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A szóasszociációs vizsgálatok történetéből
A  XIX.  században  önálló  tudománnyá  váló  pszichológia  kísérleteiben  gyakran
szerepelt az asszociáció vizsgálata. A verbálisan vagy vizuálisan bemutatott ingerszó
és  az  arra  adott  válasz  mennyiségi  elemzése  alkalmas volt  a  „tiszta”  mérésre,  az
eredmények  számszerűsítésére,  a  különböző  feltételek  közötti  megismétlésre.
Ugyanakkor a válaszok tartalmának elemzésével, eredetiségük vagy közkeletűségük
révén a kísérleti személy érzelmeire és gondolataira is lehetett következtetni.
Francis Galton önmegfigyeléses asszociációs vizsgálatai (1879) nyomán fogalmazta
meg, hogy „az asszociációk sajátos világossággal leplezik le az ember gondolatainak
alapjait, láthatóvá teszik lelki anatómiáját”.
Az alaphelyzetet, amikor az elhangzott vagy bemutatott ingerszóra (után) a kísérleti
személy  a  legelébb  eszébe  jutó  szóval  válaszol,  csakhamar  különféle  technikai
újítások tették változatossá. Ilyenek voltak a válaszadás idejének mérése, az ingerlista
szavainak különböző szempontok szerinti  csoportosítása vagy korlátok kijelölése a
válaszokban.  1901-ben  Thumb és  Marbe nyolc  személyt  vizsgált  hatvan  ingerszó
bemutatásával.  Elsőként figyeltek fel arra, hogy a válaszok megjelenésének sajátos
törvényszerűségei vannak. Például, hogy az ingerszavak típusa hasonló típusú választ
hív  elő,  ezért  a  főnév  általában  egy  másik  főnévhez  vezet  el.  A nagyon  gyakori
„közönséges”  válaszok  rövidebb  idő  alatt  jelennek  meg,  mint  a  „ritka”  reakciók.
Ismertté  vált,  hogy  az  „asztal”  hívószóra  a  leggyakoribb  „szék”  válasz  1.3  mp,  a
következő gyakoriságú „bútor” 1.6 mp és a harmadik leggyakoribb „étkezés” 2 mp
alatt érkezik. Bár a szerzők kis számú kísérleti  személy válaszait értékelték, mégis
kitűnt, hogy egy-egy ingerszó a különböző személyeknél ugyanazt a választ hívhatja
elő.  Később  ezek  a  válaszgyakoriságok  lettek  a  válasz  eredetiségének  vagy
hétköznapiságának megítélésében a tapasztalati támpontok. Az első nagy asszociációs
vizsgálatot  1910-ben  Kent és  Rosanoff végezték,  melynek  során  ezer  személy
válaszolt száz ingerszóra. Eredményeik és tapasztalataik minden további asszociációs
vizsgálatba beépültek, mintegy meghatározva a kutatások jövőbeni irányát. A vizsgá-
latban részt  vevők magas  száma már hitelessé  tette  a  kapott  válaszok gyakorisági
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értékeit. Így határozták meg a nagy gyakoriságú, „szokványos” és a ritkán jelentkező,
„egyedi” válaszok körét. Az egyéni asszociációs teljesítmények tehát összehasonlít-
hatóak lettek a  csoportértékekkel,  illetve  a  különböző alcsoportok teljesítményei  a
csoport egészének mutatóival.
A válaszok frekvenciaértéke egyben az asszociációs kapcsolat erősségének is mutatója
lett. A későbbiekben az is bebizonyosodott, hogy a válaszgyakoriságot erősen befolyá-
solja az életkor, a nem, az iskolázottság, a társadalmi-szociális helyzet.
Jung 1918-ban végzett vizsgálatában, a nők és a férfiak válaszait egybevetve, a nők
valamennyi  életkorban  kevésbé  differenciált  válaszokat  adtak.  Jelentős  különbség
mutatkozott a válaszadás időtartamában, amikor tanult és iskolázatlan nők és férfiak
csoportjait  hasonlították  össze.  Iskolázott  férfiaknál  az  átlagos  reakcióidő  1.3  mp,
nőknél 1.7 mp volt. Tanulatlan férfiaknál 1.7 mp, hasonló nők csoportjában 2.2 mp
válaszidőt mértek.  Példáik azt is mutatják, hogy az első nagy vizsgálatot követően
rövid  időn  belül  számos  új  szemponttal  gazdagodott  az  eredeti,  túlnyomóan  a
válaszfrekvencia  gyakoriságára  összpontosító  kutatási  irány.  A későbbi  vizsgálatok
némelyikében már megszabták, pontosabban specifikálták a válaszok körét, pl. csak a
hívószó ellentétével vagy csak főnevekkel lehetett válaszolni. Így különült el a szabad
és az irányított asszociációk típusa. Az egy szóra korlátozott válasz mellett megjelent
a  folyamatos  válaszadás  lehetősége,  amikor  különálló  szavakat  lehetett  sorolni.  A
szabad és az irányított, az egyedi és a folyamatos dimenziók figyelembevételével tehát
négy asszociációs alaphelyzet alakult ki.
Az időtényező szokatlan használatát vezette be a magyar Cser János (1939), amikor
azonos  életkorú  gyermekek  hívószó  nélkül,  csupán  időben  korlátozva  írhattak
szavakat.  Az ilyen típusú vizsgálatban hosszabb asszociációs láncok jelentek meg,
különböző tartalmi köröket reprezentálva.
A történelmi idők változásai jól érzékelhető eltérésekhez vezettek a fél évszázaddal
korábbi és a modern vizsgálatok eredményeiben. A tömegkommunikáció, a reklám és
az egységes iskolai oktatás általánossá válása egyfajta közös gondolkodáshoz vezetett,
így  azután  jelentősen  nőtt  a  nagy  gyakoriságú,  „közönséges”  válaszok  száma,  s
ritkábbá váltak az egyénre jellemző, „egyedi” válaszok. Egy amerikai felmérés szerint
az „asztal” szóra a „szék” mint elsődleges válasz 1910-ben 26,7%, 1928-ban 33,8%
volt, míg 1954-ben már 84% lett (Ervin-Tripp S. M., 1970). A gondolkodás homogeni-
zálódása ugyanakkor növelte az egyedi válaszok jelentőségét, és megerősítette azt a
feltevést,  hogy  a  válaszok  tartalma  kiindulópontja  lehet  egy  diagnosztikus
elemzésnek.  A  szóasszociációs  vizsgálatok  alkalmazása  a  diagnosztikában:
legkorábban Münsterberg (1907) a bűnösség megállapításában próbált az asszociációs
válaszra és viselkedésre támaszkodni, ezért olyan szólistát használt, melyben semleges
szavak között „árulóak” is előfordultak. Marston (1938) megismételte a vizsgálatot és
úgy találta, hogy magában nem megbízható, mert pl. a megnyúlt reakcióidő jellemző
lehet  a  túlságosan  megfontolt  emberekre  is,  s  nem  feltétlenül  a  zavar  vagy
bizonytalanság  jele.  A  személyes,  feltehetően  emocionális  indíttatású  válaszok
diagnosztikus használatában legmesszebbre  Jung (1918) jutott  el. Amikor a szabad
asszociáció a személyiség feltárásának lett az eszköze, megnőtt a jelentősége azoknak
az  egyéb  viselkedésbeli  megnyilvánulásoknak  is,  amelyek  a  vizsgált  személy
emocionális érintettségére utaltak. Ilyenek voltak: egy-egy hívószó elhangzása után a
túl hosszú vagy túl rövid reakcióidő, a hívószó megismétlése a válaszadás előtt, az
izgalom vagy  a  zavartság jelei,  a  suttogó  vagy  kiabáló  hangerővel  adott  válasz,  a
dadogás, a nevetés.
Jung szólistájába  emocionálisan  telített  szavakat  vegyített,  hogy  ezekkel  előhívja
betegei  elfojtott  vágyait,  törekvéseit  vagy  komplexusait.  Egy  37  éves  egyedülálló
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tanárnő,  aki  súlyos  álmatlanság  tünetével  kereste  fel,  a  semlegesnek  tekinthető
„külföldi” ingerszóra, hosszabb idő elteltével szokatlan választ adott: „hazai-beteg”. A
következő  interjúban  kiderült,  hogy  a  nőnek  korábban  szerelmi viszonya  volt  egy
külföldivel, aki azonban szó nélkül elhagyta. Goodenough (1946) úgy találta, hogy az
egyedülálló és elvált nők válaszait összehasonlítva a családban élőkkel, a magányosok
több szokatlan választ adnak. A szokatlan válaszokat általában az érzelmi vagy értelmi
zavar  jelének  tekintették.  Korábban  a  skizofrénekről  feltételezték,  hogy  válaszaik
gyakran szokatlanok vagy logikátlanok.
Mefford (1949) vizsgálata azonban azt mutatta, hogy a skizofréneknél érintetlen az
asszociációs kultúra, ugyanakkor tendencia van a hosszabb reakcióidőre, a kevésbé
megszokott válaszokra és a gyakoribb ismétlésre. Ugyanazon hívószóra az egyetemis-
ták 5-9, a skizofrének 25-30 egyedi választ adtak (Rapaport, Gill és Schafer, 1946).
Rapaport és munkatársai (1946) olyan hatvantételes szólistát állítottak össze, melyben
húsz  „traumatikus”  szó  is  szerepelt.  Ezek  a  szavak  -  mint  „szerelem,  mell,
öngyilkosság,  harapás stb.  -  sok esetben váltottak ki  szokatlan reakciót.  A klinikai
betegekre  az  elkerülő,  bizonytalan  válaszadás  volt  jellemző,  sok  esetben  infantilis
reakciókat mutattak. A szólistával végzett további vizsgálatok szerint (Shiomi, 1979)
az extrovertált személyiségek válaszideje rövidebb, mint az introvertáltaké, mivel ez
utóbbiak megnyújtott válaszidővel védekeznek a traumatikus szavak ellen. Thurstone
(1952) vezette be a „homografikus szabad asszociációt” a szociális attitűdök megis-
merésére. A homografikus szavak többféleképpen értelmezhetők, így a „forradalom”
hívószó  mint  társadalmi  felfordulás  vagy  mint  pozitív  politikai  fordulat.  Foley  és
MacMillan (1943)  szerint  sok  embernél  a  hivatásbeli  érdeklődés  szabályozza  a
választ.
Az asszociációs vizsgálatot ma is számos területen használják. A piackutatásban egy
áru  vagy  cég  nevének  hatás-vizsgálatára,  a  szociálpszichológiában az  előítéletek
felmérésére.
Az  igazságszolgáltatásban a  kábítószerezés,  a  homoszexualitás,  a  kriminalitás
megállapítására, azt feltételezve, hogy a vizsgált személy az ingerszavakra speciális
argóval vagy egyéb „áruló” módon válaszol.  Érdekes körülmények között  folytatta
vizsgálatát Wispé (1954).
Ötven egyetemistát egy napon keresztül tartott víz és élelem nélkül, miközben olyan
szólistát használt, melyben semleges és szükségletreleváns szavak voltak. A tizedik
órában kapott válaszokban megnőtt az ételre és folyadékra vonatkozó szavak száma, a
nap utolsó órájában ezek száma csökkent, de helyettük megszaporodtak a szükséglet
megszerzéséhez használható eszközök nevei.

Az asszociatív válaszok osztályozása

Már  a  korai  vizsgálatok  azt  mutatták,  hogy  az  inger-válasz  kapcsolatok
általában értelmes összefüggést alkotnak. A válaszok akár érzelmi, akár intel-
lektuális indíttatásúak, többségükben az érintkezésen alapulnak.

Az inger-válasz kapcsolat  minősítésében a következő szempontokat  hasz-
nálták:  definíció szinonímával és fölérendelt fogalommal (piros - szín);  kiegé-
szítés és állítás (piros - tűzpiros);  mellérendelt és ellentétes fogalom (piros -
fekete); értékelés és személyes asszociáció (piros - szép). A beszédaktuson kívül
a szavak a bennük lévő közös jegyek alapján kapcsolódnak össze, érintkeznek
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az  emlékezetben,  s  olyan  csoportokat  alkotnak,  amelyeken  belül  különböző
viszonyok  uralkodnak.  Az  asszociatív  szócsalád  tagjainak  száma  és  rendje
meghatározhatatlan,  annak  a  belső  készletnek  a  részei,  mely  a  nyelvet  a
tudatban alkotja. Az asszociatív összekapcsolódás alapja általában a szójelentés
vagy a szóalak.

A nyelvész  Saussure (1967) a szavak paradigmatkus vagy szintagmatikus
összekapcsolódását  különböztette  meg.  A nyelv  lineáris  jellege  vezet  el  a
szintagmatikus kapcsolathoz,  amely a nyelvi megnyilvánulás egymást követő
tagjai között létesül (piros - kabát). A nyelvi önkényesség mutatkozik meg az
asszociatív vagy paradigmatikus kapcsolatban, mely a nyelvi struktúrán belüli
részleges helyzetben lévő elemek között jön létre (piros - fekete). Az asszociatív
válaszok  az  életkorral  változnak.  Lényegi  különbség  van  a  felnőttek  és  a
gyermekek, illetve a különböző életkorú (a nyelvi fejlődés eltérő fokán álló)
gyermekek között.

Amerikai kutatók (Russel-Jenkins, 1954;  Palermo-Jenkins, 1964;  Entwisle,
1966) az eredeti Kent-Rosanoff-listáról olyan szavakat választottak, melyeknél
a felnőttek azonos válaszainak gyakorisága 65% felett  volt.  Ezeket az inger-
szavakat adták meg különböző életkorú gyermekeknek.

Néhány adat a teljes vizsgálatból:
Inger Válasz Felnőtt V. oszt. I. oszt. Óvodás

gyermek
keserű édes 65.2 24.2 6.8   5.0
(bitter) (savanyú) (butter) (better)
hosszú rövid 75.8 47.0 20.0   8.0
lassú gyors 75.2 51.6 37.5 18.0
magas alacsony 67.5 46.4 21.8   8.5

A teljes vizsgálat alapján az alábbi törvényszerűségeket fogalmazták meg:
- A közönséges válaszok gyakoribbak a felnőtteknél, mint a gyermekeknél; 
- A felnőttek a melléknévre leggyakrabban az ellentétes jelentésű melléknév-

vel válaszolnak;
- Tízéves kor körül jelennek meg az azonos szófajú válaszok (melléknévre

melléknév), de ezek még inkább rokonságot vagy távoli hasonlóságot mutatnak
(keserű - savanyú), mint ellentétességet (magas - alacsony).

- Hatéves korban vagy az alatt az ingerek és a válaszok különböző szófajú-
ak, inkább hangzásilag állnak kapcsolatban egymással (bitter (keserű) - butter
(vaj));

- Az óvodáskorúak jellemző válasza: a beszédben gyakori szókapcsolatok
felidézése (hosszú - fű).
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A felnőttek válaszai általában paradigmatikusak. A gyermekek leggyakrab-
ban az ingerszót egy mondatban elhelyezve válaszolnak, ezek  szintagmatikus
kapcsolatok.

A változás a szintagmatikustól a paradigmatikus jellegű válaszokig öt- és
kilencéves kor között következik be. A felnőttek jellemző válaszai - a melléren-
delés,  az  ellentétesség  és a  kifejezett  hasonlóság  -  homogén típusúak.  Ezzel
szemben  a  gyermekek gyakrabban  adnak  heterogén asszociációs  válaszokat,
mint  pl.  főnévre-melléknév;  egymással  összefüggő  egész-rész.  A gyermekek
asszociációja  nyelvi  fejlődésükkel  párhuzamosan  változik  (Brown-Berko,
1960).

Vizsgálataink

A szóasszociációkkal foglalkozó szakirodalomban csak elvétve találkozunk
egy-egy gyógypedagógiai  csoportra  vonatkozó  megállapítással  (Dannemann,
1934;  Gyacskov 1970;  Szöllősi 1983). Ezek elsősorban arra utalnak, hogy az
értelmi fogyatékosokra a hangzásbeli és szókiegészítéses asszociációk jellem-
zők. Olyan vélemény is olvasható, amely szerint például a hallássérültek asz-
szociációi  szemléletesek,  képiek,  a  vakoké  és  gyengénlátóké  szóbeli-logikai
alapon keletkeznek, az értelmi fogyatékosokéi primitívek és nem eléggé általá-
nosak  (igaz,  ez  utóbbi  megállapítások  nem  csak  a  verbális  asszociációkra
vonatkoznak).

Vizsgálatainkkal arra kerestük a választ, hogy a különböző típusú sérült, a
gyógypedagógia területére tartozó V-VIII. osztályos gyermekek csoportjainak
szabad  szóasszociációit mi jellemzi. Van-e az egyes csoportoknak jellegzetes-
sége, és mennyiben egyeznek meg, ill. térnek el az ép gyermekek csoportjaitól.

Annak érdekében, hogy az egyes gyógypedagógiai csoportok asszociátumait
helyesen értékeljük,  nagycsoportos óvodásokat  (a  továbbiakban:  Ó),  1.  és  2.
osztályos  általános  iskolás  (alsó  tagozatos  (ÁA))  gyermekeket  is  bevontunk
vizsgálatainkba (Rosenbergné, 1987), továbbá felhasználtuk az általános iskola
felső tagozatán (ÁF) elvégzett felmérés eredményeit is (Jagusztinné, 1985). A
gyógypedagógia területéről cigány és nem cigány debilis (CD, D), ép értelmű
siket és nagyothalló (SI, NH) valamint vak (VA) diszlexiás (DI) és dadogó (DA)
gyermekekkel végeztünk szabad szóasszociációs vizsgálatot (1).

Vizsgálati személyeink a „debreceni normának” megfelelő sorrendben kap-
ták az ingerszavakat és válaszoltak rájuk az első, eszükbe jutó szóval. A szólista
142 névszót, 44 igét és 2 névszó-igét tartalmazott (Balló, 1983). (2)

Közleményünkben a szólista szavainak csak kis részére adott asszociációk
elemzésével foglalkozunk; a színnevekre (fehér, fekete, kék, piros, sárga, zöld)
és a következő 17 szóra adott válaszokat elemezzük: erős, fiatal, hideg, hosszú,
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jó, kicsi, lassú, magas, mély, nagy, öreg, rossz, rövid, sötét, szép, tiszta, új . (A
felsorolt szavak - az erős kivételével, amely melléknév - nem tiszta szófajúak,
elsősorban melléknevek, de főnévi, sőt a nagy és a szép határozószói használata
sem ritka.) (3)

Az összesen 23 ingerszóra kiterjedő feldolgozásunk 723 gyermek 16.628
asszociátumát  elemzi.  Szakirodalmi  adatokból  ismeretes,  hogy  a  különböző
melléknevek nem viselkednek azonos módon, más-más típusú asszociációkat
váltanak ki.  Adataink is  alátámasztják ezt  a  megállapítást,  ezért  külön-külön
vizsgáljuk a színnevekre és a többi melléknévre kapott válaszokat.

Elsőként a leggyakoribb (az 1-3. helyen álló) asszociátumokat tekintjük át. A
színnevekre adott válaszok azt mutatják, hogy a fekete és fehér ingerszóra jóval
kevesebbszer  válaszoltak  a  szín szóval  vagy más  színnévvel,  mint  az  egyéb
színnevekre:  az  előbbieknél  a  leggyakoribb  válaszok  6,6%-a  ilyen,  az
utóbbiaknál 28,8%. (4)

A „valódi” színnevekről azt mondhatjuk, hogy a rájuk adott leggyakoribb
válaszok a szín szó, más színnevek és az adott  színt hordozó tárgyak nevei. Ez
utóbbiak elsősorban az óvodásokat és a vakokat jellemzik. A cigány és nem
cigány debilisek, valamint a diszlexiások főként más szín nevével válaszolnak.

Ha a  számok tükrében vizsgáljuk meg adatainkat,  képet  kaphatunk arról,
hogy  az  egyes  csoportokon  belül  a  válaszok  mennyire  egyöntetűek.  Az  1.
táblázat  első  sora  azt  mutatja  be,  hogy  az  egyes  csoportokba  tartozók
színnevekre vonatkozó válaszainak hány százaléka kerül az 1-3. helyre, tehát a
leggyakoribbak, az összesnek mekkora hányadát alkotják. Ezek szerint az 1. és
2. osztályos általános iskolások a legegységesebbek (82,5%), legkevésbé pedig
a nagycsoportos óvodások (25,8%), hiszen válaszaiknak háromnegyedét a ritka
vagy  nem  gyakori  asszociátumok  közé  kell  utalnunk.  Az  ÁF csoport  leg-
gyakoribb válaszai az összesnek 42,2%-át teszik ki. E körül található a siketeké
és a dadogóké, alacsonyabb arányt látunk az NH és CD csoportnál, az általános
iskola felső tagozatosainak válaszainál pedig jóval magasabb értékek vannak a
D, VA és DI csoportnál.

l. táblázat: Az egyes ingerszótípusokra adott 1-3. ranghelyű válaszok aránya
( az egyes csoportok összes válaszainak százalékában) 

 csoport Ó ÁA ÁF CD D SI NH VA DI DA

 ingerszótípus

 színnév 25,8 82,5 42,2 38,4 50,6 40,8 36,3 60,4 66,7 43,0

 melléknév 46,4 45,6 41,3 52,6 63,4 52,0 58,0 43,4 61,1 45,6

 összes 35,5 64,0 41,7 45,5 57,0 46,4 47,1 67,0 63,9 44,3
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A többi melléknévre (a nem színnevekre) kapott válaszok homogenitásin-
dexét  (tehát  hogy hány válasz  került  közülük  az  1-3.  helyre)  áttekintve  azt
tapasztaljuk (a  táblázat  2.  sora),  hogy a  csoportok közötti  különbségek nem
olyan nagyok, mint a színneveknél: a leghomogénebb és a legkevésbé homogén
csoport  (D ill.  ÁF)  különbsége  22,1.  A vakokat  és  a  dadogókat  kivéve  a
gyógypedagógiai csoportok jóval egységesebbek válaszaikban, mint az épek, és
egymástól is különböznek.

Az  összes  ingerszóra  vonatkozó  válaszhomogenitásmutatók  alapján  (1.
táblázat 3. sor) azt mondhatjuk, hogy egyik gyógypedagógiai csoport sem felel
meg korosztályának, azaz a felsőtagozatos általános iskolások válaszainak.

A nem színnevekre adott asszociációkat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a
leggyakoribb válaszok a következő kategóriákba sorolhatók:  ellentétes jelen-
tésű (erős - gyenge), rokonértelmű (erős - izmos) és tulajdonsághordozó (erős
-  ember).  A  kategóriákat  tekintve  az  óvodások  állnak  szemben  az  összes
csoporttal,  szinte kizárólag tulajdonsághordozót asszociálnak (erős - paprika,
ember; lassú - csiga, kocsi; tiszta - víz, ruha; stb.). Legközelebb a vakok állnak
hozzájuk (erős - paprika, Piedone; lassú - csiga; tiszta - ruha, víz stb.).

A gyakoriság listákból az is kiderül, hogy a sötét szó hívja elő a legegysé-
gesebb válaszokat. Az összes csoport (kivéve az óvodásokat) mindössze négy
különböző szóval válaszol az 1-3. helyen: éjszaka, este, fekete, világos.

A legtöbb  (összesen  12)  különböző  választ  kiváltó  melléknév  a  rossz:
ember, élet, étel, fiú, gyerek; jó: kellemetlen, kisfiú, kisgyerek; okos, rendetlen. A
hívószó  asszociációs  mezőjének  ábrázolása  jól  szemlélteti  a  különböző
csoportok leggyakoribb válaszainak azonosságát és eltérését (1. ábra).

1. ábra   A szép szó asszociatív kapcsolatai a leggyakoribb válaszok alapján
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Az asszociációk gyakorisági mutatói sok hasznos információt szolgáltatnak
az egyes csoportokról, de számos jelenséget el is fednek. Többet tudunk meg,
ha  a  válaszokat  különböző  osztályokba  soroljuk,  és  az  így  kapott  adatokat
vetjük egybe.

A színnevekre kapott asszociátumok a következő jól elkülönülő kategóriákba
sorolhatók: ellentét,  másik szín a szín szó,  színhordozó, minősítés,  egyéb és
nincs válasz (válaszhiány). (2. táblázat)

2. táblázat: A színnevek asszociátumainak típusai:
az egyes kategóriákba eső válaszok relatív gyakorisága

 csoport Ó ÁA ÁF CD D SI NH VA DI DA

 választípus

 ellentét 0,8 5,4 6,2 10,7 16,7 3,7 10,2 0,8 10,7 14,0

 másik szín — 10,8 14,8 36,9 43,6 7,1 25,9 0,6 25,4 19,3

 a szín szó 10,8 32,1 15,3 3,4 3,8 13,6 9,0 19,4 30,2 17,5

 színhordozó 76,7 38,3 49,8 38,2 25,4 61,2 45,5 61,7 28,2 41,2

 minősítés — 11,2 6,6 3,7 2,3 7,1 3,5 8,2 3,2 2,6

 egyéb 11,7 1.3 3,8 5,2 6,7 5,8 5,5 4,9 2,4 1,7

 nincs válasz — 0,8 2,9 1,8 1,5 1,4 0,5 4,4 — 3,5

A színnevek közül csak a  fekete és fehér hívószóra adható antonim válasz.
De az ellentétek közé tartoznak nem csupán a fekete és a fehér pár tagjai, hanem
azok  a  szavak  is,  amelyek  az  ellentétes  jelentésű  szó  szinonimájának
tekinthetők (pl.  fehér - világos). Ellentétként leggyakrabban a fentebbi két szó
fordult elő, és csak elvétve a világos és a sötét. A válaszok csoportokon belüli
gyakoriságát nézve azt látjuk, hogy az életkor növekedésével szaporodnak az
antonímák (Ó -0,8%, ÁF- 6,0%).

A gyógypedagógiai csoportok közül az óvodásokéval pontosan megegyezik
a  vakoké,  nem  éri  el  az  alsó  tagozatosokét  a  siketeké,  a  többieké  pedig
meghaladja az ÁF csoportét. Hasonló tendenciát figyelhetünk meg a másik szín
kategóriánál is.

A szín szó aránya a nem gyógypedagógiai csoportok között az alábbi:  Ó -
10,8%,  ÁA -  32,1%,  ÁF -  15,3%.  A felső  tagozatos  általános  iskolásokhoz
képest  jelentős,  negatív  irányú  eltérést  találunk  a  CD,  D és  NH csoportnál,
ellenkező irányba  viszont  a  VA,  DI és  DA csoport  adatai  mutatnak,  azaz  az
utóbbiak alacsonyabb életkori szinten teljesítenek.

A színhordozó kategóriájába eső adatok azt mutatják, hogy  a tárgynévvel
válaszolás az óvodáskor jellemzője. Az általános iskola felső tagozatára az ilyen
válaszok  aránya  50,0%-ra  csökken.  A nagyothallók  és  a  dadogók  a  felső
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tagozatosokat közelítik meg, az, óvodások és a felső tagozatosok között találha-
tók a vakok és siketek, az alsó tagozatosokéval azonos arányban adnak ilyen
választ a debilisek, és viszonylag ritkán fordul elő a nem cigány debilisek és a
diszlexiások között.

Az  asszociátumok  között  voltak  olyanok,  amelyek  a  válaszok  szubjektív
viszonyulására  utaltak  (pl.  csúnya,  drága,  édes,  jó,  szép stb.).  Ezeket  egy
kategóriába vontuk össze, és a minősítés címkéjével láttuk el.

Mint  a  táblázatból  kitűnik,  ez  a  válasz  leggyakrabban  az  ÁA és  a  VA
csoportnál  figyelhető  meg,  de  -  az  óvodásokon  kívül  -  nem  hiányzik  a
többieknél sem.

Voltak  a  fenti  kategóriák  egyikébe  sem sorolható  ún.  egyéb válaszok  is,
köztük rímesek (piros - csókolózni tilos), szerkezetesek (piros - lemenő nap),
igék  (piros  -  lesz,  van,  fázik),  önálló  mondatok  (zöld  -  zölddel  színez).
Leggyakrabban az óvodásoknál, legritkábban az általános iskolásoknál találtunk
ilyeneket.  Viszonylag  sokszor  fordultak  elő  a  CD,  D,  SI,  NH és  VA
csoportoknál, ritkán a diszlexiások és dadogók válaszai között.

Az utolsó,  nincs válasz elnevezésű kategória  adatai  azt  mutatják,  hogy a
válaszhiány elsősorban a vakokat és a dadogókat jellemzi.

A színnevekre adott válaszokról tehát azt mondhatjuk, hogy az ép és fogya-
tékos csoportok azonos kategóriájú, de eltérő arányú válaszokat adnak, továbbá:
a  gyógypedagógiai  csoportok  válaszainak  aránya  csak  elvétve  esik  egybe  a
normának tekinthető  ÁF csoportéval. Ezt támasztja alá az arányok kategóriák
közötti  eloszlását  vizsgáló  matematikai  statisztikai  elemzés  is  (χ2-próba,
p<0,00001).

A  többi  melléknévre adott  verbális  asszociációkat  szintén  osztályoztuk:
ellentétes  jelentésű,  rokonértelmű,  tulajdonsághordozó,  minősítés,  egyéb  és
nincs válasz. (3. táblázat)

3. táblázat: Az egyes kategóriákba eső válaszok relatív gyakorisága
 (ún. egyéb melléknevek)

 csoport Ó ÁA ÁF CD D SI NH VA DI DA

 választípus

 antonima 3,5 19,3 23,6 46,1 60,8 28,0 47,4 4,3 43,1 38,4

 tulajdonság-
 hordozó

73,8 47,2 40,7 28,9 19,2 45,6 30,6 60,7 29,6 31,9

 szinonima 2,6 19,1 19,3 6,7 5,7 9,4 9,8 14,2 11,6 13,6

 minősítés 1,5 3,7 3,3 2,8 3,9 3,2 2,6 2,8 3,9 1,6

 egyéb 18,5 10,3 6,1 12,3 9,0 10,7 7,9 7,7 10,4 7,7

 nincs válasz — 0,4 7,0 3,2 1,4 3,1 1,8 10,3 1,4 6,8
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Az  ellentétes és rokonértelmű asszociátumok aránya az életkor előrehalad-
tával nő. A gyógypedagógiai csoportok közül viszont csupán a VA és SI csoport
közelít  valamelyik  ép  csoporthoz,  a  többieknél  jelentősek  az  eltérések.  Az
ellentétes jelentésű válaszok aránya jóval meghaladja az ÁF csoportnál találta-
kat, a szinonim asszociációké pedig nem éri el.

A tulajdonsághordozó kategóriába tartozik az óvodások válaszainak döntő
többsége, az általános iskola felső tagozatosainál 41%-ra csökken. A gyógype-
dagógiai  csoportokról  lényegében azt  mondhatjuk  el,  amit  az  előzőekben:  a
vakok az óvodásokhoz közelítenek, a siketek az alsó tagozatosokhoz, a többiek
pedig lényegesen kevesebb olyan választ adnak, mint az ÁF csoportba tartozók
(különösen a debilisek).

A minősítés és az egyéb válaszok arányában csekély a különbség a csoportok
között. A nem válaszolók között a vakok csoportjában vannak többen.

A csoportok  közötti  válaszgyakoriság  eloszlására  vonatkozó  matematikai
statisztikai próba eredményeként ugyanazt állapíthatjuk meg, mint a színnevek-
nél: az arányok közötti különbségek szignifikánsak (χ2-próba: p<0,00001).

A verbális  asszociációk  vizsgálatának  fontos  egyéni  és  csoportmutatója
szófaji  megoszlásuk.  Ezt  közli  a  4.  táblázat,  amelyben  együtt  szerepelnek  a
színnevekre és a többi melléknévre kapott válaszok. Az eredmények egybevág-
nak az előzőekkel: a leggyakoribb szófaj a főnév és a melléknév. Az ige és a
többi szófaj  elvétve szerepel.  (A táblázat  egyéb kategóriája a szófajilag nem
azonosítható, mert a nem egy szóból álló válaszokat is tartalmazza.) A matema-
tikai statisztikai elemzés a szófaji megoszlás szignifikáns különbségét mutatta
ki.

4. táblázat: Az asszociációk szófajok szerinti megoszlása (%)

 csoport Ó ÁA ÁF CD D SI NH VA DI DA

 Főnév 72,6 55,2 49,9 31,5 11,4 51,7 36,5 64,9 39,5 42,1

 Melléknév 5,7 36,4 41,4 55,2 68,3 35,0 55,2 17,0 54,5 49,2

 Ige 2,8 2,9 1,7 4,1 2,1 4,5 1,8 2,1 1,4 0,7

 Egyéb 18,9 5,5 7,0 9,2 8,2 8,8 6,5 15,2 4,6 8,0

A szófaji megoszlás önmagában is tanulságos, többet mond azonban, ha azt
vizsgáljuk, hogy az egyes csoportokon belül mekkora az ún. szintagmatikus és
paradigmatikus válaszok aránya. Mint a szakirodalmi áttekintésben utaltunk rá,
szintagmatikusnak tekinthetők azok az asszociációk, amelyeknek szófaja eltér a
hívószóétól  (pl.  öreg  -  bácsi),  paradigmatikusak,  amelyeké  megegyezik  (pl.
öreg  -  vén).  Ebből  a  szempontból  nézve  adatainkat,  azok  egybevágnak  a
szakirodalommal: az életkorral párhuzamosan nő a paradigmatikus és csökken a
szintagmatikus válaszok aránya. (5. táblázat). Feltűnő azonban, hogy a gyógy-

90



pedagógiai  csoportok  -  a  főbb  mutatókat  tekintve  (MN-FN,  MN-MN) nagy
mértékben eltérnek az életkoruknak megfelelő (ÁF) csoporttól.  A  VA és a  SI
csoport az óvodásokhoz, ill. alsó tagozatosokhoz közelít, a többieknél viszont
jóval nagyobb a paradigmatikus válaszok előfordulása, mint a velük egykorú-
aknál. A szintagmatikus válaszokról - ellenkező előjellel - ugyanezt mondhatjuk
el.

Ami pedig a paradigmatikus és szintagmatikus asszociátumok arányát illeti
(a  táblázat  P/SZ  sora),  egyik  normál  csoportnál  sem  éri  el  az  1.000-t.  A
gyógypedagógiai csoportok között ez az arányszám a vakoknál és a siketeknél a
legalacsonyabb,  a  többieknél  viszont  a  paradigmatikus  válaszok  vannak
többségben (szembetűnő a két debilis csoport különbsége).

5. táblázat: A paradigmatikus (MN-MN) és szintagmatikus (MN-FN, MN-I)  asszociációk
relatív gyakorisága és egymáshoz viszonyított aránya (összes melléknév)

 csoport Ó ÁA ÁF  CD D SI NH VA DI DA

 MN-MN 5,7 36,4 41,4 55,2 68,3 35,0 55,2 17,8 54,5 49,2

 MN-FN 72,6 55,2 49,9 31,5 21,4 51,7 36,5 64,9 39,5 42,1

 MN - I 2,8 2,9 1,7 4,1 2,1 4,5 1,8 2,1 1,4 0,7

 P/SZ 0,07 0,63 0,80 1,55 3,04 0,62 1,44 0,27 1,33 1,15

(megjegyzés: MN=melléknév, FN=főnév, I=ige, P=paradigmatikus, SZ=szintagmatikus válasz)

Összefoglalás

A gyógypedagógiai csoportokkal végzett szabad asszociációs vizsgálataink
előzetes  eredményei  alapján azt  állapíthatjuk  meg, hogy a  különböző típusú
sérülések eredményeként sajátos asszociációs jellegzetességek figyelhetők meg.
A jellegzetességek  nemcsak  magukban  az  egyes  asszociátumokban  vannak,
azaz elsősorban nem abban térnek el, hogy például az  öreg hívószóra a  bácsi
vagy az  ember stb.  szóval válaszolnak,  hanem abban, hogy ezek a válaszok
mely  kategória  részei  (szinoníma,  antoníma,  tulajdonsághordozó,  szintagma-
tikus  stb.).  A kategoriális  elemzés  szerint  a  gyógypedagógiai  csoportok  két
részre  tagozódnak.  Az  egyikben  a  siketek  és  a  vakok  szerepelnek,  rájuk  a
fiatalabb korosztályok válaszolási szokása jellemző. A többiek szintén eltérnek
életkoruk  normájától,  de  nem a  fiatalabbak  irányába  (összehasonlító  adatok
híján azt nem mondhatjuk, hogy az idősebbek felé). Válaszaik egymáshoz és az
épekhez képest is viszonylagos autonómiát tükröznek.
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Jegyzetek:

1.)  Az  elemzésben  szereplő  gyermekcsoportok,  létszámuk és  nemek szerinti
megoszlásuk:

Ó ÁA ÁF CD D SI NH VA DI DA ÖSSZ.
fiú 10 20 174 39 38 22 33 15 34 17 402
lány 10 20 146 25 19 27 34 30   8   2 321
össz. 20 40 320 64 57 49 67 45 42 19 723

2.) Köszönetet mondunk Balló Lariszának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a
hívószók eredeti listáját.

3.) A kapott válaszok és egyéb adatok (nem, osztályfok, különböző tantárgyak-
ban elért eredmények stb.) számítógépes adatrögzítésben és feldolgozásában
Ambrus Gábor és Bass László kollégák voltak segítségünkre. A rendelkezés-
re álló adatok elegendőek és alkalmasak egy gyógypedagógiai szótár össze-
állításához.

4.)  A  fekete szóra  a  következő  leggyakoribb  válaszokat  kaptuk:  Ó-szín,  ÁA
-szín, sötét, fehér, ÁF-sötét, fehér, gyász, CD-fehér, sötét, világos, D-fehér,
piros, csúnya, SI-fehér, sötét, piszkos, NH-fehér, szín, korom, VA-szín, gyász,
sötét, DI-fehér, sötét, szín, DA -fehér, sötét, szín.
A  piros hívószóra  adott  leggyakoribb  válaszok:  Ó-szín,  ÁA-szín,  fehér,
lámpa,  ÁF-szín, vér, kék,  CD-zöld, kék, sárga,  D-sárga, kék, zöld,  SI-vér,
alma,  pont,  szín,  NH-vér,  alma,  sárga,  VA-vér,  szín,  rózsa,  DI-szín,  kék,
sárga, DA-szín.
Érdekességként  a  Szlovákiában  végzett  felmérés  hasonló  szavaira  adott
válaszokat mutatjuk be:
Fekete: ÁA-fehér, kutya, madár, ÁF-fehér, kutya, sötét.
Piros: ÁA-alma, virág, kék, ÁF-szvetter, kék, zöld.
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