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1. BEVEZETÉS 

A beszédprodukció folyamata a megszólalás szándékától a kiejtésig tart. A spontán 
beszéd során az aktuális közlés nem előre megtervezett; a gondolatok kialakulása 
és a kivitelezés az adott szituációban megy végbe. A beszédprodukció egyes 
részfolyamatai egyidejűleg játszódnak le. A beszélő az aktuális közlésegység 
artikulációs megvalósítása közben már a következő gondolatsor fogalmi, gramma-
tikai, fonológiai és artikulációs tervezését és megvalósítását végzi. A szimultán 
működés miatt a folyamat bármely szintjén keletkezhet zavar, amely a felszínen 
diszharmonikus jelenségeket, megakadásjelenségeket eredményezhet (Gósy 2005). 

A megakadásjelenségek két fő csoportja a bizonytalanságok (szünetek, 
ismétlések, újraindítások, nyújtások), amelyek a fogalmi és a nyelvi tervezés között 
fennálló nehézségekre utalnak, míg téves kivitelezések (sorrendiségi hibák, téves 
kezdés, téves szótalálás stb.) a nyelvi tervezéstől az artikulációs kivitelezésig a 
beszédprodukciós folyamat bármely szintjén jelentkezhetnek. 

A megakadásjelenségek nyelvészeti tanulmányozása a 8. században kezdődött. 
Az első ismert munka Al-Ki-sa’i, arab nyelvész publikációja (Berko Gleason–
Bernstein Ratner 1998). Az európai nyelvtudomány több mint egy évszázada 
foglalkozik a témával, amelynek alapjául az 1895-ben megjelent nyelvbotlás-
gyűjtemény, a Meringer–Mayer-korpusz szolgált. A múlt század ötvenes-hatvanas 
éveiben jelentősen megnövekedett a bizonytalanságok és téves kivitelezések iránti 
nyelvtudományos érdeklődés. A kutatások az amerikai angol, a brit angol, és a 
német nyelven indultak meg (vö. Mahl 1956, Goldman-Eisler 1958, Maclay–
Osgood 1959, Bernstein 1962, Boomer 1965), majd a világ számos más nyelvén 
folytatódtak (vö. Ferber 1993, Nadeau 2001, Lickley–Shriberg 2001). A magyar 
nyelvben előforduló megakadásjelenségek gyűjtése és vizsgálata az 1990-es évek 
második felében kezdődött (Gósy 1998, Huszár 1998), és az azóta létrejött, és 
napjainkban is folyamatosan bővülő nyelvbotlás- és spontánbeszéd-korpuszoknak 
köszönhetően mind a pszicholingvisztikai, mind a fonetikai kutatások jelentős 
területévé vált. 

A diszharmonikus jelenségek azokra a folyamatokra és működéseikre utalnak, 
amikről a hibátlan közlések elemzésekor nem kaphatunk közvetlen információt. 
Ugyanazon produkciós szabályok hozzák létre ugyanis az ép és a hibás alakokat is 
(Pouplier–Hardcastle 2005), így a megakadások „ablakok”, amelyek a produkciós 
folyamatok rejtett működésébe engednek betekintést (Fromkin 1973). A tervezés 
és a kivitelezés paradoxonából adódó jelenségek vizsgálata fontos információkat 
szolgáltat a beszédprodukció közben működő rejtett vagy felszíni önmonitorozó 
folyamatokról, amelyekkel saját beszédünket kontrolláljuk; illetve arról, hogy 
miként megy végbe a hibák korrekciója. A megakadásjelenségek vizsgálata 
lehetővé teszi a beszédtervezés folyamatainak, az egyes szintek működésének, az 
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önmonitorozó mechanizmusnak, illetve kommunikáció során a beszélő és a 
hallgató részéről működtetett korrekciós folyamatoknak a megismerését. 

A disszertáció témája a spontán beszéd önmonitorozó és korrekciós folyamat-
működéseinek leírása, és az összefüggések feltárása. Két bizonytalansági (ismétlés 
és újraindítás), és három hiba típusú megakadás (téves kezdés, téves szótalálás, 
perszeveráció) részletes elemzésével igyekszünk átfogó képet adni az önmoni-
torozás és a javítás spontán beszédbeli feltételezett rejtett és felszíni megvalósu-
lásairól. Nagy mennyiségű spontánbeszéd-felvétel elemzésével empirikus úton 
igyekszünk megismerni az önmonitorozás működési mechanizmusát, és a beszélő 
és a hallgató által működtetett javítási stratégiákat. 

A beszélő önmonitorozási folyamata tükrözi a megakadások sajátosságait, és 
lehetővé teszi a mögöttes folyamatok osztályozását. Mindezek alapján a beszéd-
tervezési mechanizmus működéséről kvázi-objektív adatokat kaphatunk, amelyek 
hozzásegítenek annak mind pontosabb megismeréséhez. 

2. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

A disszertáció 15 fejezetből áll. Az önmonitorozási és javítási stratégiákat mind a 
beszélő, mind a hallgató szempontjából elemeztük tipikus és nem tipikus beszéd-
helyzetekben. A korrekciós mechanizmus pontosabb megismerésének érdekében 
az értekezés öt megakadástípus részletes akusztikai fonetikai, illetve temporális 
elemzését is magában foglalja. 
Az 1. fejezet a bevezetés, amely a téma meghatározását és a kutatás általános célját 
foglalja magában. 
A 2. fejezet a beszéd és az agy összefüggését, a beszédprodukciós folyamatot és az 
ezzel kapcsolatos beszédprodukciós modelleket ismerteti. 
A 3. fejezet tárgyalja a spontán beszéd jellegzetességeit, fajtáit, a spontán beszéd 
természetességére vonatkozó kérdéseket, továbbá ismerteti a fontosabb magyar 
nyelvű beszédkorpuszokat. 
A disszertáció szűkebb témakörével, a megakadásjelenségekkel a 4. és az 5. fejezet 
foglalkozik. A 4. fejezet részletesen bemutatja a beszélő bizonytalanságából adódó 
megakadástípusokat és az egyes hibajelenségeket, míg az 5. fejezet az önmonito-
rozási mechanizmus működését, az ezzel kapcsolatos elméleteket és a beszélő és a 
hallgató által működtetett javítási stratégiákat tekinti át. 
A 6. fejezet tartalmazza az értekezés célját és főbb hipotéziseit. A disszertáció a 
magyar beszédkutatásban hiánypótló jellegű: a megakadásjelenségek javításával, 
illetve a rejtett és a felszíni önmonitorozás működésével ez idáig kevés kutatás 
foglalkozott; az egyes jelenségek javítási stratégiáit még nem vizsgálták ilyen nagy 
korpuszon. A kutatás fő célja a beszélők és a hallgatók által működtetett korrekciós 
folyamatok megismerése volt. Választ kerestünk arra, hogy (i) mely megakadások 
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zavarják és melyek segítik a beszéd feldolgozását; (ii) mindez összhangban áll-e a 
beszélők által működtetett korrekciós folyamatokkal; (iii) az egyén aktuális 
állapota, illetőleg az akusztikai környezet milyen változásokat idéz elő az 
önmonitorozásban; és (iv) az egyes bizonytalanságok és hibák javítása milyen 
jellegzetességeket mutat. Hipotéziseink szerint a beszélők és a hallgatók a 
közlésben előforduló hibáknak csak egy részét javítják, és mindez függ az adott 
jelenség típusától. Feltételeztük, hogy a megváltozott fiziológiás állapot (ittasság) 
és akusztikai környezet (zaj) hatása a beszédtervezési és az önmonitorozási és 
korrekciós folyamatokban is megmutatkozik, továbbá azt, hogy az egyes bizony-
talansági, illetve hiba típusú jelenségek különböznek egymástól a javítás módját és 
időtartamát tekintve. 
A 7. fejezet a kísérletek általános módszertanát, a kísérleti személyeket és a kuta-
tásokhoz felhasznált korpuszokat ismerteti. 
A megakadásjelenségek előfordulását és az önmonitorozást befolyásoló tényezők 
kísérleti eredményeit tárgyalja a 8. fejezet, két nagyobb egységre tagolódva, ame-
lyek az alkohol és a zaj hatásával foglalkoznak. 
A 9. fejezet a megakadásjelenségeknek a beszédpercepciós mechanizmusra gyako-
rolt hatásának kutatási eredményeit tartalmazza. 
A 10. fejezet két bizonytalansági és három hibajelenség kutatási eredményeit 
tartalmazza, négy fő részre tagolódva: az ismétlések és az újraindítások elemzése, a 
téves kezdések elemzése, a téves szótalálások elemzése és a perszeverációk elem-
zése. 
A 11. fejezet az egyes kutatásokkal kapcsolatos következtetéseket és az általános 
konklúziókat foglalja magában. 
A 12. fejezet a disszertáció rövid összegzése. 
A 13. fejezet az értekezés téziseit tartalmazza. 
A 14. fejezetben a felhasznált szakirodalom szerepel. 
A 15. fejezet a zaj hatását vizsgáló kutatáshoz felhasznált képsort és a percepciós 
teszt szövegét tartalmazza mellékletként. 

3. ANYAG, MÓDSZER, KÍSÉRLETI SZEMÉLYEK 

A dolgozatban a két bizonytalanságból adódó megakadás, a három hibajelenség és 
a beszélők és a hallgatók stratégiáinak vizsgálatához a BEA-adatbázis mintegy 44 
órányi felvételét elemeztük. 

Az alkohol és a zaj spontán beszédre gyakorolt hatásának vizsgálatához egy-
egy saját, összesen 6 óra 7 perces rögzített korpuszt hoztunk létre; a felvételek min-
den esetben csendesített szobában készültek. Az akusztikai fonetikai elemzéseket a 
Praat 5.0.03-as verziószámú beszédelemző szoftverrel (Boersma–Weenink 2009), 
az adatok statisztikai elemzését az SPSS 13.0 verziószámú programmal végeztük. 
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Az értekezésben 173 adatközlő hanganyagát elemeztük, ebből 144 személy a 
BEA-adatbázis, 29 a két saját korpusz beszélője. 

4. A JAVÍTÁSI STRATÉGIÁK VÁLTOZÁSA KÜLÖNFÉLE 
BESZÉDHELYZETEKBEN 

A spontán beszédet számos tényező befolyásolja. A beszéd megvalósulási formája 
nagymértékben függ a beszélő genetikai adottságától, anyanyelvi ismereteinek 
biztonságától, beszédben való gyakorlottságától; meghatározó továbbá a beszéd-
téma, a beszédhelyzet és a beszédpartner személye. A közlés szempontjából fontos 
az egyén mentális állapota (pl. afáziás, demens betegek beszédére jellemző az 
egyes hiba típusú jelenségek túlsúlya, vö. Szépe 2004, 2006; Hoffmann–Németh 
2006), az aktuális pszichés és fizikai állapota, illetőleg az akusztikai környezet, 
amelyben a megnyilatkozások elhangzanak. A disszertáció a zajos környezet és az 
alkohol spontán beszédre, és az önjavításra gyakorolt hatásait vizsgálta részletesen. 

A különböző zajok spontán beszédre gyakorolt hatását vizsgáló kutatásban 
négy zajtípust, a kutyaugatást, a fogfúrást, a légkalapácsot és a zenét vizsgáltuk 20 
női adatközlő összesen 60 perc 49 másodperces hanganyaga alapján. Az 
eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a Lombard-hatás (vö. Gósy 2008) a 
háttérzaj típusától függetlenül minden esetben érvényesül, ezen túl azonban nem 
vonhatunk le egyértelmű következtetéseket arra vonatkozólag, hogy a zaj miként 
befolyásolja a beszédfolyamatot, de zajban a beszéd feldolgozásán túl a beszéd-
produkció is nehezített. A zaj típusa, intenzitása, a közvetítés módja (szabad 
hangtér vagy fülhallgató) stb., mind szerepet játszik a zajok beszédre gyakorolt 
hatásában. 

A zaj hatására megváltozott a hibák és a bizonytalanságok egymáshoz viszo-
nyított aránya. A zajos beszédrészekben nagyobb arányú volt a beszélő bizony-
talanságára utaló megakadásjelenségek előfordulása, ami arra utal, hogy az adat-
közlőknek a tervezés közben több problémájuk akadt ugyan, de a zaj hatására 
közlésüket fokozottabban kontrollálták, így a tervezési diszharmóniák nem 
realizálódtak hibaként a felszínen. A hibadetektálást és a javítást a közlésben a 
bizonytalanságok jelzik. 

Előzetes feltételezéseinkkel ellentétben a zajos beszédrészben percenként 
kevesebb megakadásjelenséget tudtunk adatolni (1. ábra). Valószínűleg a beszélők 
a tapasztalt háttérzaj hatására jobban összpontosítottak a produkció részfolya-
mataira, hogy a feladatot minél sikeresebben teljesítsék, illetőleg megnyilatko-
zásaik a hallgató számára érthetőek maradjanak. A megakadások percenkénti elő-
fordulása nem növekedett ugyan, a háttérzaj negatív hatása egyértelműen meg-
mutatkozott abban, hogy mind a négy csoportnál többféle hibajelenség volt ada-
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tolható a zajos felvételrészben. Ez egyértelműen jelzi, hogy beszélők a folyamat 
több szintjén is problémával küzdenek. 

 

 
1. ábra 

A megakadásjelenségek percenkénti előfordulása az egyes zajtípusok esetén 

Az eredmények igazolták, hogy ha az akusztikai visszacsatolás gátolt, az káro-
san hat az önmonitorozásra. A kutyaugatást kivéve az összes zaj hatására romlott 
az önkorrekció (2. ábra). A négy csoport között jellegzetes különbségeket találunk 
az egyes megakadástípusok javításában. A légkalapács csoportjába tartozó adat-
közlők voltak képesek a legkevesebb típusú hibajelenséget korrigálni, ami az 
intenzív, „idegesítő” zajnak köszönhető. A klasszikus zene ezzel szemben alig oko-
zott változást a téves kivitelezések javításában. A fogfúrás hangja nagymértékben 
rontotta az egyes jelenségek korrekcióját, míg a történetmondásba leginkább illesz-
kedő kutyaugatás növelte a javítás sikerességét. 
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2. ábra 

A megakadásjelenségek javításának aránya a csendes és a zajos beszédrészben 
az egyes zajtípusoknál 

A zajhatás függ az adott embertől, a zaj típusától, intenzitásától, illetve a meg-
szokástól. Tartós, azonos intenzitású háttérzaj esetén egy bizonyos idő után 
csökken, vagy megszűnik az inger által kiváltott érzet. Fülünk hozzászokik a zaj-
hoz, és nem érzékeli azt annak ellenére, hogy a zaj változatlan intenzitással jelen 
van. Ezt az audiológia adaptációnak nevezi (Tulipánt 2004). A hallási adaptációval 
magyarázhatók azon eredményeink, ahol nem tapasztaltunk szignifikáns különb-
séget a csendes és a zajos beszédrész között. Az emberek már kezdenek hozzá-
szokni a verbális kommunikációt kísérő háttérzajokhoz, azt azonban nem tudjuk, 
hogy az agyi működésekben ez milyen negatív módosulásokat eredményez. 

Az alkohol spontán beszédre és a beszédellenőrzésre gyakorolt hatásával nemzet-
közi szinten is kevés kutatás foglalkozott idáig (vö. Braun–Künzel–Eysholdt 1992, 
Braun–Künzel 2003, Stemberger 1993); a disszertáció mindezt magyar nyelven 
elsőként vizsgálja. A kísérletben 9 beszélőtől összesen 3 óra 36 percnyi társalgást 
rögzítetünk józan és alkoholos állapotban. Elvárásainknak megfelelően az alkohol 
mozgáskoordinációra gyakorolt negatív hatása (vö. Környey–Kassai-Farkas 2002, 
Buda 1998) a beszédszervek mozgásának összehangolásában zavarhoz vezetett, 
melynek révén a közlésben megnőtt a hiba típusú jelenségek aránya (3. ábra). 
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3. ábra 

A KONT és az ALK beszédanyagban előforduló bizonytalanságok és hibák aránya 

A leggyakoribb két jelenség a KONT (kontroll) és az ALK (alkoholos) beszéd-
anyagban is a töltelékszó és a nyújtás volt, a beszélők azonban eltérő időnyerési 
stratégiákat alkalmaztak józan és ittas állapotban. Míg a KONT anyagban az 
önmonitorozáshoz és a diszharmónia feloldásához szükséges időt a hezitálások és a 
nyújtások biztosították, az ALK részben az ismétlések, az újraindítások és a 
töltelékszavak töltötték be ezt a funkciót. A két folyamat összefügg egymással: az 
alkohol serkentő hatására beszédessé váló egyén igyekszik a mentális lexikonban 
való kereséshez, illetve a nyelvi tervezés folyamán felmerülő ellentmondások 
feloldásához szükséges időt is beszéddel kitölteni, fenntartva a folyamatos beszéd 
látszatát. A figyelemkoncentráció csökkenése miatt az adatközlők kevésbé képesek 
a tervezés és a kivitelezés összehangolására, aminek következtében az ALK 
beszédanyagban percenként több megakadásjelenséget tudtunk adatolni, és ezek 
több típusba voltak besorolhatók. A legnagyobb mértékben a töltelékszavak, az 
ismétlések, az újraindítások, a téves kezdések és az egyszerű nyelvbotlások aránya 
nőtt. A hibák elemzéséből kiderült, hogy a beszélőnek alkoholos állapotban 
leginkább a fogalmi tervezés, a mentális lexikon megfelelő aktiválása, a nyelvi 
tervezés, és az artikulációs mozgások összehangolása jelentenek problémát. 

A korpusz megakadásjelenségeinek csupán ötöde tartozott a javítható megaka-
dások csoportjába. Az alkohol hatására a javítható megakadások előfordulási 
gyakorisága 7,79 százalékponttal nőtt. Az adatközlők sem józan, sem ittas állapot-
ban nem voltak képesek összes hibázásukat maradéktalanul felismerni és javítani 
(4. ábra). 
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4. ábra 

A korpusz javítható megakadásjelenségei 
(100%-nak az adott rész összes megakadásjelenségét tekintettük) 

Az alkohol hatására a beszélők kisebb mértékben javítják megakadásaikat. Úgy 
tűnik azonban, hogy tisztában vannak a lexikális előhívás nehezítettségével, így 
erre a folyamatra jobban összpontosítanak, és még a teljes szó elhangzása előtt 
igyekeznek felismerni és javítani hibáikat. Erre utal a téves kezdések nagyobb 
arányú előfordulása, továbbá az, hogy ezzel párhuzamosan a téves szótalálások 
aránya az alkoholos korpuszrészben csökkent. A téves kezdések mindkét részben a 
leggyakoribb jelenségek közé tartoztak. Az alkohol hatására az előfordulásuk 
jelentősen megnő, de az adatközlők csak jóval kisebb részüket képesek javítani, 
mint józan állapotban. A beszélők tehát jobban odafigyelnek a lexikális előhívás 
sikerességére, aminek következtében sikeresen felismerik a hibát még az elhangzás 
előtt, de kijavítani azt már nem minden esetben tudják. A téves szótalálásokat 
szintén kevésbé képesek korrigálni. Az alkohol hatására tehát megváltoznak az 
önmonitorozási stratégiák. A téves kezdésekben megvalósult beszédhangok száma 
utal az önmonitorozási folyamatok működésére. Az alkohol hatására ez a 
mechanizmus kissé lelassul, előfordul, hogy a beszélő csak 7–8 beszédhang 
elhangzását követően ismeri fel a téves találatot, és állítja le az artikulációt. 
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5. A HALLGATÓK KORREKCIÓS STRATÉGIÁI 

A percepciós alapú javítási stratégiákat vizsgáló kutatásban 11 beszélő felvételét 
elemeztük. A tesztanyaghoz használt 4 perc 30 másodperces monológ a BEA-
adatbázis egy férfi beszélőjétől származott, a percepciós teszt 10 adatközlőjétől 
összesen mintegy 2 óra 16 percnyi hanganyagot elemeztünk. A megakadások 
gyakorisága egyénenként nagyon változó; a statisztikai elemzések szerint a férfiak 
beszédében ezek szignifikánsan gyakrabban fordulnak elő. 

A kutatás eredményei igazolták, hogy a spontán beszédben előforduló 
megakadásjelenségek nagyobb hányada (háromnegyede) valójában nem tűnik fel a 
hallgatóknak. A beszédpercepció folyamán az önkéntelen javítás többnyire sikere-
sen működik. Ezek alapján felmerül a kérdés, hogy a megakadások alapvetően 
zavarják-e, vagy segítik a beszéd feldolgozását, vagy e tekintetben teljesen semle-
gesek? Hipotézisünknek megfelelően a hallgatók alapvetően a hosszabb (500 ms 
körüli) néma szüneteket, illetőleg az észlelési és megértési zavart okozó jelen-
ségeket (sorrendiségi hibák, téves kezdés, téves szótalálás) azonosították meg-
akadásként. Az anyagunkban rövidebbnek számító (250 ms körüli, vagy annál 
rövidebb) néma szüneteket az adatközlők egyáltalán nem észlelték, ami azt 
mutatja, hogy ezek biztosítják a megfelelő időt a hallgató számára a hallottak 
hibátlan feldolgozásához. A néma szünetek ezen funkcióját erősíti az a tény is, 
hogy a hallgatók az elhangzott néma szünetek csupán mintegy ötödét voltak 
képesek azonosítani. 

A feldolgozás során működő korrekciós folyamatok sikeressége egyénfüggő: 
volt, aki a megakadások közel 41%-át, de volt, aki csak alig 7%-át volt képes 
azonosítani. A megakadások felismerése függ a jelenség típusától és bizonyos 
mértékben a közlésben való gyakoriságától is (5. ábra). A tesztszöveg leggyakoribb 
jelenségeinek (ismétlések, hezitálások és téves kezdések) észlelési aránya 40-50% 
volt. A statisztikai elemzések szerint a felismerés szempontjából a megakadások 
típusa meghatározó; az adatközlők a hezitálásokat, a téves kezdéseket és a 
perszeverációkat egyértelműen azonosították, míg a grammatikai hibákat nem. A 
hallgatók számára a beszélő tervezési bizonytalanságából adódó jelenségek kevés-
bé feltűnőek, ezeknek csupán 35,99%-át észlelték, míg a hibáknak az 57,38%-át. 
Mindez a jelenségek közlésbeli funkciójával magyarázható: nagyrészt a bizony-
talanságból adódó megakadások kategóriájába tartozó jelenségek biztosítják a 
feldolgozáshoz szükséges időt. A hibák közül a téves kezdések, a téves szótalá-
lások, a perszeverációk és a TOT-jelenség („nyelvem hegyén van” jelenség) zavar-
ta leginkább a percepciót. A téves kezdések és a téves szótalálások esetében a 
célszóhoz fonetikailag, illetve szemantikailag hasonló téves találatok téves irányba 
vihetik a feldolgozást is. A perszeverációk azáltal, hogy egy már elhangzott elem 
újra megjelenik, hátráltatják a feldolgozást, míg a TOT-jelenségek mintegy önkén-
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telenül is bevonják a hallgatót a „szónyomozásba”. Az említett hibákat értelem-
zavaró hatásuk miatt a hallgatók kisebb mértékben képesek automatikusan javítani. 

 
5. ábra 

A tesztszöveg megakadásainak előfordulása és észlelési arányuk 
(a bal oldali tengely a megakadások percenkénti előfordulását, a jobb oldali az 

észlelés százalékban kifejezett arányát mutatja) 

A téves kivitelezések közül az agrammatikus formák okozták a legkevesebb 
problémát a hallgatóknak. A percepció a szó- és fonémaszintű, valamint az 
artikulációs tervezést érintő (sorrendiségi) hibákra sokkal érzékenyebben reagál, 
mint a grammatikai összehangolatlanságra, amiből arra következtethetünk, hogy a 
feldolgozás során inkább a tőmorfémákat reprezentáló hangalak és jeltartalom 
egységére, a lemmára támaszkodunk, mintsem az egyes egységek közötti viszo-
nyokat kifejező grammatikai struktúrára. A megnyilatkozások jelentése és érthe-
tősége szempontjából lényegesebb a megfelelő szóhasználat, mint a grammatikai 
viszonyok esetleges helytelensége. A közlés gyakran a hibás nyelvtani struktúra 
ellenére is érthető marad, amit legjobban az idegen nyelven való kommunikáláskor 
figyelhetünk meg: a megfelelő szavak kiválasztásával könnyen megértethetjük 
magunkat attól függetlenül, hogy megnyilatkozásunk grammatikailag tökéletes 
volt-e. 

Az adatközlők produkciójának és percepciójának összehasonlító elemzése 
alapján megállapítható, hogy a két folyamat nem független egymástól: a hallgatók 
a beszédüket kevésbé jellemző megakadásokat nagyobb sikerrel azonosították, de 
az adatközlők nagy egyéni különbségeket mutatnak percepció tekintetében. 
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6. AZ ÖNMONITOROZÁS M ŰKÖDÉSE A MEGAKADÁS TÍPUSÁNAK 
FÜGGVÉNYÉBEN 

A disszertáció annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a megakadásjelenségek 
két fő kategóriája az önmonitorozási folyamatok tekintetében is különbözik-e 
egymástól, két bizonytalanságból adódó, és három hiba típusú jelenséget elemez 
részletesen: a beszélő tervezési bizonytalanságát jelző ismétlést és újraindítást, 
továbbá az elsősorban a lexikális előhívás zavarát jelző téves kezdést és téves 
szótalálást, illetve az artikulációs tervezés hibájából adódó perszeverációt (amikor 
a közlés egy korábbi eleme újra megjelenik). 
Mind az ötféle megakadás esetében elemeztük a szerkesztési szakasz (azaz a 
javítás időtartamának) hosszát és szerkezetét különböző változók függvényében, 
mint az érintett lexémák típusa (funkciószó, tartalmas szó), szófaja, a hibás és a 
javított alak kapcsolata stb. A kapott eredmények az elemzett megakadásjelenségek 
esetében igazolták, hogy a javítás időtartama függ a megakadás típusától (6. ábra), 
amit a statisztikai vizsgálatok is alátámasztanak (egytényezős ANOVA: 
F(4, 1044) = 28,881; p < 0,000). 

 
6. ábra 

A szerkesztési szakasz hossza az elemzett megakadásjelenségeknél 

Annak megállapítása, hogy a hiba javítása a rejtett vagy a felszíni önmoni-
torozás eredményeképpen ment-e végbe, nem egyszerű. Azokban az esetekben 
azonban, amikor a szerkesztési szakasz hiányzott, tehát 0 ms hosszúságú volt, 
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biztosra vehető a rejtett monitorozás részeként megvalósult korrekció. Az elemzett 
megakadások ebben a tekintetben nem különböztek egymástól lényegesen; a 
vizsgált jelenségek 30–40%-át a beszélők a rejtett önmonitorozás során javították. 
A szerkesztési szakaszok hosszából azonban arra következtethetünk, hogy az 
ismétlések hátterében lévő hibáknál és a téves szótalálásoknál az önmonitorozó 
mechanizmus kevésbé jól működik, így a beszélők a hibák nagy részét csak saját, 
visszahallott beszédük alapján tudják javítani. 

A részletes akusztikai és temporális elemzések továbbá bebizonyították, hogy 
nem minden esetben dönthető el egyértelműen, hogy egy adott jelenség a beszélő 
bizonytalanságára utaló, illetve a hiba típusú jelenségek közé sorolandó-e. Az 
újraindításokat a klasszikus osztályozás bizonytalanságoknak tekinti, de eredmé-
nyeink alapján elmondható, hogy a tartalmas szavakat érintő újraindításoknál 
inkább a lexikális előhívás problémájából adódó hibajelenségről lehet szó. Ezeknek 
az eseteknek a hátterében ugyanaz áll, mint a mentális lexikon téves aktiválása 
miatt keletkezett téves kezdéseknek: a kiejtés közben a monitor hibát jelez, az 
artikuláció megszakad. Ha az önellenőrzés az adott szót hibátlannak ítéli, a 
jelenség újraindításként, míg ha hibásnak, téves kezdésként realizálódik a 
felszínen. 

Mindegyik elemzett megakadástípus esetében elmondható, hogy a szerkesztési 
szakaszok felépítése meghatározza azok időtartamát. Ha a beszélőnek több időre 
van szüksége az aktuális hiba korrekciójához, kombinálja a különféle időnyerő 
stratégiákat. A szerkesztési szakasz ugyanakkor minden esetben rövidebb időtar-
tamban realizálódott, ha az adott jelenség funkciószavakat érintett, ami megerősíti 
azt az elképzelést, hogy a funkciószavak klisészerűen tárolódnak a mentális 
lexikonban, így a hozzáférésük és javításuk is gyorsabb. 

7. KÖVETKEZTETÉSEK 

A jelen dolgozat célja a beszélők és a hallgatók által működtetett korrekciós 
folyamatok megismerése volt. A kutatokat nagy mennyiségű spontán beszéden 
végeztük, az adatok relevanciáját statisztikai elemzésekkel támasztottuk alá. Az 
eredmények alapján a következő tézisek fogalmazhatók meg. 
1. A beszélők a megakadásjelenségeknek csak egy részét javítják (mintegy 50–
60%-át); a korrekció mértéke megakadástípusonként különbözik. A beszélő 
nagyobb hangsúlyt fektet a tervezési folyamat elején bekövetkezett hibák (téves 
kezdés, téves szótalálás) javítására, míg a nyelvi tervezést érintő grammatikai 
hibákat, illetőleg az artikulációs botlásokat csak kismértékben javítja. 
2. A spontán beszédet befolyásoló tényezők az önmonitorozási mechanizmus 
működésére is hatással vannak; a korrekciós folyamatok működését a kommuni-
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kációs helyzet elemzett tényezői (zajos környezet, alkoholos állapot) negatívan 
befolyásolják. 
3. Az ötféle megakadásjelenség akusztikai fonetikai és temporális elemzése 
bebizonyította, hogy a javítás időtartama (a szerkesztési szakasz hossza), illetőleg a 
rejtett és a felszíni monitorozás megvalósulása függ (i) a megakadásjelenség 
típusától, (ii) és attól, hogy az adott jelenség funkciószavakat, avagy tartalmas 
szavakat érint. 
4. A hallgatók a spontán beszédben előforduló megakadásjelenségeknek csak 
kis részét, mintegy egynegyedét észlelik, így azok általában nem okoznak 
feldolgozási nehézséget a beszédmegértésben. 
5. A különféle megakadásjelenségek beszédpercepciós feldolgozása különböző 
mértékű. A bizonytalansági jelenségek kevésbé feltűnők, ezeknek a funkciója 
inkább a feldolgozáshoz szükséges idő biztosítása; míg a hiba típusú jelenségek 
jobban zavarják a hallgató feldolgozását. Az egyes jelenségek felismerése függ a 
megakadásjelenség típusától: a hallgatók az értelmezési zavart okozó téves kezdé-
seket, téves szótalálásokat és perszeverációkat nagyobb arányban azonosítják, míg 
a grammatikai hibákat alig. 
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