megoldásként az merül fel, hogy még 
följebb „vágjuk el” a képzeletbeli fát, és így talán van lehetőség összevonni az apró, 
1-2 tagú klasztereket. 

                                                        
45 A listát az alapján a kimeneti fájl alapján készítettem, amely a közösségeket a bennük lévő éleket 
alkotó csúcsok listájaként tünteti fel. Például a 4. klasztert a bronz – érem él alkotja, tehát ennél a bronz és 
az érem a felsorolandó csúcsok. Az 5. közösségnél a fém – karkötő, ezüst – fém, fém – gyűrű, arany – fém, 
gyűrű – sárgaréz, drágakő – fém, arany – sárgaréz és a karkötő – sárgaréz élek az építőelemek, így a 
felsorolt hét csúcs a tagja ennek a klaszternek. Természetesen az élklaszterezés alapvetésére gondolva a 
csúcsok helyett az élek feltüntetése lenne a megfelelő, de jelen esetben az egyszerű szemléltetés igényét 
ez a lista is kielégíti. 
46 AHN, BAGROW, LEHMANN, Link communities reveal multi-scale complexity in networks i.m., 761. 
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Tovább folytatva az élklaszterezéssel kapott eredményeknek a CFinder teljesít-
ményével való összehasonlítását megállapíthatjuk, hogy az olimpia témakörébe 
tartozó fogalmak eszerint az elemzés szerint sem alkotnak szorosan kapcsolódó 
közösséget. Van ugyan bronz, érem; olimpia, érem; siker, érem és olimpia, siker 
„klaszter”, azonban ezek a fenti elemzés alapján inkább csak egy bizonyos gyakori-
ságot meghaladóan jelen lévő élek. A 16. sorszámú közösség (ékszer, érem, arany, 
ezüst) már kicsit hasonlít az amerikai vizsgálatban látható „olimpia-klaszterre” 
(olimpia, érem, bronz, arany), azonban az ékszer helye nem magyarázható. Kérdés, 
hogy az elosztási sűrűség függvényének valamilyen módosításával (a határvonal 
„feljebb húzásával”) el lehetne-e érni, hogy ezek az élek egy klaszterbe kerüljenek. 
Ezt azonban a már említett korlátok miatt nem tudom tesztelni. 

A 14., a 17. és a 34. közösség viszont valóban klaszternek tekinthető, méghozzá 
olyannak, amit el is tudunk képzelni a mentális lexikonban. A 14.-ben lévő szavak 
jelentik az ékszerek, drágakövek csoportját, a 17.-ben találjuk a gazdagsághoz, hata-
lomhoz kapcsolódóakat, a 34. pedig a kettőnek egyfajta egyvelege – az átfedések 
kérdésére még később visszatérek. 

Fontos különbség a két módszer által kapott eredményekben, hogy az 
élklaszterezés esetén megjelent az arany és a János mint egy közösség. Igaz ugyan, 
hogy ez lényegében csak egy él, amely a jelen vizsgálatban nem is tud más élek-
kel/csúcsokkal értelmes, intuíciónknak megfelelő klasztert alkotni47, ráadásul kér-
dés, hogy az eloszlási sűrűség függvényének esetleges megváltoztatása után (ami a 
korábbi elemzésből fakadóan szükséges lehet) is megmarad-e, vagy pedig egy több 
élt tartartalmazó közösség tagja lesz. 

Mivel nincs elérhető eszköz az élklaszterező algoritmus eredményeinek vizuali-
zációjára, ezért nehezebb az átfedéseket vizsgálni, mint a CFinder esetében. A fenti-
hez hasonló listával igyekszem szemléltetni egyes csúcsok több csoportba 
tartozását. Először lássuk azokat a szavakat, amelyek a CFinder által, k=5, illetve k=6 
esetén detektált klaszterekben az átfedésekért feleltek (a szavak utáni számok az 
élklaszterezés utáni közösségek közül azoknak a számai, amelyekben az adott szó 
szerepel): 

1. gazdagság (k=5): 2., 17., 26., 27., 28., 34. – vegyesen vannak ezek közt a 
jóléttel (2., 17., 27.) és egyéb, fémekkel (26.: gazdagság, sárgaréz; 28.: 
gazdagság, platina) vagy drágakövekkel kapcsolatos klaszterek (a 34., 
korábban már említett „vegyes” klaszter) 

2. drága (k=5): 1., 14., 19., 30., 34., 37. – jóléttel, anyagi kérdésekkel (1., 30., 
37. és a 34.), ékszerekkel, drágakövekkel kapcsolatos klaszterek (14., 
19. és 34.) 

3. pénz (k=5): 1., 8., 14., 19., 25., 30., 34., 37. – jóléttel (1., 30., 37. és a 34.), 
fémekkel (25.), ékszerekkel, drágakövekkel (14., 19.) kapcsolatos klasz-

                                                        
47 Hiszen az Arany Jánossal kapcsolatos fogalomkörnek más szavai nem szerepeltek hívószóként a 
kérdőíven. 
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terek és a korábbi négy fogalomkör egyikébe se sorolható 8. klaszter 
(pénz, érem). 

4. siker (k=6): 13., 17., 20., 34. – olimpiával (13., 20.), jóléttel (17.) kapcsola-
tos klaszterek és a 34. „vegyes” klaszter 

A fentiek azt mutatják, hogy a CFinder segítségével talált, egy-egy fogalomkör-
nek nagyjából megfeleltethető klaszterek esetén48 az átfedésért felelős szavak az 
élklaszterezéses eljárás során is több közösségnek, több fogalomkörhöz tartozó 
élcsoportnak a tagjai, tehát ez esetben is átfedést biztosítanak. Az általuk ily módon 
összekapcsolt közösségek is körülbelül ugyanazokat a fogalomköröket fedik le 
mindkét klaszterezés esetében: egyrészről a jólét és gazdagság szavait, másrészt a 
drágakövek, ékszerek szavait képviselik. Újdonság az olimpia jelenléte a siker ese-
tén, illetve a fémek témakörének egy-két képviselője. 

Ha megnézzük a korábban kiemelt 14. és 17. klasztert, mint egységes, egy-egy 
jól definiálható fogalomkör (az ékszerek és drágakövek, illetve a jólét, gazdagság) 
szavait összefoglaló csoportokat, azt látjuk, hogy két diszjunkt közösségről van szó: 
nincsen közös tagjuk.49 Ezt a képet árnyalja egy kicsit a 34., korábban már „vegyes-
nek” aposztrofált lista: ebben szerepelnek olyan szavak, amelyek a 14.-nek (ékszer-
bolt, rubin, arany stb.), és olyanok, amelyek a 17.-nek (limuzin, szerencse, hatalom 
stb.) is tagjai. Ez a klaszter mintha azt próbálná kifejezni, hogy a másik két közösség 
tagjai között azért van valamilyen kapcsolat. Persze önmagában a 34. klaszter ne-
hezen elképzelhető egység a mentális lexikonban (miért lenne egy szorosabb kö-
zösség tagja a tekintély és a rubin?), így ebben is az algoritmus korlátait láthatjuk 
inkább. 

Összefoglalva az eddigieket megállapíthatjuk, hogy az élklaszterezés erőssége a 
CFinderrel szemben egyértelműen az, hogy a CFinder által nem is ábrázolt, ottani 
klaszterekbe nem tartozó csúcsok itt megjelennek50 mint olyan klaszterek, ame-
lyeknek csupán egy-egy él a tagja (lásd például az arany – János asszociációt). 
Ugyanebből az okból kifolyólag bukkannak fel az olimpia témaköréhez tartozó sza-
vak is (olimpia – siker, bronz – érem). Viszont az is megállapítható, hogy a CFinder, 
elsősorban k=5 esetén értelmes, a mentális lexikonban is elképzelhető közösségek 
képével tér vissza; az élklaszterezéssel, egy-két olyan listától eltekintve, amelynek 
szavai valóban egy-egy fogalomkör elemei (14., 17. klaszter) számos apró, többnyi-
re több fogalomkör szavait egyszerre tartalmazó csoportot kapunk. Nagyon jellem-
ző az eredményül kapott klaszterek száma: míg a CFinder 1 (k=4), 2 (k=5) vagy 3 
(k=6), addig az élklaszterezés 37 közösséget detektál ugyanazon a hálózaton. Ter-
mészetesen nem szabad elfelejtetni, hogy a hierarchikus élklaszterezés egyik fontos 
szerepe, hogy a hálózatok hierarchiáját és az átfedéseket egyszerre ábrázolja. Így 

                                                        
48 Tehát a k-t 5-re vagy 6-ra állítva. 
49 Emlékeztetőül: a CFinder eredményeiben a két klaszter közös tagja volt a gazdagság, a drága és a 
pénz. 
50 Éppen ez volt az egyik fontos kritika a CFinderrel szemben: ha egy csúcs nem tagja egy klaszternek 
sem, nem ábrázolja a program (FORTUNATO, 2010, 135). 
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talán az, ami most a CFinderrel szemben hátránya, előnyére válhatna, ha annak a 
bizonyos küszöbnek a módosításával feljebb tudnánk lépni a hierarchiában: a több 
kis közösség talán összekapcsolódna egy nagyobbá, értelmet adva ezeknek az apró 
csoportoknak, felfedve a mentális lexikon hálózatának hierarchiáját. Így azonban, 
hogy nem tudunk változtatni az eloszlási függvényen, ez csak egy feltételezés ma-
rad. 

7. ÖSSZEGZÉS 

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy vajon az angol anyanyelvű beszélők mentá-
lis lexikonában a gold körüli klaszterek, melyek egy-egy fogalomkörnek feleltethe-
tők meg, megtalálhatóak-e a magyar anyanyelvű beszélők mentális lexikonában, az 
arany szó körül, és vajon a két hálózat tényleg ugyanolyan-e, ahogyan azt a Derényi 
és munkatársai cikkében51 található ábra sugallja. Mivel az angol nyelvű ábra52 
forrását jelentő adatbázishoz hasonló nem állt rendelkezésemre, először egy saját 
szóasszociációs vizsgálatot kellett végeznem. A 100 emberrel elvégzett teszt alapján 
egyértelműen kiderült, hogy van különbség a két nyelv beszélőinek mentális 
lexikonában, a gold, illetve az arany körüli hálózatban. A különbség egyrészt magára 
a goldra és az aranyra adott válaszokban található, másrészt a klaszterek hiányában 
(pl. a „magyar olimpia-klaszter” teljes hiánya), különbözőségében. Az eltérések oka 
egyrészt kulturális - ez látható abban, hogy az arany - János, arany - bulla és az arany 
- alma asszociációknak nincs angol párja. Másrészt különbséget okoz egy-egy szó-
pár eltérő jelentése: erre példa a bar és a rúd esete, ahol az előbbi feltehetőleg azért 
nem hívta elő a goldot az amerikai vizsgálatban, mert a válaszadók a szó ’bár’ jelen-
tésére asszociáltak, nem pedig a ’rúd’-ra. Ezen kívül két különböző algoritmus mást 
talál ugyanazon az adathalmazon, ami megmagyarázható a két eljárás eltérő műkö-
dési mechanizmusával, és világosan mutatja, hogy nem fogadhatjuk el feltétel nél-
kül a mentális lexikon abszolút képének egy algoritmus eredményeit sem. 

Azt gondolom, hogy egy, a South Florida Free Association Normshoz hasonló 
méretű és felépítésű adatbázisnak és több algoritmus kipróbálásának a segítségével 
átfogóbb képet kaphatnánk arról, milyen különbségek lehetnek két nyelv beszélői-
nek a mentális lexikonában. 
  

                                                        
51 DERÉNYI, FARKAS, PALLA, VICSEK, i.m. 
52 PALLA, DERÉNYI, FARKAS, VICSEK, Uncovering the overlapping community structure of complex 
networks in nature and society. Supplementary Information i.m. 
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BENYEDA IVETT ZSUZSANNA 

Egy folyamatban lévő nyelvi változásról 
A légy szíves szerkezetről* 

1. BEVEZETÉS 

1.1 A TANULMÁNY BEMUTATÁSA, PROBLÉMAFELVETÉS 

Az emberi nyelvek folyamatos változásban vannak. A nyelvtudomány a XIX. szá-
zadban tudta bebizonyítani, hogy a nyelvek szisztematikusan, adott szabályok sze-
rint, rendszerszerűen változnak.1 Nádasdy Ádám szerint a nyelvi változásokat azért 
érzékeljük nehezen, mert lassan történnek, más nyelvi tényezőkkel keverednek, 
illetve mert a helyesírás elfedi.2 Én úgy gondolom, a beszélők érzékelik a nyelvi 
változásokat, de azokat valamiféle romlásként fogják fel. Ezt Rudi Keller kulturális 
pesszimizmusnak nevezi. 3  A nyelvi változásokat a beszélők nyelvi bizonytalansága 
jelzi az adott nyelvi elemmel kapcsolatosan. Mi sem szemléletesebb példa a nyelvi 
változásokra a légy szíves szerkezet vizsgálata és egyben a beszélők körében igen 
népszerű légyszi/lécci alakok létrejötte. 

Hogyan jöttek létre ezek az új alakok? Milyen változási folyamatok zajlottak le az 
idők során és mi indukálhatta ezeket? Ezekre a kérdésekre adok választ a kutatás 
során. Bemutatom, hogy a legrégebbi adatok szerinti szerkezetekből hogyan alakult 
ki az egyeztetést nem kívánó szerkezet: 

Pl.: Lányok, légy szíves, mosogassatok el magatok után! 
a mediális igékkel kapcsolódó szerkezet: 
Pl.: Légy szíves, ne ess le!, 
illetve légyszi/ lécci alakok. 
Pl.: Légyszi/lécci, várjatok meg engem is!. 

A kutatásban a változások okaként a különösen gyakori használatot és a szíves 
szó produktivitásának nagy mértékű csökkenését jelölöm meg. Ezek a folyamatok 
egy változási sort indítanak el, mely során a légy szíves diskurzuspartikulává válik. 

                                                        
*Köszönöm mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a dolgozat elkészítésében. Elsősorban témaveze-
tőmnek, Cser Andrásnak, aki a téma ötletét adta és folyamatosan segítségemre volt a kutatás mikéntjével 
kapcsolatban. 
1 NÁDASDY Ádám Miért változik a nyelv c. 2003. november 17-én, a Mindentudás egyetemén elhangzott 
előadása alapján http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/47-mi%C3%A9rt-v%C3%A1ltozik-a-
nyelv?.html 2011.03.24. 
2 NÁDASDY Ádám, 2008., Prédikál és szónokol. 
3 KELLER, Rudi, 2005., On language change, 6. 
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Elsőként a szerkezet szintaktikailag újraelemződik, mely morfológiai változásokat 
indukál. A légy szíves alak összeolvadása fonológiai összeolvadást eredményez, 
mely során a légyszíves alakból léccíves képződik.  

A változásokat a nyelvi szinteken végighaladva veszem sorra. Ez a sorrend több-
ségében a logikai sorrendet is tükrözi, hiszen úgy tűnik, a szintaxistól lefelé haladva 
a nyelvi szinteken, a följebblévő nyelvi szinten történt változások indukálják a lej-
jebbi nyelvi szint változásait, tehát a szintaktikai változások következményeként 
morfológiai változások történnek, a morfológiai változások következtében pedig  
fonológiai változások jönnek létre.  

1.2 A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

A második fejezetben a szerkezet használatát vizsgálom, különböző korszakok-
ban. Az eredményeket összevetve megállapítom, hogy a mellérendelő, kötőszót 
nem kitevő szerkezet használata terjed az összes többi szerkesztési típus rovására. 
A harmadik fejezet a szíves szó produktivitását vizsgálja. A felmérés során kiderül, 
hogy a szíves szó egyre kevésbé kombinálódik más elemekkel. Kevésbé lesz pro-
duktív. A negyedik fejezetben tárgyalom a szerkezeten végbement változásokat. A 
szintaktikai változásoktól haladok a fonológiai változásokig. A szintaktikai szinten 
végbement változások az újraelemzés és kiterjesztés, ezek részletes ismertetése 
után a morfológiai változásokat veszem sorra. A morfológiai szinten 
grammatikalizáció,az adott elem grammatikaibbá válása, illetve összeolvadás (fú-
zió), valamint morfológiai redukció, a szóalak megrövidülése történt. A fonológiai 
változások során a légyszi alakból lécci, a légy szíves alakból léccives keletkezett. 
Végül kitérek a szemantikai változásokra is. Itt szemantikai általánosulás történt. 

Ezt követően, egy általam, 2011-ben készült kérdőíves felmérés során  az újon-
nan kialakult elemek (egyeztetést nem kívánó szerkezet, mediális igével való 
együttállás, légyszi/lécci alakok használata) elfogadottságát vizsgálom korosztály-
okra bontva. A vizsgálat során megállapítom, hogy a fiatalabb korosztály egyre in-
kább elfogadja ezeket az új szerkesztési módokat. 

Az utolsó fejezetben összegzem a kutatás eredményeit. Megállapítom, hogy a 
szerkezetben minden nyelvi szinten változás történt,e változások folyamán alakul-
tak ki az újabb típusú szerkesztések. 

2. A LÉGY SZÍVES SZERKEZET HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ 

IDŐSZAKOKBAN 

Úgy gondolom, a szerkezet eredetileg a felszólító módú létige második személyű 
alakja + melléknév szerkezet egyik megvalósulása volt. Pl.: Légy (olyan/oly) kedves… 
Légy (olyan/oly) szíves stb. 

Példák a Magyar Történeti Korpuszból: 
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„Légy csak olyan kedves és ülj csak össze velem, nézzünk bele egy kicsit ebbe a do-
logba.” (Móricz Zsigmond, 1932., Rokonok, 240.o.) 

„Kérlek, kedves Péterfi doktor, - szólt át a másik szobába –légy oly kedves, hozd 
csak a Sertéstenyésztőt.” (Móricz Zsigmond, 1932., Rokonok, 240.o) 

„Most pedig, légy oly kegyes, és rögtön nyisd fel a jobb szemedet…” 
(Szerdahelyi Kálmán, 1863., A jó barátok, 25.o.) 

Úgy tűnik, az olyan, illetve ez oly egyre kevésbé jelenik meg, így a létige és a mel-
léknév egymás mellé kerül. 4 

A Magyar Történeti Korpuszban viszonylag ritkának mondható az olyan, illetve 
oly alakok megjelenése a szerkezetben. Összesen e három található. Ez arra enged 
következtetni, hogy az 1800-as, 1900-as években már nem jellemző az oly/olyan 
használata a szerkezetben. Úgy gondolom, a létige és a melléknév egymás mellé 
kerülése (az  olyan/oly alakok kiesésével) fontos szereppel bír a szintaktikai újra-
elemzés létrejöttében, melyet majd a negyedik fejezet első alfejezetében fejtek ki 
részletesen. 

A Magyar Nemzeti Szövegtárból vett százelemű véletlen mintában összesen két 
olyan találat van, ahol szerepel az olyan/oly alak. Mindkettőben a  rövidebb oly alak 
található meg. 

 
Nyelvváltozat: magyarországi Alkorpusz: személyes Dátum: 1998/12/17 Típus: 

fórum Rovat: Politika:Mit szabad és mit nem? Szerzõ: alfalfa58 Forrás: Index Fó-
rum: 

„Ezt te csak ne egyszerûzd le, légy oly szíves!:” 
Nyelvváltozat: magyarországi Alkorpusz: személyes Dátum: 1998/08/26 Típus: 

fórum Rovat: Politika Szerzõ: Guga Forrás: Index Fórum: 

„Ha már így beosztályozol, légy oly szíves, bizonyítsd be, hogy ...” 
 

Úgy tűnik tehát, hogy az olyan/oly megjelenése ritkább a Magyar Nemzeti Szö-
vegtárból vett minta esetében, mint a Történeti Korpusz találataiban. A MTK-ban a 
63 találatból 3 esetben jelenik meg, míg az MNSz mintában a 100 adatból 2-nél 
találjuk meg ezeket az alakokat. Míg a régebbi mintában megjelenik a hosszabb alak 
(olyan) is, az MNSz-ben minden esetben az oly alakkal találkozunk. 

A szerkezet többféle szerkesztéssel megjelenhet. Mellérendelő, illetve főnévi 
igeneves szerkesztésekben.  

A felszólító módú létige és a szíves szó kombinációja először főnévi igeneves 
szerkesztéssel jelenik meg, a Magyar Történeti Korpusz első adata szerint először 
1839-ben.  

1.5 „Légy szíves az ide mellékelt románczot, Nemzeti almanachtok számára, a ná-
lad hagytam dalokkal együtt, beadni.” (Erdélyi János levelezése. 1.) (Vachott Sándor 
Erdélyi Jánoshoz) 

                                                        
4 Valószínű, hogy kikopik a szerkezetből. Erre utal, hogy az olyan rövidebb alakja (oly) jelenik meg sok 
esetben. Később pedig már szinte egyáltalán nem jelenik meg. 

http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/hnctest/hnc_hun.cgi
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1870-től adatokkal is alátámasztható, hogy mindkét szerkezet, ugyanabban az 
értelemben, akár ugyanazon levélben is jelen lehet, illetve jelen is van. Jó példa erre 
Mikszáth Kálmán levelezése, ahol a főnévi igeneves és a mellérendelt típus egyazon 
levélben megtalálható. 

„… mégis nagyon kérlek, légy szíves legalább körvonalakban értesíteni róla, leg-
alább annyira, hogy…” 

„Ha egyszer sok üres időd lesz.... légy szíves szedd össze a »Vasárnapi Újság« tavalyi 
számait, bizonyos okokból szeretném olvasni.” (Mikszáth Kálmán levelezése, 10. o.) 
(Szklabonya, 1870. február 23.)6 

A mellérendelő szerkesztésnek is két típusa létezik ezekben a szövegekben. A 
kettő csupán abban tér el, hogy kiteszik-e a mellérendelő kötőszót (és), vagy nem. 
Azt gondolhatnánk, hogy kezdetben ott a kötőszó, majd később, akár egyszerűsödés 
folytán, akár a rögződött használat miatt elmarad. Az adatok azonban ellent mon-
danak feltevésünknek, ugyanis az első és kötőszós használat későbbi, mint a kötő-
szót nem kitevő változat. Az adatok 1907-ből, 1914-ből, 1924-ből, 1933-ból, 1940-
ből, 1959-ből, 1967-ből valók. Valószínűleg a kötőszó kitétele esetleges, legalábbis 
az 1900-as évek közepéig, végéig.  

Az 1900-as évek végén azonban túlsúlyba kerül a kötőszót elhagyó változat. (A 
század közepén nagyjából kiegyenlített volt előfordulásuk, a Magyar Nemzeti Szö-
vegtár adatai szerint.) Az adatok szerint a mellérendelő típusú összetétel kezdte 
kiszorítani a használatból a főnévi igeneves szerkesztésűt, majd a kötőszót elhagyó 
változat az és kötőszót kitevőt. A mai standardben a leginkább megszokott és elfo-
gadott a mellérendelő típus, kötőszó kitétele nélkül. Ebből alakul tovább, különböző 
változási folyamatok útján a légyszi / lécci alak. 

2.1 A LÉGY SZÍVES SZERKEZET HASZNÁLATA AZ 1800-AS, 1900-AS ÉVEK-

BEN 

A MTK adatai alapján a légy szíves szerkezet első szám második személyű hasz-
nálatára az első példa 1839-ből való. A korpusz adatállományából, melyben össze-
sen 24434 szöveg található, összesen 60 adat van a légy szíves szerkezet 
leggyakoribb használatára. Az adatok többsége magánlevelekből, illetve irodalmi 
művekből kerül ki. A szerkezet viszonylagos ritkásága valószínűleg a korpusz fel-
építéséből, illetve a szerkezet használatából adódik. Ugyanis a korpusz leginkább 
irodalmi művekből, naplókból, hivatalos iratokból épül fel, amikben ez a leginkább 
élőszóban, vagy levelezésben használt szerkezet ritkábban fordul elő. A számszerű 
gyakoriság itt torzít kissé, fontosabb viszont az, hogy a meglévő találatoknál milyen 
arányban oszlik el a különböző típusok használata. A hatvan felszólító módú, első 
szám második személyben használt típus altípusainak megoszlása a következő: 7 

                                                                                                                                          
5 Az idézetek előtt álló számok a mondat korpusztalálatokban való sorszámát adják meg. 
6Az adat a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. http://mek.oszk.hu/00900/00946/html/  
7 A százalékos adatok két tizedesjegyig kiírt, kerekített értékek. 
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(1) A légy szíves szerkezet használata 1839-től 1990-ig8 

1839-1990 
Eredmények 

darab százalék 
főnévi igeneves 

Pl.: Légy szíves tudatni… 
8 13,34% 

mellérendelő 

kötőszóval 
Pl.: Légy szíves és tudasd… 

9 15% 

kötőszó nélkül 
Pl.: Légy szíves, tudasd… 

38 63,34% 

T/2 
Pl.: Légy szíves, tudassátok… 

1 1,67% 

önmagában 
Pl.: Péter, légy szíves! 

4 6,67% 

A főnévi igeneves szerkesztésű típusból nyolc mondat található a korpuszban. 
Az adatok kis száma miatt nem állapítható meg az, hogy az idő múlásával a haszná-
lat csökkent volna, a legkésőbbi adat éppenséggel főnévi igeneves használat volt. 
Arányban az 1800-as, 1900-as években még jelentős a gyakorisága. A mellérendelő 
összetétel azonban a leggyakoribb. Összesen negyvennyolc adat a hatvanból. A 
használat mintegy 80%-t teszi ki az adatok szerint. A mellérendelő összetétel cso-
portjában megkülönböztettem a kötőszavas, illetve a kötőszó nélküli használatúa-
kat. Mint köztudomású, a mellérendelő, kapcsolatos összetett mondatoknál a 
kötőszó kitétele választható. Az ok, amiért mégis külön csoportba rendeztem őket 
az, hogy az és elhagyása elősegíthette azt a folyamatot, hogy az eredetileg összetett 
mondat egyszerű mondatként elemződjön újra, a kötőszó kitételével ugyanis egyér-
telműsítik a mondat összetett voltát. Ha a kötőszót elhagyó típus adatainak száma 
nagyobb, könnyen lehet indukáló tényezőként venni ezt a folyamatot. A kötőszóval 
ellátott mondatok száma csak 9 (15%), szemben a kötőszót nem kitevő mondatok 
számával, amely 38 (kb. 63,34%). A táblázatban „T/2” néven jelölt alcsoport azt a 
típust jelzi, megy a megkövesedett légy szíves-t többes szám második személyű 
igével használja.  

Pl.: 22. „…Légy szíves.... Segítsetek Hódinak egy kicsit...” 1944 Örkény István: Vo-
ronyezs.  

A besorolás itt kissé kétséges. Bár két külön mondatként is felfoghatjuk, úgy 
gondolom, a szerző más okból választotta szét a két tagmondatot. Azt viszont nem 
lehet egyértelműen eldönteni, hogy abban az esetben, ha nem torpant volna meg a 
szereplő, kitette volna-e a kötőszót, így nem sorolom azok egyik csoportjába sem. 
Erre a típusra ez az egyetlen példa. 

Az „önmagában” csoport olyan mondatszerkesztéseket takar, ahol a második 
mellékmondat nincs kifejtve, ezért nem dönthető el az, hogy a főnévi igenevet hasz-

                                                        
8 Az adatok a Magyar Történeti Korpuszból (http://www.nytud.hu/hhc/) valók. 
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náló vagy a mellérendelő csoportba tartozik-e. A példák kis számára való tekintettel 
mind a négyet feltüntetem az átláthatóság érdekében. 

Pl.: 19. „…Parancsolj, méltóságos uram!</par>-- Egy percre légy szíves.</par>-- 
Igenis, kérlek tisztelettel! ... Bocsánat -- mondta aztán a papnak s szinte szaladt a 
…” 1941 Tatay Sándor 

36. „a nyanyát Kászonyné Kakas Hanna, és nekem odaszólt: - Légy szí-
ves.</par>Elindítottam a magnót. A nyanya minden elfogultság nélkül…” 1966 Ör-
kény István: Egy szoba, vályogfal, zsúpfedél 

57. „…Na, mindegy, ez nem tartozik önre. Ferikém, légy szíves! - szólt a tweed-
fõhadnagyhoz.</par>A fõhadnagy…” 1989 Bólya Péter: Ember és hatalom 

58. „ahhoz nem fog odamenni azzal, hogy ,,anyukám, drágám. légy szíves ezt az 
uborkát - -'', tyûû, hát abból azonnal válás lenne!...” 1989 Csalog Zsolt: Fel a kezekkel! 

Mint látjuk, e mondatokban a légy szíves részben egyfajta megszólítás szerepet 
játszik, részben pedig valamiféle felhívó funkciót. Adott esetben többnyire kiegé-
szíthetők tartalmas igével. Lehetséges, hogy ez a mellékmondatot törlő verzió is 
közrejátszott a szemantikai kifehéredésben, ugyanis itt a figyelemfelkeltő funkció és 
a felkérő, de a szituációból kikövetkeztethető, valódi felkérés összemosódhat. A 
jelentés ezáltal könnyen általánosulhat. 

2.2 A LÉGY SZÍVES SZERKEZET HASZNÁLATA 1998-TÓL 2003-IG 

A használatot demonstráló, az 1998-tól 2003-ig tartó időtartamot magába fogla-
ló adatok szintén egy korpuszból, a Magyar Nemzeti Szövegtárból valók. A felhasz-
nált adatok mind a magyarországi, szlovákiai, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági 
nyelvváltozatot tartalmazzák. A minta a MNSz minden elérhető alkorpuszát tartal-
mazza, így a sajtó, a szépirodalom, a tudományos, a hivatalos és személyes 
alkorpuszokat is. A szövegtár összetétele abból a szempontból lehet fontos, hogy az 
adatok többsége a személyes alcsoportba tartozókból került ki. Kizárható, hogy 
ennek oka az adattár felépítése. Nem ez ugyanis a legnagyobb alkorpusz. (A legtöbb 
adatot tartalmazó alkorpusz a sajtó.) A mintában szereplő adatok 75%-a a szemé-
lyes típusba tartozik. Ez leginkább abból adódik, hogy a szerkezet informális közlé-
sekben a leggyakoribb. 

Az egész szövegtárból százelemű, véletlenszerű mintát vettem. A könnyebb ösz-
szehasonlítás érdekében az 1800-as, 1900-as adatokat és a MNSz-ból vett minta 
adatait (1998-től 2005-ig tartó időszakból vett százelemű, véletlen minta) egy táb-
lázatba rendeztem. (A korábbi mintavétel százalékos adatai kerekített értékek.) 
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(2) A légy szíves szerkezet típusainak megoszlása különböző korszakokban 

Összevetés 
1839-1990 1998-2005 

darab % darab % 
főnévi igeneves 

Pl.: Légy szíves hozni… 
8 13,34% 9 9% 

mellérendelő 

kötőszóval 
Pl.: Légy szíves és hozz… 

9 15% 5 5% 

kötőszó nélk. 
Pl.: Légy szíves, hozz… 

38 63,34% 83 83% 

T/2 
Pl.: Légy szíves, hozzatok… 

1 1,67% 1 1% 

önmagában 
Pl.: Péter, légy szíves! 

4 6,67% 2 2% 

Az eredmények összevetésénél a százalékos adatokkal dolgoztam. Látható, hogy 
a főnévi igeneves szerkesztés gyakorisága 4% körüli csökkenést mutat. A melléren-
delő szerkezet a korábbi mintavétel esetében az összes előfordulás 80%-át teszi ki, 
ugyanez a későbbi mintában 89%-ra tehető. A kötőszót használó mellérendelés 
gyakorisága 10%-kal csökkent, a kötőszót elhagyó típus gyakorisága közel 20%-kal 
nőtt. A T/2-vel jelzett típus (Légy szíves + többes szám második személyben álló ige) 
mindkét vizsgálatban egyszer szerepel. Az önmagában álló típus (figyelemfelhívó 
használat, vagy a szituációból egyértelmű mellékmondat) előfordulása csökkent. 

A minták adatai alapján azt a következtetés vonhatjuk le, hogy az idő során a kö-
tőszó nélküli mellérendelő típus, mely azelőtt is a leggyakoribbnak számított, még 
inkább gyakorivá vált az összes többi használt típus rovására. 

3. A SZÍVES SZÓ PRODUKTIVITÁSA 

A szíves szó produktivitása, más szerkezetekben való jelenléte egyre inkább 
csökkent az idő folyamén. Ma már a légy szíves szerkezeten kívül a szót leginkább 
megkövült formákban találjuk meg Pl.: szívesen, szívesség stb. 

(3)A szíves szó produktivitása 

 
MTK adatok 
1772-1816 

MTK adatok 
1820-1900 

MNSz adatok (1998-2003) 

szívesen/szívesebben 18 54 81 

szívesség 28 11 3 

szíves + főnév 54 24 2 

létige + szíves 0 7 12 

szíveskedik 0 4 1 

szíves örömest 0 0 1 

A produktivitás csökkenésének vizsgálatára a szíves kapcsolódásait vizsgáltam 
más elemekhez, különböző időszakokban. A táblázat első két oszlopának adatai a 
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Magyar Történeti Korpuszból vett 100-as, véletlen mintavétel alapján kerültek be. A 
későbbi mintavétel a Magyar Nemzeti Szövegtárból, a személyes alkorpuszból 
származnak. Ennek oka, hogy a személyes alkorpuszban található szövegek hason-
lítanak leginkább az élőbeszédre, hiszen itt leginkább fórumhozzászólásokat talá-
lunk. 

A fenti táblázatban látható, hogy a szíves szó főnévvel való kapcsolódása (szíves 
segedelem, szíves figyelem stb.)egyre ritkább lesz, míg a szívesen alak gyakorisága 
rohamosan nő. A légy szíves szerkezet is gyakoribbá válik. 

Ezen adatokból egyértelműen látszik, hogy a szíves szó produktivitása erősen 
csökkent az elmúlt időszakokban. A produktivitás csökkenése pedig sok esetben 
elősegíti egy szerkezet változását, megkövülését. A szinte mindig együtt álló alakok 
ugyanis gyakran egy egységként elemződnek. Ezt Bybee (2010) chunkingnak neve-
zi. 

4. A SZERKEZETBEN LÉTREJÖTT VÁLTOZÁSOK NYELVI SZINTEKRE BONTVA 

A szerkezetben minden nyelvi szinten változási folyamat tapasztalható. Ezek 
együttes hatásával alakulnak ki a különböző innovatív formák, melyek egy folyama-
tos változás lépcsőfokait képviselik. Ezek a lépcsőfokok tehát: A tartalmas igét főné-
vi igenév alakban használó típus, az előbbit a használatban egyre inkább kiszorító 
mellérendelő típus, mely kötőszavát egyre kevésbé teszik ki a beszélők. Kezd meg-
kövesedni, így a szerkezet kezdi elveszíteni összetett mondati státuszát. 
Egyalakúsodni kezd, majd összeolvad, alakja megrövidül, használatában határozó-
szó-szerűvé válik. Ezt a változási folyamatot bontom le az alfejezetekben. Az alfeje-
zetekben a nyelv különböző szintjein haladok végig és elemzem a folyamatban, az 
adott szintre hatással lévő mechanizmusokat. A szintaktikai változások, majd a 
morfológiai, később a fonológiai szinteket vizsgálom. Végül a szerkezet jelentéstani 
módosulásaival foglalkozom. A mechanizmusoknál általában rövid leírást adok 
azok jellemzőiről, nem szándékozom azonban hosszabban kifejteni a hozzájuk kap-
csolódó fogalmi vitákat, illetve részletesen taglalni a folyamatok példáit, esetleges 
kivételeit, csak amennyire ezek témámhoz szorosan kapcsolódnak, vagy az általam 
vizsgált változás egy részét más szempontból világítják meg. 

4.1.SZINTAKTIKAI VÁLTOZÁSOK 

A szintaktikai változások a mondat szerkezetét módosítják. E változások közé 
tartozik az újraelemzés és kiterjesztés. Az újraelemzés folyamán a mondat belső 
felépítése módosul, majd a kiterjesztés folyamán olyan helyzetekben is megjelenik 
az új mondatszerkezet, melyben addig nem, annak használata kiterjesztődik.9 

                                                        
9 Cser András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarán, 2009/2010-es tanév őszi félévében 
tartott Bevezetés a történeti nyelvészetbe c. kurzus előadásai alapján. 
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4.1.1.AZ ÚJRAELEMZÉS 

Adott esetben egy szósorhoz többféle mondatszerkezet rendelhető. Esetünkben, 
a légy szíves szerkezetnél, a mellérendelő változatban az egyik mondatszerkezet az 
eredeti, tehát a légy szíves egy VP szerkezet, ha úgy tetszik, állítmány és állítmányki-
egészítő szintagmatikus kapcsolat (odaértett alannyal), a másik, újabb mondatszer-
kezetben a légy szíves határozószerű lesz, nem kezelhető külön mondatként. Itt a 
szerkezet újraelemződött. Az első szerkezetnél, mely főnévi igenévvel szerkesztő-
dik, a főige a létige lesz. Ez hordozza a számot, személyt, időt és módot. A tartalmas 
ige csupán lexikai jelentésével járul a mondat struktúrájához, főnévi igenévi alak-
ban áll. Bár a főnévi igenév az esetek többségében hordozhat számot és személyt. 
Pl.: hoznom, hoznod, kérnem stb. Ebben a szerkezetben nem kaphat személyragot. A 
*Légy szíves hoznod nekem egy almát mondat kétségtelenül agrammatikus. A sze-
mélyrag hordozására nincs is szükség, ezt a feladatot elvégzi a létige. A mellérende-
lő szerkezetnél az igék egyeztetve vannak a szám, személy, mód és idő szerint. Az 
idővel kapcsolatban: a szerkezet csak felszólító móddal, illetve feltételes móddal 
szerepel, ezért az idő kizárólag jelen idő lesz. Így a mellérendelő szerkezetnél (Légy 
szíves és hozz nekem egy zsemlét) mindkét ige hordozza ezen kategóriákat. Az újra-
elemzett szerkezetnél az első tagmondat egyalakúsodni kezd, már nem hordozza a 
szám, személy, mód, idő kategóriákat, hiszen például (T/2)-ben is légy. Pl.: Lányok, 
légy szíves, mosogassatok el magatok után! Nincs is rá feltétlenül szükség, hiszen a 
tartalmas ige hordozza őket. A légy szíves, később a légyszi szerepe már leginkább a 
felhívó funkció. A főigei szerep a változás során a létigéről áttevődik a tartalmas 
igére. A mellérendelő mondat változásánál a két egyenértékű igéből az egyik, a lét-
ige, valószínűleg általánosabb jelentése miatt kevésbé válik fontossá, így történhet 
meg összeolvadása az őt követő melléknévvel. A mellérendelő összetett mondat, a 
légy szíves változása során egyszerű mondattá válik. Ez a mondategyszerűsödési 
folyamat tendenciának tekinthető. Gyakori ugyanis, hogy azon összetett mondatok, 
ahol a „főige egyszerű” (jön, megy, áll, van), a függőige és főige kapcsolata megválto-
zik. A függőige lesz a főige. Néhány esetben ezek az igék látszólagos határozószóvá 
váltak.10 A légyszi a változások során szintén határozószó-szerűvé vált. 

4.1.2.KITERJESZTÉS 

Az újraelemzést bizonyítja az is, hogy az eredetileg ragozott létigei rész 
egyalakúsodni kezd. A légy szíves létigéje a mellérendelő szerkezetben egyeztetve 
van a másik mellékmondat tartalmas igéjével: Légy (E/2) szíves és hozz (E/2) egy 
kávét! Ezek szerint a Légy (E/2) szíves, hozzatok (T/2) egy kávét! típus grammati-
kailag helytelen volna. A kiterjesztés azonban nem zajlott le maradéktalanul, mivel 
csak második személyben használható. Ennek valószínűleg pragmatikai okai van-
nak. Egyrészt az, hogy az egyes és többes szám első személyben használt alak na-

                                                        
10 HOPPER J. Paul, CLOSS TRAUGOTT, Elizabeth, Grammaticalization, 1993, second edition, 2003, 206. 
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gyon ritka használatú. Többnyire csak beágyazott mondatban jelenik meg, akkor is 
ritkán. Például: János azt mondta, hogy legyek szíves és hozzak neki egy kávét. A szer-
kezet használata szintén ritka első szám harmadik személyben és többes szám 
harmadik személyben. A magázódó formák, melyek egybeesnek az első szám har-
madik és többes szám harmadik személyekkel, sokkal gyakoribbak a hétköznapi 
beszédben, azonban a magázódó szituációban a légy szíves analizálhatósága miatt 
(átlátszik az első szám második személyű ragozás) kellemetlen félreértésekhez 
vezetne. Valószínűleg ezen okoknál fogva nem ment végbe a kiterjesztési folyamat 
és ennél az alaknál vélhetően nem is fog. 

Más a helyzet azonban a későbbi, már határozószó-szerű légyszi alakkal. A 
légyszi használata már sokkal általánosabb. Bár kicsit furcsa, de nem egyértelműen 
agrammatikus a magázódó használata. Pl.: ?Légyszi, hozzon nekem is egy kávét! A 
kiterjesztés azonban itt sem ment végbe teljesen, bár nagyobb esély van rá, mint az 
előző alak esetében. Egyes szám első személynél szintén csak beágyazott mondat-
ban jelenhet meg, azonban ennek helyessége már kérdéses. (?Akkor azt mondta: 
légyszi, hozzak egy almát.) Többes szám első személyben: való használata megszo-
kott. Pl.: Légyszi, induljunk már! 

Az eredeti szerkezetben a légy szíves csak olyan igével állhatott együtt, melynek 
odaértett alanya ágensi szerepű, így hatalmában áll megtenni azt, amit kérnek tőle. 
Ez a légyszi esetében mindenképp megváltozott. A légyszi állhat mediális igékkel is. 
Pl.: Légyszi, ne fagyjon! Másfelől pedig az eredeti szerkezet csak személyt, élőlényt 
szólíthatott fel, nem vonatkozhatott tárgyakra, fogalmakra, csupán személyekre. A 
légyszi esetében ez sem állja már meg a helyét. Pl.: az illető feltesz egy könyvet a 
polcra, ami nem áll túl stabilan és azt mondja: Légyszi, ne ess le! Az ige egyrészt me-
diális, másrészt pedig a könyv nem személy, még csak nem is élőlény, aminek 
bármennyire is hatalmában állna szembeszállni a gravitációval. Másik példa: így, a 
tél végének beálltával gyakran találkozhatunk fórumokon, adatlapokon a követke-
zővel: Légyszi, legyen már tavasz! Ez az eredeti alakkal nem jöhetne szóba (*Légy 
szíves, legyen már tavasz!). Egészen agrammatikusnak találnánk. Az, hogy az új alak 
más típusú mondatokban is megjelenhet, a kiterjesztés eredménye, de szorosan 
kapcsolódik hozzá a jelentés általánosulása, melyet a 4.4-es alfejezetben fejtek ki 
bővebben.  

4.2.MORFOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK 

Hagyományosan a morfológiai változások közé tartoznak a következők: morfo-
lógiailag megjelenített nyelvtani kategóriák változásai: ide tartoznak például a 
hangváltozások következtében létrejövő egybeesések, melyek eltörölhetik a morfo-
lógiai szembenállást. Ezen kívül az újraelemzés: e folyamat során a szó morfológiai 
szerkezete megváltozik. A hallgató más mögöttes szerkezetet tulajdonít a hallott-
nak, mint amit eredetileg a beszélő. Ide tartoznak még az analógiás változások: a 
nagyobb tendenciák kiterjesztésével a változás során eltörlődnek az anomáliák. A 
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kategóriaváltásban a szó szófaji besorolása a folyamat során megváltozik, pl.: igéből 
segédige válik.11 Morfologizálódás: valami morfológiai elemmé válik, ami eddig 
nem volt az. A légy szíves változása esetében számunkra a leglényegesebb az újra-
elemzés és az ahhoz kapcsolódó grammatikalizáció. 

4.2.1.ÚJRAELEMZÉS ÉS GRAMMATIKALIZÁCIÓ 

A grammatikalizáció megnevezés Antoine Meillet-től ered, Saussure tanítványá-
tól. Bár ő és követői használták először ezt az elnevezést, melyet a nyelvészet mai 
napig használ, Therese Lindström szerint „inkább újra felfedezték és az előzmé-
nyektől függetlenül újra megnevezték”. Lindström szerint tehát a nyelvre vonatko-
zó kutatások kezdetétől foglalkoztak a grammatikalizációs folyamatokkal, azonban 
más elnevezéssel illették a jelenséget.12 Nem véletlen ezek szerint, hogy oly régóta 
foglalkoztatja a kutatókat ez a jelenség. Nagy szerepe van ugyanis a grammatikai 
morfémák kialakulásában. Mint tudjuk, a magyar toldalékok nagy része is ilyen 
folyamatok eredménye (-ban, -ben rag kialakulása, határozószók, partikulák létre-
jötte).13 A kutatók, mint láttuk, egyetértenek az újraelemzés és grammatikalizáció 
jelentőségében, nagyjából meghatározásukban is. „A grammatikalizáció a legáltalá-
nosabban elterjedt felfogás szerint olyan nyelvi változást takar, amelynek során 
lexikális elemekből grammatikai elemek válnak, illetve már grammatikaivá lett 
elemek további grammatikai funkciókat vesznek fel.”14 Az újraelemzés definíciói-
ban is többségében megegyeznek a nyelvészek: „In reanalysis, the grammatical – 
syntactic and morphological – and semantic properties of forms are modified.”15 Az 
újraelemzés/ reanalízis során az alakulat grammatikai tulajdonságai tehát megvál-
toznak.  

4.2.2.MORFOLÓGIAI ÚJRAELEMZÉS A SZERKEZETBEN 

A szerkezet két tagja, a felszólító módú létige és a melléknév képzővel ellátott 
főnév (szív). Feltehetően a gyakori használat miatt, valamint amiatt, hogy a szíves 
jelző már sokkal kevésbé produktív és jelentésének elhomályosulása okán egy 
alakként elemződik újra. Az elemek kohéziója megváltozik. A kohézió a nyelvi szek-
vencia státuszát jelenti. A kohézió négy státusza általában kontinuumot alkot a 
nyelvi változásoknál. Független szóból az esetek többségében klitikum, később 

                                                        
11 Cser András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarán, a 2009/2010-es tanév őszi félévében 
tartott Bevezetés a történeti nyelvészetbe c. kurzus előadásai alapján. 
12 DÉR Csilla Ilona, Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben elméleti kérdések és esettanulmá-
nyok, 2005, 7.  
13 DÉR Csilla Ilona, Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben elméleti kérdések és esettanulmá-
nyok, 2005, 27. 
14 DÉR Csilla Ilona, Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben elméleti kérdések és esettanulmá-
nyok, 2005, 30. 
15 HOPPER J. Paul, CLOSS TRAUGOTT, Elizabeth, Grammaticalization, 1993, second edition 2003, XV. 
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affixum, majd egy nagyobb egység analizálhatatlan része lesz. Esetünkben a végső 
státusz, a légyszi elemnél a szíves összetevő már teljességében analizálhatatlan. Eh-
hez természetesen hozzájárul a fonológiai redukció is, erről azonban a fonológiai 
változások alfejezetben lesz szó részletesebben. 

4.2.3.GRAMMATIKALIZÁCIÓ A SZERKEZETBEN 

A légy szíves szerkezet összeolvad, összetett szóvá válik. (Légyszíves, kérj egy pi-
tét!) Az összeolvadást fonológiai redukció követi. Az újonnan kialakult elem a lexi-
kai elemekből grammatika elemmé, határozószószerűvé válik. Mint azt néhány 
alfejezettel előbb tárgyaltam, minden folyamat, mely során lexikális elemből gram-
matikai elem képződik, grammatikalizációnak tekintendő. 

4.3.FONOLÓGIAI, FONETIKAI VÁLTOZÁSOK 

A szerkezetben két fonológiai változás zajlik. Az egyik, a már előbb említett fono-
lógiai redukció, a másik pedig a [ɟ] (gy) és [s] (sz) szekvencia fúziója.  

A nyelvekben tapasztalt hangtani változásokra a redukció, illetve az összeolva-
dás jellemző. Ennek az univerzális tényezőnek jó magyarázatát adja az úgynevezett 
Lüdtke-törvény. Ez kimondja azt az észrevételt, miszerint a megnyilatkozás meg-
formáltsága artikulációs szinten alulról nyitott, felülről pedig zárt, azaz egy adott 
megnyilatkozásnak megvan a maximálisan artikulált formája, azonban bármilyen 
lazán elmondható (a közléshelyzetből még akkor is kiderül), a nyelvtani-lexikai 
megformáltság azonban alulról zárt, hiszen ahhoz, hogy megnyilatkozássá váljon, 
legalább minimális mértékben jelen kell lennie a nyelvi alakoknak, felülről azonban 
nyitott, mivel bármilyen mértékben lehet az terjengős. Ennek következményeként a 
szóalakok folyamatosan zsugorodnak, miként azt a légyszi esetében láthatjuk (egy 
egész szótaggal válik rövidebbé a szóalak), szintaktikai, illetve lexikális elemekkel 
viszont bővülnek (a létigéhez kapcsolódik a mondat további, kifejtett része, azaz a 
szóalak kibővül). Mint azt Cser András16 cikkében összegzi: a kifejezések hangalaki 
zsugorodása, nyelvtani-lexikális bővülése és tömörödése ciklikus körforgást mutat. 
E három, egymást tápláló folyamat irányát a Lüdtke által kimondott artikulációs 
megformáltság felülről való zártsága, illetve a nyelvi megformáltság alulról korlátos 
volta határozza meg.17 

4.3.1.FONOLÓGIAI REDUKCIÓ 

A nyelvi változások során gyakran következik be fonológiai redukció, ez több-
nyire a szóalakok végét érinti. A redukció folyamatának fontos tényezője lehet a 

                                                        
16 CSER András,  A hangváltozások osztályozásához,  Nyelvtudományi Közlemények, 2010, 115 – 131. 
17 CSER András,  A hangváltozások osztályozásához,  Nyelvtudományi Közlemények, 2010, 115 – 131. 
129.  
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gyakoriság. A gyakrabban használt elemek ugyanis nagyobb eséllyel és gyorsabban 
erodálódhatnak más elemeknél. Pl.: ang. going to > gonna. Nem minden gyakorta 
használt elemnél történik meg a redukció, valamint nem is feltétele e folyamatnak a 
gyakoriság, az a tendencia azonban megállapítható, hogy a gyakoribb elemek na-
gyobb arányban erodálódnak.18 Hagyományosan kiváltó okként szokták említeni a 
gyors, illetve hanyag beszédmódot, illetve azt, hogy a szóalakok első két szótagjából 
már az emberek többsége ráismer az adott szóra. Emellett közrejátszhat az a tény, 
hogy a magyar nyelvben, a tartalmas lexikai szavaknak, alapesetben mindig az első 
szótagjára esik a hangsúly. Ennek oka, hogy a magyar nyelv a kötött hangsúlyú 
nyelvek csoportjába tartozik, akár a francia, vagy a lengyel.19 A légy szó egy szótagú, 
így az nem redukálódhatott. A szerkezet első szám második személyű alakjánál 
megtörtént az összeolvadás, melyből légyszíves lett. Mivel egy alakká olvadt, a szí- 
szótag elvesztette hangsúlyát. Az újonnan keletkezett alakzat három szótagú lesz. 
Ez hamar két szótagra redukálódik és a szóvégi, hangsúlytalan szótag lekopik. 

4.3.2.FÚZIÓ 

A legújabb típusban, mely a standardben nem teljes mértékben elfogadott, 
azonban kétségtelenül használatban van a köznyelvben, a [ɟ] (gy) és [s] (sz) hang 
fúziója során [tsː]-ként realizálódik, amit írásban is sok esetben így cc-vel jeleznek 
(pl.: lécci), teljesen elmosva ezzel a határt a két összetevő között. A fúzió létrejötte a 
fonémák fizikai megvalósulásával, azaz a fonetikával magyarázható. A [ɟ] hang pala-
tális képzéshelyű, zöngés affrikáta, az [s] pedig dentális, zöngétlen réshang. A fúzió 
során hosszú mássalhangzó keletkezik, tehát a két rövid mássalhangzóból egy hosz-
szú keletkezik. A fúzió során [tsː] keletkezik, mely dentális, zöngétlen affrikáta. Úgy 
látszik, hogy megtartja az [s] zöngétlenségét és denti-alveoláris képzési helyét, átve-
szi azonban a [s] hang képzésmódját,20 ezzel affrikátává válik.21 A [ɟs] szekvencia 
fúziója sem lenne ez előbbieket látván hangtani szempontból magyarázhatatlan, 
logikusabb azonban az a feltételezés, miszerint a magyar nyelvre jellemző zöngés-
ségi hasonulás szabályának kimenete a [cs] (tysz) szekvencia lesz, [ɟs] (gysz) 
együttállások esetén. Ezen kívül működik még egy szabály, mely szerint a [cs] (tysz) 
szekvenciából [tsː]-t (cc-t) képez.22 Felesleges lenne így olyan szabályt alkotnunk, 
aminek bemenetei a [ɟs] és [ts] szekvenciák. Mivel a zöngésségi hasonulás kimenete 
bemenetet képez a cc-sítő szabálynak, sorrendileg a zöngésségi hasonulás szabálya 

                                                        
18 BYBEE, Joan, Language, Usage and Cognition, 2010, 127. 
19 KASSAI Ilona, Fonetika, 1998, 224. 
20 Bár a [tsː] és [tʃː ] hangok besorolása nem teljesen egyértelmű, az általam felhasznált könyv 
affrikátának  
tekinti, így dolgozatomban én is így hivatkozom rájuk, annak ellenére, hogy palatalizált zárhangoknak is 
tekinthetők, melyek hosszabb felpattanása a palatális képzéshelynek tudható be. 
21 KASSAI Ilona, Fonetika, 1998, 116. 
22 Ugyan a szabály [ds] és [ts] szekvenciákkal is működik, ezt nem veszem bele elemzésembe, az általam 
vizsgált alakhoz ugyanis a szabály ezen kiterjesztései nem relevánsak. 
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előbbre helyezkedik el, mint a cc-sítő szabály. A két szabály ezek szerint tápsorren-
det képez. A zöngésségi hasonulás szabálya a következő: [+ zörej] > [α zöngés] /_ [+ 
zörej, α zöngés]. Kifejtve: a zörejhangból αzöngés lesz abban az esetben, ha utána 
αzöngés zörejhang áll. A cc-sítő szabály pedig: [c+s] > [tsː]. Kifejtve: [cs] szekvenciá-
ból [tsː] lesz. A szabályok sorrendje a következő: 

A fonológiai szabályok sorrendje 

Szabályok Bemenet Kimenet 

1.zöngésségi hasonulás 
[+zörej] > [αzöngés]/_[+zörej, 
αzöngés] 

[ԑɟsԑr  (egyszer) 
 [leːɟsi] (légyszi) 
 [nᴐɟsaːjuː] (nagyszájú)  
[uːɟsԑrԑtneːm 
 (úgyszeretném ) 

[ԑcsԑr] (etyszer) 
[leːcsi] (létyszi) 
[nᴐcsa jːuː] (natyszájú) 
[uːcsԑrԑtneːm] 
(útyszeretném) 

2.cc-sítő szabály 
[c+s] > [tsː] 

[ԑcsԑr] (etyszer) 
[leːcsi] (létyszi) 
[nᴐcsajuː] (natyszájú) 
[uːcsԑrԑtneːm] (útyszeretném) 

[ԑtsԑr] (eccer) 
[leːtsi] (lécci) 
[nᴐtsːaːjuː] (naccájú) 
[uːtsːԑrԑtneːm] 
(úcceretném) 

Mint azt látjuk, az ötödik példában (úgy szeretném), a cc-sítő szabály nincs tekin-
tettel a szóhatárokra, sem a szótő és toldalék határára (egyszer). Ezen adatok tuda-
tában kijelenthető, hogy egy környezetfüggő (a hangkörnyezet szabja meg, mivel 
csak a [cs] szekvencia együttállásánál következik be a változás) automatikus válto-
zás, ugyanis a [cs] együttállása minden esetben23 kiváltja a fúziót az adott nyelvben.  
A cc-sítő szabály során a zöngétlen, palatális affrikáta és a dentális zöngétlen rés-
hang fúziójával hosszú, zöngétlen, denti-alveoláris affrikáta keletkezik. A felszíni 
szerkezet, megvalósulás átvetülhet a mögöttes szerkezetre, a hallgató így az elhang-
zott felszíni alakot a mögöttes alakra viheti át. Az új alaknál a felszíni és mögöttes 
alak így megegyezhet. A beszélő azonban eredetileg nem ezt a mögöttes alakot 
használta, a hallgató által az alakzat mögöttes szerkezete ennek során módosul. Ha 
a hallgatónál a mögöttes alak is lécci lesz, az analizálhatóság teljességében elveszik. 

Az í megrövidülésével kapcsolatban: a szív szót hosszú í-vel ejtjük, képzett válto-
zatát azonban röviden. A szíves szóban, kiejtésben rövid i-ként realizálódik. Az 
írásmód azonban a szóelemző módot követi ebben az esetben, nem pedig a kiejtés 
elvét. A fonológiai változásoknál a kiejtést vesszük figyelembe. Így itt rövidülés nem 
történt, hosszú ugyanis nem is volt. 

                                                        
23 A szabály ugyan mindenhol kiváltja a fúziót, ez azonban nem jelenti azt, hogy a szabály mindenütt 
jelen van. Úgy gondolom, a szabály csak bizonyos nyelvváltozatokban van jelen, innen terjedhetett a lécci 
alak a standardbe. 
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4.4. SZEMANTIKAI VÁLTOZÁSOK 

Szemantikai általánosulás: A grammatikalizáció során az alakzat jelentéstanilag 
is igen gyakran megváltozik. Ez többnyire általánosulással jár, ritkán előfordul spe-
cifikálódás, de az első sokkal gyakoribb. Ezt a változást a szakirodalom többféle 
néven ismeri. Nevezhetjük szemantikai általánosulásnak (generalization), szeman-
tikai kifehéredésnek (bleaching), vagy szemantikai redukciónak. Tulajdonképpen 
mind a három kifejezés jól szemlélteti a jelenséget, miszerint az újonnan keletke-
zett, grammatikalizálódott elem a kiinduló lexikai elemtől, illetőleg elemektől kapja 
jelentését, azonban ez a jelentéstartalom sokkal kevésbé lesz specifikus. Sokkal 
általánosabb lesz, mondhatni, kifehéredik, csak elvontabb szemantikai jegyeit őrzi 
meg. Ez megfigyelhető a légy szíves változása esetében is, ugyanis jelentése már 
leginkább egy óhajtás, akarat kifejezését kimutató elem lett, az eredeti, konkrét 
felhívó funkcióból, ami ’legyél olyan segítőkész’ jelentéssel bírt eredetileg. Később 
már csak a felszólítást tette formálisabbá, ez a jelentéstartalom még mindig meg-
van, azonban sok esetben már csak a beszélő hozzáállását jelzi a mondatban 
közölthöz. Pl.: Légyszi, legyen már tavasz!, Légyszi, álljon már el az eső! Az első pél-
damondat esetében a valóbani jelentés: ’Szeretném, hogy tavasz legyen végre’, a 
második: ’Szeretném, ha elállna az eső’. A jelentés általánosulása miatt, mint láttuk, 
az elem olyan más elemekkel is állhat, melyekkel eddig nem állhatott volna, illetve 
olyan kontextusba kerülhet, amely addig nem volt lehetséges.24  

5. A LÉGY SZÍVES SZERKEZET HASZNÁLATA, A TÍPUSOK ELFOGADOTTSÁGA 

NAPJAINKBAN 

A nyelvi változásoknál jellemzően a régebbi és az újító alakok sokáig együttesen 
jelen vannak a nyelvben. Így van ez a vizsgált szerkezettel is. A szerkezet mai hasz-
nálatát egy kérdőíves felmérés25 alapján vizsgáltam. A tesztben 8 kérdés található, 
mely a változás folyamatának lépéseire irányul. Az első kérdés a főnévi igeneves 
típus elfogadottságára vonatkozik, a második a kötőszót kitevő mellérendelésre, a 
harmadik a kötőszót elhagyóra, a negyedik a légy szíves alak és többes szám máso-
dik személyű tartalmas ige használatára, az ötödik a mediális igével való szerkesz-
tésre, a hatodik a légyszi többes szám második személyű tartalmas igével való 
használatára, a hetedik a légyszi mediális igével való elfogadottságra irányul. Az 
utolsó, nyolcadik kérdés tárgya pedig a lécci írás-, ejtésmódja. Az adatgyűjtéshez a 
papír alapú kérdőívezésen kívül felhasználtam még digitális (internetes) kérdőívet 
is. A kapott válaszokat ez után összességében is feldolgoztam. Ezután három kor-
csoportra osztottam a válaszadókat. Az első és legfiatalabb korosztály 15 és 20 év 
közötti, a második 20 és 30 év között, a harmadik pedig 30 év feletti (pontosabban 

                                                        
24 BYBEE, Joan ,  Language, Usage and Cognition, 2010, 167. 
25 A kérdőív eredetije megtalálható a függelékben a Kérdőív címszó alatt. 
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30-tól 67 évig). A korosztály szerinti felosztás oka az, hogy feltételezésem szerint a 
fiatalabb korosztály szívesebben használja az innovatív formákat, kevésbé a régeb-
bieket, esetleg nem is találják semlegesnek a legrégebbi, főnévi igeneves típust (ré-
giesnek, archaikusnak vélhetik, esetleg akár helytelennek is). A generációs változás 
elméletének igazolása volna az is, ha az idősebb korosztály ennek pont ellentéte 
lenne, azaz nem fogadnák el az újító formákat, természetesebbnek találnák a ré-
gebbieket. Az adatokból kiderül majd, igazolják-e feltevésem, vagy megcáfolják azt. 
A vizsgálatból mindenesetre fontos következtetések vonhatók le. 

5.1.A FELMÉRÉS ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI 

Az adatgyűjtésben olyan módszer mellett döntöttem, melyben az összes kitöl-
tött adatlapot feldolgoztam (kivéve azokat, ahol a kitöltés hiányos volt). Ebből adó-
dóan a különböző korcsoportok nincsenek teljesen egyenlően képviselve, hiszen ez 
egy véletlenszerű gyűjtés. (A korcsoportok összehasonlításánál így inkább százalé-
kos adatokkal fogok dolgozni, de ez már a következő vizsgálat témája lesz.) Nézzük 
most az összes válaszadó eredményeit. A kérdések témáit a fejezet elején felsorol-
tam, a kérdőív eredetijét pedig a függelékben is feltüntetem, az érthetőség kedvéért 
azonban a kérdés irányultságát itt is ki fogom fejteni. A táblázatban nem ismerte-
tem az összes eredményt, csak a kérdésekre adott legjellemzőbb válaszokat jelení-
tem meg. 

(4) Az újabb szerkesztések elfogadottsága különböző korosztályokban 

kérdések korcsoport 15 és 19 év között 20 és 29 év között 30 évnél idősebb 
1. főnévi igeneves 
Legyetek szívesek nekem is 
hozni egy fánkot! 

3. elfogadható, de 
nem használná. 
55,26% 

3. elfogadható, de nem 
használná. 48,53% 

3. elfogadható, de 
nem használná. 
38,30% 

2. mellérendelő, kötőszóval 
Legyetek szívesek és hozza-
tok nekem is egy fánkot! 

3. elfogadható, de 
nem használná. 42, 
10. 
4. teljesen jó, hasz-
nálná. 42,10. 

4. teljesen jó, használ-
ná. 54,41% 

3. elfogadható, de 
nem használná. 
42,55% 

3. mellérendelő, kötőszó 
nélkül 
Legyetek szívesek, hozzatok 
nekem is egy fánkot! 

4. teljesen jó, hasz-
nálná. 65,79% 

4. teljesen jó, használ-
ná.64,71% 

4. teljesen jó, hasz-
nálná. 78,72% 

4. T/2-es tart. ige 
Légy szíves, hozzatok nekem 
is egy fánkot! 

1. helytelennek 
találja. 44,74% 

1. helytelennek talál-
ja.57,35% 

1. helytelennek 
találja. 70,21% 

5. légy szíves+med. ige 
Légy szíves, ne essen már az 
eső! 

1. helytelennek 
találja. 86,84% 

1. helytelennek talál-
ja.83,82% 

1. helytelennek 
találja. 93,62% 

6. légyszi+T/2 
Légyszi, hozzatok nekem is 
egy fánkot! 

4. teljesen jó, hasz-
nálná. 92,10% 

4. teljesen jó, használ-
ná.67,65% 

4. teljesen jó, hasz-
nálná. 44,68% 
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7. légyszi+med. ige 
Légyszi, legyen már jó idő! 

1. helytelennek 
találja. 42,11% 

1. helytelennek találja. 
47,6% 

1. helytelennek 
találja. 76, 59% 

8. lécci-t ír/ejt 
A légyszi-t inkább lécci-nek 
írja, vagy ejti. 

3. lécci-t ejt, de 
légyszi-t ír. 42,11% 

3. légyszi-nek írja, lécci-
nek ejti.30,88% 
4. légyszi-t ejt és 
ír.30,88% 

5. nem használja a 
légyszi-t, csak a légy 
szíves-t. 44,68% 

Mint azt a kérdőíven látni (a függelékben megtalálható), a kérdésekben példa-
mondatok vannak, melyek egy-egy típust képviselnek. Az (5) táblázatban megad-
tam a százalékos adatokat is, melyek természetesen kerekített értékek, valamint 
kiemeltem az adott válaszok közül azt, melyet legtöbben jelöltek.  

Az eredmények szerint a főnévi igeneves szerkesztést a válaszadók közel fele el-
fogadhatónak találja, de nem használja. Ezt a választ jelölték meg legtöbben, a többi 
válasz eredménye megoszlik. Sokak szerint teljesen jó, de vannak, akik helytelen-
nek, régiesnek tartják. 

A mellérendelő és kötőszót használó szerkezetet a legtöbben teljesen jónak tart-
ják, nem sokkal marad el azonban azon válaszadók száma, akik inkább nem hasz-
nálnák, de nem tartják hibásnak. 

A kötőszó nélküli mellérendelést tartjuk a standardben leginkább elfogadottnak, 
valamint leginkább semleges használatúnak. Várható volt, hogy a beszélők elfoga-
dottnak tartják. 69,28%-uk (106 adat) annak is tartja. Érdekes azonban, hogy a 
többi válaszra is vannak adatok. 8-an egyenesen helytelennek találják, 5-en régies-
nek, 34-en pedig inkább nem használnák. 

A légy szíves és a többes szám második személyű tartalmas igét használó szer-
kesztés (már egyalakúsodó típus) a többség szerint helytelen (58,17%), ugyanak-
kor a válaszok másik végpontját, mely szerint a típus teljesen helyénvaló, 30,06%-
uk jelölte. A köztes válaszok elenyészőek. Az emberek tehát vagy elítélik, vagy hasz-
nálják – ritka a köztes álláspont. Mint azt a későbbi, a légyszi használatára irányuló 
kérdéseknél, a légyszi azonban 66,67%-uk szerint állhat többes számú tartalmas 
igével. Ez azt mutatja, hogy a légyszi már sokkal inkább egyalakú, sokkal önállóbb. 
Már nem átlátható annyira. Kevésbé ismerik fel benne a létige egyes szám második 
személyű, ragozott alakját. 

A légy szíves mediális igével való együttállását (Légy szíves, ne essen már az eső!) 
a túlnyomó többség helyteleníti (87,58%). A mediális igével való szerkesztést a 
légyszi alaknál is kifogásolják, nem annyira nagy azonban az egyetértés e tekintet-
ben (54,9%), mint a légy szíves esetében. 

Az utolsó, nyolcadik kérdés arra irányul, hogy mennyire fogadják el a lécci írás-
módot, illetve mennyien ejtik lécci-nek (vagyis inkább mennyire gondolják úgy, 
hogy annak ejtik). Az első választól eltekintve, mely szerint lécci-t ír és ejt, a többi 
válasznál elég megosztottak az adatok. Nincs nagy különbség ezek értékei között. 
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5.2.A SZERKEZET HASZNÁLATÁNAK KORCSOPORT SZERINTI ÖSSZEHASONLÍ-

TÁSA 

A fejezet bevezető részében már szóltam a korcsoportok szerinti felosztás okai-
ról. A három korcsoport tehát: 15- től 19 évig, 20-tól 29 évig, valamint a 30 év felet-
tiek köre.  

Mint láthatóaz (5) táblázatban, a korcsoportos összehasonlításban a főnévi ige-
neves szerkesztésnél a korcsoportok véleménye megegyezik. Elfogadják, de nem 
használnák. Mint azt néhány oldallal előbb írtam, azt vártuk volna, hogy az idősebb 
korosztály inkább jónak találja majd a felmérésben, ez azonban nem igazolódott be. 
Egyébként azok a válaszok, melyek szerint teljesen jó, sem mutatnak nagy eltérést a 
korcsoportok közt. Megállapítható tehát, hogy korcsoporttól függetlenül, ezt a szer-
kesztést nem szívesen használják. 

Úgy tűnik azonban, hogy az egyik innovatív formát, melyet T/2-vel jelöltem (légy 
szíves +T/2-es ige), a kor növekedésével egyre inkább helytelennek találják. A fiata-
labb korosztály, úgy tűnik, nyitottabb erre. Ez igazolja azt a vélekedést, miszerint az 
újabb generáció nyitottabb az újító formákat illetően. A légyszi többes számú, má-
sodik személyű igével való állását tekintve igen nagy különbségek vannak. Ezt 
egyébként mindhárom csoport teljességében elfogadja, a legfiatalabb korosztályra 
ez azonban sokkal jellemzőbb. az elfogadás itt nagyon egységes. 92,10%-uk tartja 
teljesen jónak, mely igen nagy arány. A 20és 29 év közöttieknél már csökken az 
elfogadottság aránya (67,65%). Az idősebb korosztályban ez már csak 44,68%. 

A mediális igével való szerkesztettséget illetően: a két kérdés szerepeltetése tu-
lajdonképpen csak annak bemutatására és igazolására szolgál, miszerint a légy szí-
ves alapvetően nem kapcsolódhat mediális igével (a válaszadók nagy egyetértésben 
helytelennek is találták), a légyszi azonban könnyebben kapcsolódhat azzal. Ez is 
újításnak tudható be. Az életkor növekedésével, úgy tűnik, egyre többen találják 
helytelennek a légyszi+mediális ige típust is. 

A nyolcadik kérdést illetően, a legidősebb korcsoport válaszadása, ami igen nagy 
információértékkel bír számunkra. A legtöbben azt válaszolták ugyanis, hogy nem 
használják a légyszi-t, lécci-t. Ez azt bizonyítja, hogy a leginnovatívabb szerkezettől a 
30-on felüli korosztály tartózkodik. 

A vizsgálat során a sejtések többsége beigazolódott, miszerint az újabb szerkeze-
teket leginkább az ifjabb generáció fogadja el. Az azonban, hogy az idősebb korosz-
tály inkább a régebbi (főnévi igeneves) szerkezetet, vagy a kötőszós mellérendelést 
használná, nem bizonyult tartható álláspontnak. Úgy tűnik, az idősebb korosztály 
kevésbé használja az innovatív típusokat, többségében a standardnél marad, mely a 
kötőszó nélküli mellérendelés. Valószínűleg annak, hogy ők sem használják a főnévi 
igeneves szerkezetet, az lehet az oka, hogy a változás folyamatában ők már újabb 
generációt képviselnek. Ezek szerint, ha egy korosztály számára az alapvető szer-
kesztési mód a főnévi igeneves, az valószínűleg idősebb a vizsgált korosztálynál. 
Egy-két generációval tehát érdemes lesz idősebb korosztályt vizsgálni a további 
kutatások során. Ezt a kérdést itt tehát nyitva hagyom. 
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6. ÖSSZEGZÉS 

A kutatás során megállapítást nyert, hogy a légy szíves szerkezeten nyelvi válto-
zások sora ment végbe. E változási sorozat végső állapota lécci megjelenése. A két 
mondatrész értékű alapszófajú szó egyesülésével egy elem keletkezik. Ez a típusú 
változás a grammatikalizáció fő jellemzője. Fordítva sosem történhet, grammatikai 
szóból pedig csak ritkán lesz másik grammatikai elem.26 A légy szíves szerkezet 
eredetileg szabad szókapcsolat volt. Az egységek jelentése átlátható volt, illetve a 
variabilitás is magas fokú volt, mint ez a szabad szókapcsolatokra jellemző.27 A 
használat során azonban gyakori szókapcsolattá vált, mely kötött jellegű. Ezzel át-
látszósága és variabilitása csökkent. A szókapcsolatból összetett szó keletkezett 
(légyszíves), mely megrövidült, így teljesen külön szóalakká vált. 

A változások sorával így egy új szó alakult ki, melynek átlátszósága, analizálható-
sága igen kicsi. Történetileg tekinthetjük összetett szónak, szinkrón szempontból 
azonban nem. Az alak lexikalizálódott.A tanulmány során megvizsgáltam a szerke-
zet használatát különböző időszakokban, megállapítottam, hogy a szíves szó varia-
bilitása nagy mértékben csökkent. Ezt követően a nyelvi szinteken végighaladva 
részletesen elemeztem a lezajlott változásokat. Később egy kérdőíves teszteléssel 
megmutattam, hogy az új szerkesztési módok elfogadottak az ifjabb generációban. 

A tanulmányban amellett érvelek, hogy a változási sor kiváltó okai valószínűleg 
a szíves szó egyre csökkenő variabilitása, a szerkezet gyakorisága, illetve a szintakti-
kai újraelemzés volt, mely további változásokat indukált az alsóbb nyelvi szinteken. 

7. FÜGGELÉK 

7.1 KÉRDŐÍV 

Ez egy névtelen adatgyűjtés a szakdolgozatomhoz. Kérem, töltse ki, ezzel nagy-
ban segíti munkámat. Kérem, korát mindenképpen közölje, ez ugyanis döntő fon-
tosságú a feldolgozás szempontjából. Ez nem egy nyelvhelyességet mérő lap, tehát 
nem arra vagyok kíváncsi, hogy az iskolában mit tanult, vagy mi az elfogadott, ha-
nem arra, hogy ön hogy használja a nyelvet. (ez egy nyelvhasználati felmérés). Kö-
szönöm segítségét: Benyeda Ivett 

 Adatközlő kora: … 
Ön mennyire tartja helyesnek az adott mondatot? Használná adott helyzetben? 

Kérem, húzza alá a válaszok közül, azt, amelyik leginkább megfelel véleményének. 
(természetesen többféle variációt is tarthat teljesen jónak) 

                                                        
26 MÁTAI Márta,  A szófajtörténet történeti problematikája,  Magyar Nyelvőr, 2005,  495 – 509. 
27 BALOGH Péter, Nyelvelmélet vagy nyelvhasználat: a gyakori szókapcsolatok használatáról = Nyelvelmé-
let és nyelvhasználat, szerk. GECSŐ Tamás, SÁRDI Csilla, 2007, 15 – 22., 17. 
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Legyetek szívesek nekem is hozni egy fánkot! 
1.helytelennek találom 
2.régiesnek találom 
3.elfogadható,de nem használnám 
4.teljesen jó, használnám 

Legyetek szívesek és hozzatok nekem is egy fánkot! 
1.helytelennek találom 
2.régiesnek találom 
3.elfogadható,de nem használnám 
4.teljesen jó, használnám 

Legyetek szívesek, hozzatok nekem egy fánkot! 
1.helytelennek találom 
2.régiesnek találom 
3.elfogadható,de nem használnám 
4.teljesen jó, használnám 

Légy szíves, hozzatok nekem is egy fánkot! 
1.helytelennek találom 
2.régiesnek találom 
3.elfogadható,de nem használnám 
4.teljesen jó, használnám 

Légy szíves, ne essen már az eső! 
1.helytelennek találom 
2.régiesnek találom 
3.elfogadható,de nem használnám 
4.teljesen jó, használnám 

Légyszi, hozzatok nekem is egy fánkot! 
1.helytelennek találom 
2.régiesnek találom 
3.elfogadható,de nem használnám 
4.teljesen jó, használnám 

Légyszi, legyen már jó idő! 
1.helytelennek találom 
2.régiesnek találom 
3.elfogadható,de nem használnám 
4.teljesen jó, használnám 

Mennyire igaz önre ez az állítás:  A légyszi-t inkább lécci-nek írom, ejtem? 
1.csak lécci-nek ejtem és úgy is írom. 
2.ha a barátaimmal, fiatalokkal váltok üzenetet lécci-nek írom, így is ejtem, idegeneknek, idősebbeknek 
légyszi-nek írom és ejtem. 
3.csak légyszi-nek írom, sosem írnék lécci-t, de lécci-nek ejtem 
4. légyszi-t ejtek és azt is írom. 
5.egyiket sem írnám, se nem mondanám. (csak a légy szíves-t használom) 

7.2 A KÉRDŐÍVRE ADOTT VÁLASZOK 

A válaszadó sorszáma alatti számok a kérdésre adott válasz sorszámainak felel-
nek meg. 
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7.2.1 A 15 ÉS 20 ÉV KÖZTI KORCSOPORT VÁLASZAI (15-19 ÉV): 

kérdés 
sorsz. 

vá-
lasz-
adó 

sorsz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 1 1 3 3 
2. 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 1 2 3 3 3 4 
3. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 1 4 
4. 1 1 3 3 1 1 3 4 3 3 1 1 1 4 1 4 4 
5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6. 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
7. 3 1 3 3 3 1 4 4 4 3 3 4 4 1 1 1 3 
8. 2 2 4 2 4 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 

 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 4 
3 3 4 3 4 1 4 2 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 3 
3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 1 4 4 2 4 4 
4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 3 1 
3 1 1 1 1 1 1 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 1 4 4 1 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 
3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 5 3 1 3 4 2 2 2 2 3 

7.2.2 A 20 ÉS 30 ÉV KÖZÖTTI KORCSOPORT VÁLASZAI (20-29 ÉV): 

kérdés 
sorszáma 

válaszadó 
sorszáma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 1 3 3 4 2 3 
2. 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 2 4 4 4 4 
3. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 
4. 4 1 1 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
6. 4 4 3 3 3 1 3 4 4 1 1 4 4 3 1 4 3 
7. 4 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 
8. 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 3 2 4 4 2 5 

 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
2 1 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 2 1 2 
4 4 4 4 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 1 3 3 4 3 
3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 3 3 1 3 
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 1 4 
4 3 4 4 3 4 3 1 1 4 1 4 4 1 1 3 1 3 4 3 1 
2 3 2 3 4 4 3 1 4 2 3 2 2 5 2 2 5 4 2 5 4 

 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
1 3 3 1 3 3 3 3 4 2 4 2 1 2 3 1 3 1 4 3 3 
3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 1 3 3 3 4 4 4 
3 4 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 1 4 4 1 1 4 1 4 
1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 
1 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
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1 4 1 3 1 1 1 4 4 3 1 3 1 1 1 1 4 4 4 4 4 
4 3 3 2 5 3 3 3 2 3 5 3 4 3 3 3 3 2 2 2 4 

 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

3 3 3 2 2 1 3 3 2 
3 4 3 3 4 3 4 4 3 
3 3 4 3 4 4 4 4 3 
2 4 4 1 1 1 1 1 4 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 4 4 4 1 4 4 4 4 
4 3 1 1 1 2 4 1 4 
3 4 3 5 5 4 4 4 3 

7.2.3 A 30 ÉV FELETTI KORCSOPORT EREDMÉNYEI (30-TÓL 67-IG): 

kérdés 
sorszáma 

válaszadó 
sorszáma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 4 1 4 1 3 2 4 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 
2. 4 4 4 1 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 1 3 3 
3. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4. 4 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
5. 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 3 
7. 1 1 4 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. 3 2 2 3 4 4 3 5 5 4 2 2 4 4 5 5 5 

 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

3 4 3 2 1 3 3 3 1 1 3 1 3 2 2 1 1 4 2 3 4 

4 3 4 3 4 1 3 3 1 1 3 3 3 4 1 1 4 4 1 4 3 

4 1 2 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

1 3 1 1 3 1 4 3 4 1 3 3 3 4 3 1 1 1 1 1 3 

1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 
3 3 2 3 4 3 1 4 3 
3 3 1 3 4 4 3 4 4 
2 3 3 4 4 4 4 4 4 
4 1 4 1 3 3 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 4 1 4 4 3 3 4 
1 3 4 1 3 4 1 3 1 
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