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Absztrakt
A természetes öregedés során a hormonális, pszichés és kognitív változások hatással vannak a
beszédprodukcióra és a beszédpercepcióra is. Jelen kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen különbségek
vannak a fiatalok, az idõsödõk és az idõsek beszédprodukciójában akkor, amikor egy hallott szöveg tartalmát
kell összefoglalniuk. Azt feltételeztük, hogy a szövegértés pontossága befolyásolja a beszédprodukciókat. Az
eredményeink szerint fontos különbségek adatolhatók a három életkori csoport között.
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Bevezetés
Az életkor elõrehaladtával számos változás következik be mind a beszédfeldolgozásban,
mind a beszédprodukcióban. Ezek hátterében egyrészt az agymûködés és ennek
következtében a kognitív és a pszichés funkciók megváltozása, másrészt a hallószerv és
a beszédszervek elöregedése, illetõleg hormonális mûködések állnak. 

Az agy morfológiai struktúrájának megváltozása a 60–65. évtõl válik makroszko-
pikusan láthatóvá, bár már a 30. életévtõl csökkenni kezd a súlya. A férfiak agyának
súlya 70 éves korra 10%-kal, a nõi agy súlya 5%-kal lesz kisebb; 80 éves korra ez a
csökkenés nemtõl függetlenül 17% (DEGRELL 2000). Változik az idegrendszer
morfológiai struktúrája is: kevesebb lesz az agyban a dendritek (az idegsejtek közötti
kapcsolatot biztosító nyúlványok) száma; az idegrostok körüli myelin burkolat káro-
sodik, így az információáramlás egyre nagyobb nehézségbe ütközik; illetve lecsökken
a dopaminszint is (vö. CZIGLER 2003). 

Mindezek a változások a kognitív folyamatokra is hatással vannak. Egyrészt meg-
figyelhetõ egy általános lassulás mind a feldolgozásban, mind a produkcióban; másrészt
változások történnek a megismerési és figyelmi folyamatokban, illetve az emlékezésben
(CZIGLER 2000). A kommunikáció során nehezítetté válhat a szövegértés; illetõleg az

* A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
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öregedés révén egyre gyakoribb lesz a szótalálási nehézség. Az idõskori beszéd két
legjellemzõbb tulajdonságának e két tünetet tartják. Az idõsek beszédében például
sokkal gyakoribb a „nyelvem hegyén van” jelenség (TOT), mint a fiataloknál. Egy angol
anyanyelvûekkel elvégzett kísérletben a TOT-jelenség gyakoriságát természetes körül-
mények között vizsgálták: a résztvevõk négy héten át vezettek naplót a saját szótalálási
nehézségeikrõl. Az idõsebbek több TOT-jelenséget produkáltak, mint a fiatalok,
különösen a tulajdonnevek elõhívásakor (BURKE et al. 1991). Hasonló eredményt
kaptak a laboratóriumi körülmények között elvégzett tesztekben is (HORVÁTH 2006). 

A természetes öregedéssel együtt járó leggyakoribb érzékszervi változás a
halláscsökkenés, amely elõször általában a magasabb frekvenciájú hangokat érinti. Az
egyik legáltalánosabb érzékszervi tünet idõskorban a fülzúgás, amelynek állandó
jelenléte súlyos viselkedészavart is okozhat (RAJNA–TARISKA 2000). A halláscsökkenés
is szerepet játszhat a már említett szövegértési nehézségek kialakulásában. 

A szervezet elöregedése minden beszédképzõ szervet érint. A légzõrendszer örege-
désének következtében csökken a tüdõkapacitás, ami a hangerõ csökkenését vonja
maga után. Megrövidül a hangtartás is, a hang reszketõvé válik. A hangszalagok rugal-
matlanabbá válnak, a gégeizomzat leépül. Nehezítetté válik a nyelv mozgása, ami az
artikuláció pontatlanságát vonja maga után. A lágy szájpad mozgásának renyhülése
pedig orrhangzós színezetet okozhat az idõs emberek beszédében (BALÁZS 1993). 

Ezek a tünetek természetesen a beszéd akusztikai-fonetikai paramétereiben is
megjelennek. Az alaphangmagasság a férfiaknál emelkedik, a nõknél nem változik,
vagy alacsonyabb lesz; a zöngeképzés zörejesebbé válik (BALÁZS 1993; RUSSEL et al.
1995; NISHIO–NIIMI 2008; BÓNA 2009). Beszûkül a hangterjedelem is: a felnõtthangra
jellemzõ, átlagosan 2 oktáv hangterjedelemmel szemben az idõseket bõ 1 oktáv
hangterjedelem jellemzi (BALÁZS 1993). Az artikuláció pontatlanabbá válása például a
magánhangzók formánsértékeinek a fiatalokétól való szignifikáns különbségében
(WATSON–MUNSON 2007; TORRE–BARLOW 2009; BÓNA 2009); illetõleg a zöngétlen
explozívák zöngekezdési idejének (VOT) eltéréseiben mutathatók ki (PETROSINO et al.
1993; RYALLS et al. 1997; BÓNA 2011). Több kutatás igazolta a beszédtempó és az
artikulációs tempó lassulását is az életkor elõrehaladtával (GÓSY 1997; GOCSÁL 2000;
MENYHÁRT 2000; BÓNA 2010a).

Idõsek és fiatalok narratíváinak információtartalmát és a szövegkohéziót elemezték
más kutatásokban. Megállapították, hogy az életkor elõrehaladtával csökken a szöveg
információsûrûsége, és több irreleváns elem jelenik meg benne (JUNCOS-RABADÁN et
al. 2005). Bata (2010) magyar anyanyelvû idõsek és fiatalok szövegfelidézését elemezte
az információtartalom szerint. Megállapította, hogy az idõsek kevesebb információt
tudtak felidézni a hallott szövegekbõl, mint a fiatalok; az eredeti szöveg elismétlése
helyett egyéni reflexiókkal színesítették az interpretációjukat. 

Ezeket a jellemzõket általánosságban vonatkoztatják az idõs korra, holott nagy
egyéni különbségek adatolhatók az idõsek között is (pl. BÓNA 2009; 2010); azaz az
idõskor semmilyen tekintetben nem homogén. Bár az idõsebb életkorú népesség
általánosan elfogadottan a 60 évesek és az annál idõsebbek rétege a társadalomban, 60
éves kor felett is több életkori szakasz különíthetõ el. A WHO szerint az egyes
életszakaszok és a hozzájuk tartozó életkorok a következõképpen alakulnak: 50–60-ig
áthajlás kora, 60–75-ig idõsödés kora, 75–90-ig idõskor, 90 év fölött aggkor és 100 év
felett matuzsálemi kor (IVÁN 2002).

Az idõskor szakaszolásának fontosságát felismerve több olyan nyelvészeti tanulmány
is született, amely a fiatal-idõsek (vagy idõsödõk) és az idõs-idõsek teljesítményét veti
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össze. Egy szóelõhívási kísérletben például azt találták, hogy az idõsek szignifikánsan
több szóelõhívási nehézséget produkáltak a képleírás során, mint a fiatalok; de a
képmegnevezés során a teljesítményük jobb lett. Nemcsak a fiatalok és az idõsek között
találtak azonban különbséget, hanem az idõsek csoportján belül a fiatal-idõsek és az
idõs-idõsek között is (SCHMITTER-EDGECOMBE et al. 2000). Kemper és munkatársai
(2001) egészséges és demens idõsek beszédprodukciójának grammatikai komplexitását
és információtartalmát elemezték egy longitudinális vizsgálatban. Az eredmények azt
mutatták, hogy az egészséges idõsek esetében a hetvenes éveik közepén a leggyorsabb
a hanyatlás a vizsgált paraméterek szempontjából. 

Egyre fontosabb tehát, hogy a természetes öregedés hatásait a beszédre ne csak
egységesen az idõskorra vonatkoztatva ismerjük meg, hanem annak szakaszait is tudjuk
jellemezni. Hiszen a demográfiai elõrejelzések szerint az emberek egyre hosszabb ideig
élnek, és a 60 évesnél idõsebbek aránya a társadalomban egyre nõ. A KSH
Népességtudományi Kutatóintézetének adatai szerint (www.demografia.hu) 2010-ben a
magyar lakosság 22,6%-a volt 60 évnél idõsebb, ez az arány 2050-re várhatóan 37% lesz.
2010-ben a legidõsebb magyar 109 éves volt; összesen 1204 fõ százéves vagy annál
idõsebb személy élt Magyarországon. 2050-ben a legidõsebb magyar várhatóan betölti
a 114. életévét, a száz év felettiek száma valószínûsíthetõen 16620 (!) lesz. Az emberek
már napjainkban is egyre tovább maradnak aktív tagjai a társadalomnak, és az
életminõségük megõrzésének szempontjából elengedhetetlen a megfelelõ kommuniká-
ciós képesség.

A jelen kutatás célja az, hogy megvizsgáljuk, milyen különbségek mutathatók ki a
fiatal-idõsek (azaz az idõsödõ személyek: 60–74 évesek) és az idõs-idõsek (75–90
évesek) teljesítményében akkor, amikor hallott szövegek tartalmát kell szóban össze-
foglalniuk, illetve hogyan viszonyulnak eredményeik a fiatal felnõttek (20–30 évesek)
beszédemlékezetéhez és beszédprodukciójához. Hipotéziseink szerint a beszédfel-
dolgozás nehezítettsége és az emlékezeti mûködések változása miatt az idõsek kevésbé
pontosan fogják felidézni a hallottakat, mint a fiatalok és az idõsödõk. A tartalom mellett
várhatóan különbséget találunk majd a három életkori csoportban a beszédprodukciók
temporális sajátosságaiban, illetõleg a beszédtervezési és kivitelezési folyamatokban
(így a megakadásokban) is. Azt is feltételezzük, hogy a felidézõ emlékezet kihagyásait
és a beszédmegértés nehézségeit a különbözõ életkorú adatközlõk verbálisan
különféleképpen próbálják feloldani. További hipotézisünk szerint az idõsödõk
teljesítménye egyes paraméterek tekintetében inkább a fiatalokéhoz, más paraméterek
tekintetében pedig inkább az idõsekéhez fog hasonlítani.

Anyag, módszer, kísérleti személyek

Kutatásunkhoz a BEA spontánbeszéd adatbázisból (GÓSY 2008) választottuk ki
összesen 30 fõ tartalomösszegzését. Ebben a feladatban az adatközlõknek két szöveget
kell meghallgatniuk, majd az adott szöveg meghallgatása után minél pontosabban
megismételniük a hallottakat. Mindkét szöveget felvételrõl hallgatják meg egy fiatal, ép
beszédû nõ tolmácsolásában. Az egyik szöveg egy tudományos ismeretterjesztõ szöveg,
amely a növények közötti kommunikációról, illetve a növények testvéri viszonyáról
szól. Ennek idõtartama 97 s, összesen 174 szóból áll. A másik szöveg egy történelmi
anekdota a török idõkbõl, amely Székesfehérvár ostromát meséli el, hagyományosan
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illeszkedve a magyar vártörténetek sorozatába. A szöveg idõtartama 125 s, összesen 270
szóból áll.

A kutatáshoz három életkori csoportból tíz–tíz fõ tartalomösszegzését választottuk ki.
Az egyik csoportba fiatal adatközlõk kerültek, 20–32 évesek, az átlagéletkoruk 26,4 év
volt. A második csoportban idõsödõk (60–74 évesek) szerepeltek, az átlagéletkoruk 69,9
év volt. A harmadik csoportba idõsek tartoztak (75–90 évesek), az átlagéletkoruk 80,6
év volt. Az idõsebb korosztályokból a BEA-adatbázisban (hasonlóan az országos
demográfiai adatokhoz) kevesebb férfi szerepel, így mindhárom csoportba 2 férfi és 8
nõ került. Az adatközlõk egyikének sem volt ismert mentális problémája. Noha nem
mind dolgoztak már, de aktív életet éltek; és fizikailag jó állapotban voltak. Az adatköz-
lõk kiválasztásánál ügyeltünk arra is, hogy azonos iskolázottságú személyek kerüljenek
mindegyik csoportba, és mindegyik csoportban azonos arányban szerepeljenek például
olyan foglalkozásúak, akiknek az életük során a beszéd volt a munkaeszközük (pl.
tanárok). 

Lejegyeztük az adatközlõk által elmondott szövegeket, illetve a Praat 5.0 szoftver
segítségével a beszédszakaszok szintjén (szünettõl szünetig terjedõ szakaszok) anno-
táltuk a hangfelvételeket. Mindenekelõtt megvizsgáltuk a beszédprodukciók idõtar-
tamát, illetõleg azt, hogy hány szóból álltak. Ezután az eredeti szövegeket tíz-tíz tartalmi
egységre osztottuk, majd az adatközlõk beszédprodukcióit megvizsgáltuk a tartalmi
sajátosságok szempontjából. Elemeztük, hogy az általunk meghatározott tartalmi elemek
közül hány szerepel a beszédükben, illetve milyen elemekkel egészítik ki a saját elbe-
széléseiket. 

Elemeztük a beszédprodukciók akusztikai-fonetikai és pszicholingvisztikai jellemzõit
is, ezekbõl következtethettünk arra, hogy milyen stratégiákat alkalmaznak a különbözõ
életkorú beszélõk a felidézõ emlékezet, a szövegértés és a beszédtervezési folyamatok
nehézségeinek kompenzálására. Kiszámítottuk az artikulációs és a beszédtempót,
megmértük a szünetek idõtartamát, végül adatoltuk és kategorizáltuk a bizonytalansági
megakadásokat és a hibákat. Az adatokat összevetettük a három életkori csoportban. 

A statisztikai elemzést az SPSS 13.0 szoftverrel végeztük.

Eredmények

A beszédprodukciók idõtartamának alakulását a szövegtõl és az életkortól függõen az
1. ábra szemlélteti. Mindegyik életkorban rövidebb ideig beszéltek az adatközlõk akkor,
amikor az eredetileg is rövidebb ismeretterjesztõ szöveg tartalmát kellett elmondaniuk,
mint amikor a történelmi anekdotát foglalták össze. Ez utóbbi esetén mindhárom
életkori csoportban nagyobb volt a szórás a beszédprodukciók idõtartamában, az
idõseknél például ezt a szöveget a legszûkszavúbb beszélõ 55 s alatt mondta el, míg a
legbõbeszédûbb 208 s alatt. A legrövidebb átlagos idõtartamot a fiataloknál mértük, õk
az ismeretterjesztõ szöveget átlagosan 72 s, a történelmi anekdotát 95 s alatt mondták
el. Az idõsödõknél az ismeretterjesztõ szöveg idõtartamának átlaga 80 s, a történelmi
anekdotáé 95 s volt. Az idõsek beszéltek a leghosszabb ideig (a leghosszabb
beszédprodukció idõtartama nem szerepel az 1. ábrán, 343 s volt), az átlagos idõtartam
az ismeretterjesztõ szöveg esetében 110 s, a történelmiében 120 s volt. Az idõseknél
mért jelentõsen hosszabb átlagidõtartamok ellenére a nagy szórás miatt nem volt
szignifikáns különbség a három csoport adatai között. Az ismeretterjesztõ szöveg és a
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történelmi anekdota között sem volt szignifikáns különbség a szöveghosszban az egyes
életkori csoportokon belül.

1. ábra: A beszédprodukciók idõtartama a szövegtõl és az életkortól függõen (ms) (f =
fiatal, i1 = idõsödõ, i2 = idõs; ism = ismeretterjesztõ, tört = történelmi anekdota)

Hasonlóan alakult a szavak száma is a tartalomösszegzések során mind a szövegtípusok,
mind az életkorok függvényében (2. ábra). A legkevesebb szót a fiatalok ejtették: az
ismeretterjesztõ szöveget átlagosan 128 szóval, a történelmi anekdotát 155 szóval
interpretálták. Az idõsödõk az ismeretterjesztõ szövegnél átlagosan 130 szót, a történelmi
anekdotánál 151 szót ejtettek. A feladat során a legtöbb szót az idõsek produkálták, az
ismeretterjesztõ szöveget átlagosan 193 szóval, a történelmit 194 szóval hozták létre. Bár
idõskorra tendenciaszerûen megnõtt a szavak száma a fiatalabb életkorokhoz képest,
szignifikáns különbséget ezeken az adatokon sem kaptunk. Nem volt szignifikáns
különbség az életkori csoportokon belül a két szöveg szószámában sem.

2. ábra: A szavak száma az életkor és a szövegtípus függvényében (db) (A legtöbb szót
tartalmazó beszédprodukció adata nem szerepel az ábrán, az egyik idõs adatközlõ az
ismeretterjesztõ szöveget 686 szóval interpretálta.)

Az interpretációk helyes tartalmi egységeinek vizsgálatakor is a történelmi anekdotában
ért el jobb eredményt mindhárom életkori csoport (3. ábra). A fiatalok mindkét szöveg-
típus esetén szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtottak, mint az idõsödõk és az idõsek
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(az ismeretterjesztõ szövegben F(2, 27) = 19,300; p <= 0,001; a Tukey post hoc tesztben
a fiatalok és a többi csoport között p <= 0,001; a történelmi szövegben F(2, 27) = 5,872;
p = 0,008; a Tukey post hoc tesztben a fiatalok és a többi csoport között p <= 0,026). A
fiatalok az ismeretterjesztõ szöveg esetén átlagosan 68%-os, a történelmi anekdota
esetén 78%-os teljesítményt nyújtottak. Az idõsödõk és az idõsek átlagos teljesítménye
nagyon hasonló volt: az ismeretterjesztõ szövegnél az idõsödõk átlagosan 31,5%-ot, az
idõsek 28%-ot; a történelmi anekdotánál az idõsödõk 51,5%-ot, az idõsek 48%-ot értek
el. Ugyanakkor az életkor növekedésével együtt nem feltétlenül romlott az adatközlõk
teljesítménye: a leggyengébben egy 71 éves nõ teljesített (10–10%); ugyanakkor a két
idõsebb korcsoportból egy idõs, 76 éves nõ érte el a legjobb eredményt (65–90%). Õ
egy kicsivel ugyan, de pontosabban tudta visszaadni az elhangzottak tartalmát, mint a
legjobban teljesítõ idõsödõ adatközlõ, egy 68 éves férfi (60–90%). 

3. ábra: A meghatározott tartalmi egységek az életkor és a szövegtípus függvényében (%)

A pontos tartalmi egységek mellett téves elemek is megjelentek a szövegekben. Voltak
olyanok, amelyek inkább észlelési nehézséget jeleztek (pl. Varkocs György neve Markos
Györgyként), mások a beszédmegértés hibás mûködésére utaltak (pl. egyes adatközlõk
nem értették a polgárok szerepét a védekezésben), megint másik pedig az értelmezés
szintjének pontatlan mûködése miatt jelentek meg. Meglepõ volt, hogy három idõs
adatközlõ nem értette a tanulságot. Az eredeti szöveg szerint a várat eláruló polgárokat
a török szultán kivégeztette, a hõsiesen küzdõ katonákat pedig elengedte. Az említett
idõs adatközlõk elcsodálkoztak azon, hogy miért nem a polgárokat engedték szabadon
távozni a törökök, hiszen õk akarták a békét.

A szövegek felidézésekor természetesen az adatközlõk a háttértudásukra is
támaszkodtak, és elõfordult, hogy a hallottakat a korábbi ismereteikkel egészítették ki.
Ezek a kiegészítések szervesen illeszkedtek a szövegbe, és a tartalmon nem változtattak.
Ennél jellegzetesebb volt azonban, különösen az idõs adatközlõk esetében, hogy az
elhangzott szöveg tartalma helyett saját reflexióikat mondták el a szöveg kapcsán. Ez az
idõsek 90%-ánál, az idõsödõk 50%-ánál, a fiatalok 10%-ánál fordult elõ legalább az
egyik beszédtípusban. Volt olyan idõs adatközlõ, aki szinte csak saját reflexiókat
mondott az ismeretterjesztõ szöveg összegzésekor, de õ beszélt a leghosszabban (343
s, 686 szó), és mindössze két tartalmi egységet sikerült felidéznie az eredeti szövegbõl.
A következõ részlet ebbõl a beszédprodukcióból származik: és hát van ne hát most már
nincsen csak volt nekem egy nagy pálmám és akkor mondták meg bennem valamikor
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fiatal koromban nagyon sok energia volt olyan energia hogy harminc méterrõl mérte a
mérõ nem tudom miért így így így adódott hát most már nincs annyi de egy tény hogy
így amikor odatettem a kezem így fölé és nem mozgattam hát éreztem hogy úgy bizsereg
minden ujjam így elkezdett hajlani a pálma levele direkt figyeltem sehonnan ne jöjjön
légáramlat csak így tartottam fölötte és az a nagy pálmalevél meg na most ezt kicsivel
nem lehet megcsinálni mert k a kicsi nem mutatja minél hosszabb nagyobb ugye ez
fizikai törvény…

Bár a történelmi anekdotában összességében szöveghûbb interpretációk születtek,
ennél a szövegtípusnál is gyakoriak voltak az egyéni vélemények. Az egyik idõs adatközlõ
például a következõképpen teljesítette ezt a feladatot: hát most ez tulajdonképpen nekem
az egész történet annak az igazolása hogy a töröknek soha egy büdös szavát nem lett volna
szabad el el elfogadni és azt mondani hogy az tényleg úgy lesz vagy úgy van ahogy õk
mondták az a rettenetes harc amit ott az emberek folytattak hogy megmentsék a városukat
az valami e elképesztõen mindig megismétlõdik én mikor ezeket a történeteket hallom
akkor mindig eszembe jutnak azok a Don-kanyari harcok aztán eszembe jut most két hete
a Gyóni Gézáról volt egy elõadás és az a szerencsétlen nyomorult éhen halt tulajdonképpen
hatvan ezred magával a szovjet táborban hogy az aki úgy érzi magát hogy õ gyõztes és
tényl ténylegesen is gyõztes nincs irgalom bennük de az hogy mindig minden idõben
vannak emberek akik hajlandók az életüket áldozni az viszont egy egy egy szóval tényleg
hogy honnan van ezeknek az embereknek erejük ahhoz hogy az életüket odaadják nekem
ebbõl a történetbõl ez az ami ami legjobban megragadott…

A beszédprodukciók temporális elemzése meglepõ eredményt hozott. Bár a
szakirodalmi adatok szerint (GÓSY 1997; GOCSÁL 2000; MENYHÁRT 2000; BÓNA
2010a) az idõsek szignifikánsan lassabban beszélnek, mint a fiatalok, a jelen kutatásban
ez nem igazolódott (4. és 5. ábra). Tendenciaszerûen a fiatalok artikulációs tempója
gyorsabb volt, mint a két idõsebb csoporté, de szignifikáns különbséget sem a beszéd-,
sem az artikulációs tempó értékeiben nem kaptunk.

4. ábra: A beszédtempók eloszlása az életkor és a beszédtípus függvényében (hang/s)

Nagyon hasonlóan alakultak a három életkori csoportban a szünettartás sajátosságai
(1. táblázat), a szünetek arányában, gyakoriságában és átlagos hosszában sem volt
szignifikáns különbség az eltérõ életkorú adatközlõk között. Az ismeretterjesztõ szöveg
esetén az idõseknél kissé gyakoribb és nagyobb arányú a szünettartás, mint a
fiataloknál; a történelmi anekdota elmondása során a fiatalok tartottak a leggyakrabban
és arányaiban is a legtöbb szünetet. 
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5. ábra: Az artikulációs tempók eloszlása az életkor függvényében (hang/s)

fiatal idõsödõ idõs    

átlag szórás átlag szórás átlag szórás

ismeretterjesztõ

szünetarány (%) 28 17,9–37,6 27,3 17,6–47,4 28,6 17,3–41,8

gyakoriság (szó/szünet) 4,3 2,3–7,9 4,2 2,5–5,9 3,9 2,4–5,7 

átl. hossz. (ms) 648 441–845 690 435–1321 609 493–811  

történelmi anekdota

szünetarány (%) 33 21–47 27,5 17,1–40,6 30,2 18,2–45,6

gyakoriság (szó/szünet) 3,7 2,3–5,1 3,9 2,2–6,5 4,0 2,5–6,7

átl. hossz. (ms) 731 465–1104 644 497–944 717 485–1060  

1. táblázat: A szünettartás sajátosságai (a teljes beszédidõhöz viszonyított szünetarány,
gyakoriság és átlagos szünethossz)

A beszédtervezési nehézségekrõl a bizonytalansági megakadások árulkodnak. A
leggyakrabban a fiatalok produkáltak bizonytalansági megakadást, az ismeretterjesztõ
szöveg során átlagosan 6,5 szavanként (a szórás: 3,8–12,4 szó/megakadás), a történelmi
anekdotában 5,8 szavanként (a szórás: 2,9–8,7 szó/megakadás). Az idõsödõknél az
ismeretterjesztõ szövegben átlagosan 7,3 szavanként (a szórás: 3,1–14,8 szó/meg-
akadás), a történelmi anekdotában 9,3 szavanként (a szórás: 3,5–18,7 szó/megakadás)
adatoltunk bizonytalansági megakadást. Az idõsek beszéde volt a legfolyamatosabb,
náluk az ismeretterjesztõ szövegben átlagosan 8,9 szavanként (a szórás: 3,6–21,2
szó/megakadás), a történelmi anekdotában pedig 15,2 szavanként (3,1–79,5 szó/meg-
akadás) szerepelt bizonytalansági megakadás. A bizonytalansági megakadások gyako-
risága összefüggésben állt a tartalmi sajátosságokkal (vö. GÓSY 2010): a legpontosabb
interpretációra törekvõ fiatalok számára több idõ volt szükséges a gondolkodásra,
illetve a beszédtervezésre, mint a kevésbé pontos interpretációt produkáló idõsödõk-
nek, valamint a nagyrészt saját reflexiókat mondó idõseknek. 

A bizonytalansági megakadások típusainak megjelenése is mutat életkori különbsége-
ket (6. és 7. ábra). Jellegzetes, és a korábbi kutatásainkat alátámasztja (BÓNA 2010b),
hogy a fiatalok beszédében jelentõsen (15 és 10 százalékponttal) nagyobb a hezitálások
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aránya, mint az idõsek beszédében, míg az idõsödõk ebben a tekintetben átmenetet
képeznek a másik két életkori csoport között. Mind a fiataloknál, mind az idõsödõknél a
második leggyakoribb bizonytalansági megakadás a nyújtás, míg az idõsekre inkább az
ismétlések és a töltelékszók használata a jellemzõ. 

6. ábra: A bizonytalansági megakadások típusai az ismeretterjesztõ szövegben

7. ábra: A bizonytalansági megakadások típusai a történelmi anekdotában

A megakadások másik csoportjába tartozó jelenségek, a téves kivitelezések vagy hibák az
idõseknél fordultak elõ a leggyakrabban (8. ábra). A fiataloknál jelentõsen kevesebb
hibát adatoltunk, mint a másik két életkori csoportban; a történelmi szöveg esetében ez
a különbség szignifikáns volt. Az egytényezõs varianciaanalízis szerint a csoportok közötti
különbség: F(2, 27) = 7,543; p = 0,002; a Tukey post hoc teszt szerint a fiatalok és a másik
két életkori csoport között: p <= 0,018. 
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8. ábra: A hibák gyakorisága az életkor és a szövegtípus függvényében
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A hibák típusaiban is találtunk életkori különbségeket, az idõsebb csoportok több-
féle hibát produkáltak, mint a fiatalok (9. és 10. ábra). Mindhárom életkori csoportban
a szóelõhívási nehézség („a nyelvem hegyén van” jelenség, téves szó, téves kezdés) a
leggyakoribb, ezt követik gyakoriságban a grammatikai tervezés hibái. Bár az adott
életkor összes hibáin belül hasonló arányban fordultak elõ a szóelõhívási nehézségek,
a gyakoriságot is figyelembe véve, az idõseknél sokkal többször fordulnak elõ ezek a
hibák. Amíg a fiataloknál a szövegtípustól függõen 143, illetve 222 szavanként fordult
elõ valamilyen szótalálási nehézség, addig az idõseknél az elõfordulás 84, illetve 97
szavankénti volt. A fiataloknál volt a legnagyobb arányú az anticipáció jelensége, amely
az elõre tervezés következtében jön létre.

9. ábra: A hibatípusok aránya az ismeretterjesztõ szövegben. (TOT = „a nyelvem hegyén
van” jelenség)

10. ábra: A hibatípusok aránya a történelmi anekdotában. (TOT = „a nyelvem hegyén
van” jelenség)

Következtetések
Kutatásunk célja annak vizsgálata volt, hogy milyen különbségek adatolhatók a fiatalok,
az idõsödõk és az idõsek szövegértés alapú narratíváiban. Megállapítottuk, hogy mind
az életkor, mind a szöveg típusa befolyásolja a hallott szöveg felidézésének a pontos-
ságát, illetve a beszédprodukciós folyamatokat. A tartalom és a beszédtervezés, illetve
-kivitelezés összefüggésben állnak egymással: azok az adatközlõk (leginkább a fiata-
lok), akik igyekeztek minél pontosabban visszaadni a szöveg tartalmát, több megaka-
dást produkáltak, mint azok, akik kevesebb tartalmi elemet tudtak felidézni. 

Azt feltételeztük, hogy bizonyos beszédsajátosságokban az idõsödõk inkább a
fiatalok, másokban inkább az idõsekre fognak hasonlítani. A beszédprodukciók átlagos
idõtartamában, illetve a szavak számában az idõsödõk inkább a fiatalokhoz hasonlóan
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teljesítettek. Ugyanakkor a felidézett tartalmi egységek számában az idõsekhez hasonló
eredményt értek el. Fontos különbség az idõsek és az idõsödõk között, hogy az idõ-
seknél sokkal gyakoribb volt az interpretációk saját véleménnyel való kiegészítése, mint
az idõsödõknél. Az idõsek ezt mintegy stratégiaként alkalmazták a felidézõ emlékezet
esetleges apróbb kihagyásainak kompenzálására.

A legfolyamatosabb beszédprodukciót az idõsek hozták létre, az idõsödõk ebben a
tekintetben a fiatalok és az idõsek között átmenetet képeztek. A fiatalok gyakori bizony-
talansági megakadásainak a már említett pontosságra való törekvés lehetett az oka.
Ugyanakkor a fiatalok jelentõsen kevesebbszer produkáltak hibát, mint a másik két
életkori csoport adatközlõi. Mind a bizonytalansági megakadások típusaiban, mind a
hibatípusokban tapasztalhatók életkori különbségek; ebben a tekintetben is átmeneti
csoportnak tekinthetõk az idõsödõk. Az adatok mindegyik életkorban nagy individuális
különbségeket is igazolnak.

Kutatásunkban fiatalok, idõsödõk és idõsek beszédmegértési és beszédprodukciós
sajátosságainak egy szeletét vizsgáltuk. További kutatások szükségesek még a beszéd-
tervezési folyamatok életkori sajátosságaival kapcsolatosan, amelyek a tartalmi egysé-
gek, a megakadások és temporális sajátosságok mellett a grammatikai formák komplexi-
tását, a gondolatok megformáltságát, illetve a szövegkohéziót is elemzik egymással
összefüggésben. 
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