
A szóképzés valószínűsége 

1. A képzők kvantitatív vizsgálata több szinten történhet. A képzőelő
fordulások számát összehasonlíthatjuk egymással, s így a képzők csökkenő 
vagy növekvő sorrendben felírhatok. Világossá vált, hogy a sok származékot 
számláló képzőosztály (pl. -s, -i, -ás) a szövegben is gyakori, és az ellenkezője 
is igaz. A kvantitatív elemzés viszont nem elégedhet meg ilyen egyoldalú (jól
lehet nem lényegtelen) megállapításokkal. A képző kötött morféma, és ez 
valószínűségszámítási szempontból azt jelenti, hogy különböző morféma (sor) 
után való előfordulása különböző valószínűségű. Mindig más esemény való
színűsége határozza meg előfordulását, ezért megjelenése feltételes valószínű
ségű. Ellenkező esetben független eseményről beszélünk, amely azt jelenti, 
hogy A esemény bekövetkezésekor a B esemény bekövetkezése nem lesz sem 
valószínűbb, sem valószínűtlenebb: P(A/B) = P(A) vagy P(AB) = P(A)P(B), 
ahol P a kérdéses esemény valószínűsége. A feltételeket a kvalitatív természetű 
produktivitásvizsgálat írja le, ha azonban két vagy több azonos funkciójú 
képző járulhat adott típusú tövekhez (órai ~ órás, heti ~ hetes), intuitív 
utalás történik a megjelenésük gyakorisága közötti különbségre. A minőségi 
vizsgálatot ilyen esetekben hasznosan egészíti ki a kvantitatív kutatás. 

2. Tehát adott a kérdés: milyen mennyiségi ismérvektől függ a képző 
előfordulásának gyakorisága pontosabban valószínűsége. 

A NEMES ZoLTÁN-féle szóstatisztikából írjunk ki néhány egymással szó
képzési viszonyban levő szópárt és azok előfordulási számát. (Szóstatisztika. 
EMGyK 190. sz. [é. n.]) 
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A szópárok többségében az első szó előfordulása nagyobb, mint képzett 
párjáé, képletben 

(1) f(A) > f(A'), 

ahol f = relatív gyakoriság. 
Ennek általánosítására kiírtam az említett szóstatisztikából azokat az 

igéket, amelyeknek -ás képzős alakja is megtalálható a legalább ötször elő-
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forduló szavak között. 506 ilyen igét találtam. A szópárok előfordulásának 
mennyiségi összehasonlítását az 1. táblázat mutatja: 

1. táblázat 

506 szópár előfordulása közti mennyiségi viszony 

A szópárok csoportjai Í(A) > Í(A') f(A) = f(A') f(A) < f(A') 

1-100 
101 -200 
201 -300 
301 400 
401 — 506 

65 
65 
65 
59 
73 

6 
2 
6 
6 
1 

29 
33 
29 
35 
32 

összesen 327 21 158 

Százalékos megoszlás 65,21 4,15 30,64 

Eléggé meggyőző az a feltevés, hogy az -ás képzős főnév előfordulási 
száma (vagy gyakorisága) k i s e b b, mint igei alapszaváé. Feltételezzük, 
hogy egy adott képzőosztályon belül maradva, a képzett szavak gyakorisága 
(valószínűsége egyenlő a relatív tő gyakorisága (valószínűsége) és egy állandó 
szám (£) szorzatával. 

(2) P ( 4 ) = í - P ( A ' ) 

ahol P(A') a (képzőosztály) valószínűsége, P(A) a relatív tő valószínűsége, 
£ valószínűségi változó, amely adott képzőosztályra jellemző, és véletlen inga
dozást mutat .1 

A várható érték, az M(£) kiszámítása a következőképpen történik. Az 
adott képző nélküli szavak előfordulási számát (tokén v T J elosztjuk az adott 

T 
képzős szavak előfordulási számával (tokén 2, T2), s a —- hányados elég 

2 

nagy számú szótő esetében megközelíti a | várható értékét. (Itt nem a H E R -
DAN-tól kidolgozott type-token viszonyról, hanem token-arányról van szó. 
Vö. G. HERDAN, Type-Token Mathematics. The Hague, 1960). Nézzük meg 
ezt egy példán ! 223 olyan igét találunk az említett szóstatisztikában, amely
nek -ni képzős származéka előfordulását is feltüntette a szerző. A -ni képzőt
lenek 27. 043-szor, a -ni képzősek 3. 263-szor fordulnak elő a NEMES ZOLTÁN 
által kiválasztott szövegekben. Ezek hányadosa 8,27, amely feltehetőleg jól 
megközelíti a £in várható értékét (1. a 2. táblázatot). 

Képletünk és számítási eredményeink óvatosságra intenek. Kevés adat
ból, mint amilyen a deverbális -ság, a -tat, a -gat, a határozószó alapszavú -s 
jeltípus (type) száma, nem számítható ki a | várható értéke. Másrészt az 
értéktáblázat alapján egyes létező és a NEMES-szótárban nem szereplő szó
párok valószínűségét 0-nak kellene tartanunk, jóllehet azok más szövegben 
vagy bes zédrészletben szerepelnek. Ezért a £ várható értékeit egy újabb 
magyar szóstatisztika elkészülte után ajánlatos újra kiszámítani. A (2) képlet 

1 Vö. ÉLTETŐ ÖDÖN—L. ZIERMANN MARGIT: Matematikai statisztika. Bp. 1964. 
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alapján mind a képzett szó, mind a hozzá viszonyítva képzetlen szó valószínű
sége meghatározható. Az előbbi tehát 

(3) P(A') P(A) 

A I várható értéke a M(|) tehát így adódik 

^ P ( A ) n 
1 = 1 

(4) M(£) = — 

2. táblázat 

Képző Type 2t(£) 
T M(|) e* -ÏÏ-

T 2 

-s(NumA) 8 2 776 90 30,84 
-hat 55 11875 607 19,58 
-talán (NA) 21 6 863 431 15,87 
-ni 223 27 043 * <>63 8,27 
-it (NV) 17 2 416 293 8,24 
-andó 4 1 362 183 7,43 
-s (27) 238 41 700 6 725 6,20 
-« (NA) 222 37 533 6 300 5,95 
-ság (VN) 7 1 356 241 5,62 
-«an (VA) 13 1 963 353 5,56 

-t(t) 222 21075 3 874 5,44 
-ság (AN) 84 10 667 2 077 5,13 
-» (NA) 349 50 852 10 182 4,99 
-tat 21 1 999 401 4,98 
-z (ik) 40 5 784 1225 4,71 
-ság (£) 129 19 476 4 289 4,54 
-ú 46 5 106 1 128 4,52 
-l(ik) 31 2 818 758 3,85 
-ság (NN) 38 7 453 1 971 3,78 
-gat 3 618 199' 3,10 
rÓ 278 24 493 8 365 2,92 
-ás 506 30 968 17 369 1,78 
-s (DA) 6 308 201 1,53 

A képzett szóra jellemző £ különböző várható értékei képzőnként, képzőfunkcióként. A képző 
utáni zárójelben levő Js? jel, a képző egészére (osztályára) utal . Egyéb rövidítések: A — mellék
név, D — határozószó, N —- főnév, V — i g e , VN — deverbális főnév, NA — főnévből képzett 

melléknév stb. 

3. Az elmondottakból arra lehet következtetni, hogy a morfémahatár 
csökkenti a szó entrópiáját. Ezt tapasztaljuk a jelezett, a ragozott és az össze
te t t szavak valószínűségi kapcsolatainak vizsgálatakor is. A képzett szó első
sorban a képzési folyamat miatt ri tkább a képzetlen párjánál, másrészt azért, 
mert betűkben, fonémákban, szótagokban számolva hosszabb alakú. (A cikk 
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elején említett egészít ~ egészítes szópár a kivételek közé tartozik.) Minden egyes 
szó gyakoriságára legyen az képzett vagy képzetlen — hatással van az adott 
nyelvre jellemző szóhosszúsági eloszlás törvénye. 

4. A szóalak morfémasorozata MARKOv-láncként, MARKO v-folyamat-
ként is felfogható, amelyben egy adott morféma bekövetkezésének valószínű
ségét a megelőző morféma valószínűsége határozza meg. A beszéd és az írás 
információelméleti értelemben időben változó (sztochasztikus) folyamat, amely
ben az elemek gyakorisága (száma) tv t2, . . ., tn időpontokban különbözik. 

A képzett szavak és így a képzők gyakoriságára jellemző £ valószínűségi 
változót a 2. táblázat állandó számként (konstansként) adta meg. Ez nem 
ellentmondás. A változó adott tk időpontban (esetünkben NEMES ZOLTÁN meg
vizsgált szövegei végén) meghatározott értéket mutat, más tn időpontban ettől 
eltérhet. A bizonyítást úgy végezhetnénk el, ha teljes szóstatisztika szövegei
nek részeiből (feléből, negyedéből stb.) külön gyakorisági listák állnának ren
delkezésünkre. A gyakorisági szótár betűrendben felsorolt listáinak felbontás 
nem a szöveg feldarabolása, ezért nem rendelkezik bizonyító erővel. Ezt lát-

T 
hatjuk a 3. táblázat —- adataiból is. Az -ó képző valószínűségi változó várható 

2 

értékétől T2 \_M(%) = 2,92] való kis eltérések arra utalnak, hogy százas szópár 
adatai is eléggé pontosak, és nem arra, hogy időben mekkorák az ingadozások.2 

3. táblázat 

Az -ó képzős szavak és párjaik gyakoriságának összehasonlítása 

Szópárok 
csoportjai T» Ts 

Ti 
— - ~ £ * 
T2 

Eltérés a 
M(£) = 2,92-től 

1 — 100 
101—200 

8 466 
8 526 

2 629 
3 005 

3,22 
2,83 

+ 0,30 
—0,09 

201—278 7 501 2 731 2,74 — 0,18 

összesen 24 493 8 365 2,92 — 

Adott morféma után előforduló morfémák a valószínűség különböző 
fokán állnak. Vegyünk néhány szóképzési példát a Nemes-féle szóstatisztiká
ból ! (A számok a szavak előfordulását adják meg.) 

(1) (1) 
,.~x /béli (40) / ő 

' mese\(n)/M 
j —t 

\d) 
\és 

2 Az információelmélet i fogalmak megha t á rozásá t 1. K O R O D i A L B E R T , Bevezetés 
az információelméletbe. Kéz i ra t . B p . 1954. Mérnöki Továbbképző I n t é z e t k i adványa . 
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A irfese főnév után két képző szerepel. I t t kicsi a határozatlanság, az 
entrópia, mert valószínű, hogy a mese után az -l képző következik. 

Ax A2 
0,071 0,929 

Az Ax esemény a -béli, A2 az -l képző bekövetkezése. A mesél szó után 
nagyobb a bizonytalanság, mert a három képző azonos valószínűségű.3 

A sport szó családja már bonyolultabb gráffal ábrázolható. 3 helyen 
mérhető szóképzéstani szempontból az entrópia, s látható a rajzon, hogy egyik 
sem azonos entrópiájú. 

(1) 
/béli 

(2) 
/ ás 

/ m /f 
sport —°l . ° 

^szeru 

\Jiat 
(1) 

fbb 

(2) 
dien 

5. A 4. pontban felvázolt elemzési módszereket nagy anyagon kellene 
kipróbálni, az entrópia, a redundancia értékeket kiszámítani. 

NAGY F E R E N C 

Die Wahrscheinlichkeit der Wortbildung 

Die Häufigkeit eines abgeleiteten und eines nicht-abgeleiteten Wortes stehen in 
enger Verbindung miteinander. Die statistischen Angaben zeigen, daß der relative Stamm 
(z. B. ad, alkalom) in der Mehrzahl der Fälle häufiger ist als das entsprechende abgeleitete 
Wort (adni, alkalmas). Das Maß des Absinkens der Häufigkeit ist im Falle jeden Suffixes 
anders. Die allgemeine Form der Funktion ist p{A) = | • p{A'), wo p(A) die Wahr
scheinlichkeit des Vorkommens des abgeleiteten Wortes, p(A') die Wahrscheinlichkeit 
des relativen Stammes, | die Wahrscheinlichkeitsveränderliche, £ ist die für eine Ablei
tungssuffixklasse charakteristische Zahl deren Wert sich abhängig von Umfang und 
Qualität des Textes ändert. 

FERENC NAGY 

3 À 0,929 más felírásban 92,9%, ugyanis a biztos esemény valószínűsége 1, a lehe
tetlen eseményé 0. Egy adott p(x) valószínűség tehát 0 <. p(x) > 1. 






