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A BESZÉLŐ BIZONYTALANSÁGÁNAK JELZÉSEI: 
ISMÉTLÉSEK ÉS ÚJRAINDÍTÁSOK

Gyarmathy Dorottya

Bevezetés
A beszédprodukció folyamata bonyolult, összetett műveletsor, mely során 

gondolataink beszéddé alakulnak át. A beszélést megelőzi az átadásra szánt 
gondolatok megtervezése, illetőleg az ennek megfelelő nyelvi forma hozzá
rendelése. A beszéd szándékától a kiejtésig tartó tervezési folyamat két fő 
részből tevődik össze, a makro-, illetve a mikrotervezésből. Az előbbi sza
kaszban a tervezés döntően képi formában zajlik, a beszélő behatárolja a kö
zölni kívánt tartalmat és a közlés célját, majd a mikrotervezés során gramma- 
tikailag és pragmatikaiig releváns nyelvi formába önti az eredeti beszéd
szándékot, és az elhangzásra vonatkozólag is megtervez egy bizonyos idő
rendet (Levelt 1989, Gósy 2005). Az artikuláció következtében létrejön a be
széd akusztikai hullmáformája. Az akusztikai szerkezetet több tényező befo
lyásolja. Az emberek beszédszervei kisebb-nagyobb mértékben különböznek 
egymástól, továbbá a működtetésük még az ugyanazon nyelvet beszélők ese
tében sem egyforma. Ennek következtében az egyes beszélők által létrehozott 
beszéd akusztikailag különböző (Gósy 2004a). Nem csupán az egyes beszé
lők között tapasztalható az akusztikum nagymértékű variabilitása; ugyanazon 
beszélő ugyanazon beszédhangjai sem azonosak (vö. Gósy 2009).

A beszélő artikulációját nagymértékben befolyásolja a beszédhelyzet, illet
ve a beszédpartner is (Bata-Gráczi 2009). Lindblom (1990) „hipo- és hiperar- 
tikulációs modelljében” az artikuláció egyfajta gazdaságosságra törekvő mo
toros tevékenységként jelenik meg; a beszélő önkéntelenül is a hallgató igé
nyeihez igazítja az artikulációját. Ha a hallgatónak a sikeres percepcióhoz 
maximális akusztikai információkra van szüksége, a beszélő jobban odafigyel 
az artikulációra, ezt nevezzük hiperartikulációnak. Ha azonban a hallgató be
szédfeldolgozását az akusztikai információkon kívül más információk is segí
tik (pl. előrejelezhető kontextusok), a beszélő egy redukáltabb artikulációs 
módra vált, a hipoartikulációra. Az artikuláció ilyen mértékű különbözősége 
a beszédfelismerés számára is problémát jelent. A felolvasott beszéddel, 
avagy izolált szavas ejtéssel ellentétben ugyanis a spontán beszéd nagy varia
bilitást mutat, ami az automatikus felismerést különösen bonyolulttá teszi 
(vö. Beke-Szaszák 2010, Xie et al. 2004, Halpem 2006).

A spontán beszéd egyik jellegzetessége, hogy nem minden esetben folya
matos, az emberek többé-kevésbé akadozva, töredezetten beszélnek. A be
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széd folyamatosságát (nyelvtől függetlenül) szünetek, hezitálások, nyelvbot
lások és más hibák akasztják meg, melyek a beszédprodukciós folyamatok 
bonyolultságára vezethetők vissza (Gósy 2004b, 2005; Horváth 2004; Markó 
2004; Szabó 2004; Dabóczi 2008). A tervezés és a kivitelezés gyakorlatilag 
egyszerre zajlik, ezért gyakran összehangolatlanná válhat. Ez a diszharmónia 
a felszíni szerkezetben megakadásjelenségekként realizálódik. A magyar 
nyelvre jellemző megakadásjelenségek alapvetően két nagy csoportba, a be
szélő bizonytalanságából adódó jelenségek, illetőleg a hiba típusú jelenségek 
közé sorolhatók (Gósy 2002). Ezek különös jelentőséggel bírnak a beszédku
tatásban, hiszen azokra a folyamatokra és működéseikre utalnak, amikről a 
hibátlan közlések elemzésekor nem kaphatunk közvetlen információt. 
Ugyanazon produkciós szabályok hozzák létre ugyanis mind az ép, mind a 
hibás alakokat (Pouplier-Hardcastle 2005).

Kutatásokkal igazolt tény, hogy az utóbbi évtizedekben megnőtt a megaka
dásjelenségek előfordulási gyakorisága. A múlt század hatvanas éveinek 
spontánbeszéd-elemzései alapján 1000 szavanként mindössze egy-két hezitá
lás volt adatolható (Garnham et al. 1981), csaknem húsz évvel később ez az 
arány 100 szavankénti 2-26 előfordulásra nőtt (Lutz-Mallard 1986). Napja
ink adatai szerint a spontán közlésekben átlagosan 6 szavanként fordul elő 
megakadás (néma szünetek nélkül): narratívákban 100 szavanként átlagosan 
3,6 szó (Fox Tree 1995), míg dialógusokban 100 szavanként 5,5-8,83 szó 
(Bortfeld et al. 2001). A magyar nyelvre vonatkozó vizsgálatok hasonló elő
fordulási gyakoriságot mutatnak (vö. Gósy 2003). Gósy és Gyarmathy (2008) 
kutatásukban mintegy hat évtized elteltével hasonlították össze a spontán be
széd megakadásjelenségeit. Eredményeik igazolták, hogy a mai beszélők 
megnyilatkozásait jóval gyakrabban tarkítják „nyelvbotlások”, mint a régie
két. A hezitálások, az ismétlések és a hiba típusú jelenségek jelentős növeke
dését adatolták.

A beszélő nemegyszer észreveszi hibázásait, és lehetőség szerint javítja is 
azokat (Markó 2006). Mindezt a beszédprodukció közben folyamatosan mű
ködő önellenőrző, önmonitorozó folyamatok teszik lehetővé. A produkció so
rán ugyanúgy kontrolláljuk saját beszédünket, mint hallgatóként beszédpart
nerünkét (Levelt 1989). Valószínűsíthetően egyetlen, percepciós alapokon 
működő önmonitorozó mechanizmus létezik, amely mind a hibadetektálásért, 
mind pedig a javítás megtervezéséért és végrehajtásáért felelős (vö. Gósy 
2008a). Levelt (1983) az önjavítás folyamatát három fő részre osztja. Az első 
rész a hiba megvalósulása: amikor az önmonitorozó mechanizmus a tervezés 
során hibát észlel, a beszélő félbeszakítja az artikulációt. Ezt követi a szer
kesztési szakasz, ami alatt végbemegy a hibajavítás megtervezése. Ezt az időt 
a beszélők rendszerint néma szünettel hezitálással, töltelékszavakkal, egyéb 
nyelvi (jaj, bocs) vagy nem nyelvi (torokköszörülés) jelekkel töltik ki. Végül 
a harmadik részben végbemegy a hibajavítása. A hiba felismerése és javítása 
végbemehet a saját beszédünk hallás alapú megértése révén (felszíni önellen
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őrzés), illetőleg a beszédtervezési folyamat részeként (rejtett önellenőrzés) 
(Gósy 2008a).

A szerkesztési szakaszok hossza utalhat az önmonitorozás rejtett vagy fel
színi voltára. Marslen-Wilson (1990) igazolta, hogy minden szó esetében lé
tezik egy ún. „felismerési pont”, amelytől az adott szó már biztonsággal be
azonosítható. Az angol szavakat a hallgatók átlagosan 200 ms-mal az elhang
zás kezdete után felismerték, (ennyi időre van tehát szüksége a hallás alapú 
percepciónak a biztos azonosításhoz), ezért feltételezik, hogy amennyiben a 
hiba detektálása és esetleges javítása 200 ms-nál rövidebb idő alatt megy 
végbe, az a rejtett, míg ha ennél hosszabb időt vesz igénybe, az a felszíni ön
monitorozás eredménye (Nooteboom 2005). A hosszabb magyar szavak ese
tében a felismerési pont meghatározása nehezebb. Egy még nem publikált kí
sérlet eredményei azt mutatják, hogy a spontán beszédből kivágott szavak 
kezdő hangjától számított 200 ms-nyi időtartam csupán 50%-ban tette lehe
tővé a szófelismerést. Az a kérdés tehát, hogy a magyar nyelv esetében hány 
ms-tól beszélhetünk biztosan felszíni monitorozásról, egyelőre még megvála
szolásra vár, de az eredmények alapján az kijelenthető, hogy a 200 ms-nál 
rövidebb lexémarészletek felszíni monitorozással nem azonosíthatók. Ha te
hát a hiba detektálása és korrekciója 200 ms-nál rövidebb idő alatt megy vég
be, rejtett önmonitorozásról beszélhetünk. A javítandó hiba sok esetben nem 
jelenik meg a felszínen, de egyéb (nem hiba típusú) jelenségek jelezhetik a 
beszédtervezés során bekövetkezett hibákat (Horváth 2009). A beszélőnek a 
tervezés közben fellépő bizonytalansága érhető tetten az ismétlés és az újra
indítás jelenségében is. Az előbbi esetében a teljes lexéma kiejtése után a be
szélő megismétli azt (ez a versenyszellem nem [szünet: 152 ms] nem olyan 
erős), míg az utóbbinál az aktivált és félig kiejtett szót a teljes szó kiejtése 
követi (ezeket i- időnként körbe kell járni). Felmerül a kérdés, hogy milyen 
rejtett folyamatok vezetnek a felszínen az ismétlések és az újraindítások meg
jelenéséhez, illetve hogy a kétféle megakadásjelenség azonos vagy különböző 
folyamatok eredményeképpen keletkezik-e. Mivel mind az ismétlés, mind az 
újraindítás egyfajta tervezési bizonytalanságot jelez, feltételezzük, hogy kü
lönbség csak az elbizonytalanodás időpontjában van közöttük. A már aktivált 
célszó az artikulációs tárban várakozik a kiejtésre, amikor a beszélő a folya
matos önmonitorozás eredményeképpen bizonytalanná válik vagy a tervezett, 
vagy a már elhangzott nyelvi elem megfelelőségében.

Az újraindításoknál az elbizonytalanodás a célszó kiejtése közben követ
kezik be. Az egyik lehetséges ok, hogy a beszélő nem biztos abban, hogy a 
közlési szándékának megfelelő szót aktiválta, ez a lexikális előhívás problé
májára utal. A másik ok az lehet, hogy a folyamatosan működő önellenőrző 
mechanizmus valahol hibát észlel. Mindezek miatt az artikuláció megszakad, 
majd a zavar elhárultával megtörténik a teljes szó kimondása.

Az ismétlések esetében -  az újraindításokkal ellentétben -  még a célszó ar
tikulációjának megkezdése előtt következik be az elbizonytalanodás. A be
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szélőnek időre van szüksége, hogy a produkciós folyamat valamely szintjén 
bekövetkezett hibát kijavítsa. A tervezési problémát a felszínen úgy próbálja 
megoldani, hogy az utoljára kiejtett szó megismétlésével időt nyer. Egy pél
dával szemléltetjük, illetve magyarázzuk az ismétlés és az újraindítás hátteré
ben végbemenő feltételezett folyamatokat. A „megettük az ebédet majd ha
zamentünk” megnyilatkozás kiejtése közben az önmonitorozó mechanizmus 
zavart jelez, ami miatt a beszélő elbizonytalanodik a folytatásban. Ha az elbi
zonytalanodás a „majd” szó kiejtése közben vagy után következik be, a be
szélő megismétli azt (megettük az ebédet majd majd hazamentünk), ha pedig 
már a „hazamentünk” -  mint az artikulációs tárban várakozó célszó kiejtése 
közben - , akkor az artikuláció leáll, majd megtörténik a teljes szó kimondása 
(megettük az ebédet m ajd hazamé- hazamentünk). Mindkét jelenség eseté
ben megjelenhet a szerkesztési szakasz, melynek hosszából következtethe
tünk a rejtett és a felszíni önmonitorozás működéseire. Clark és Wasow 
(1998) Levelt önjavítási modelljét az ismételt szavak visszaállító modelljeként 
kiterjeszti az ismétlés jelenségére. Az első rész a „kiinduló beszédszándék”, 
ezt követi a modell második részében a beszéd megszakítása, amely a megnyi
latkozás bármely részén bekövetkezhet attól függően, hogy a beszélő mikor 
veszi észre a hibát. A harmadik rész a közlés megszakítása és újrakezdése kö
zötti „hiátus”, ami lehet néma szünet, de tartalmazhat hezitálást és tölteléksza
vakat is. Az utolsó részben a beszélő folytatja az aktuális megnyilatkozást.

Az ismétlések és az újraindítások folyamán a percepció számára azonos 
fonémasorok hangzanak el. Mindkét elemzett megakadás esetében a beszélő 
ugyanazt a lexikai egységet ismétli meg nagyon rövid időn belül, az első és a 
második kimondás akusztikai vetülete mégis különböző lehet (Benkenstein- 
Simpson 2003). Jól szemlélteti ezt az 1. ábra rezgés- és hangszínképe, ahol a 
beszélő a hogy szót 186 ms-os időkülönbséggel ismételte meg. Látható, hogy 
a két kimondás akusztikai szerkezete különbözik egymástól.

1. ábra
A hogy ( 186 ms) hogy rezgés- és hangszínképe
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Választ kerestünk arra, hogy a spontán beszédben a két kimondás közti kü
lönbség milyen akusztikai paraméterek változásában jelenik meg. Feltételez
tük, hogy az alaphangmagasság, az időtartamok és a magánhangzók artikulá
ciója lesz elsősorban érintve. A szerkesztési szakaszok hosszának elemzésé
vel választ kerestünk arra, hogy a két megakadásjelenség esetében a javítás 
valószínűsíthetően a rejtett vagy a felszíni önmonitorozás működésének ered
ményeképpen ment-e végbe.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
A kutatáshoz a BEA spontánbeszéd-adatbázis 16 beszélőjének (9 férfi, 7 nő, 

átlagéletkoruk 42,7 év) felvételéből a spontán beszédet rögzítő részeket (nar- 
ratíva, véleménykifejtés, tartalomösszegzés, társalgás) használtuk fel (vö. 
Gósy 2008b). Az összesen 8 óra 15 perces anyagban az általunk elemzett két 
megakadásjelenségből 858 előfordulást adatoltunk. Az ismétléseket és az új
raindításokat a Praat programmal (Boersma-Weenink 2009) annotáltuk. Ada- 
toltuk az első és a második ejtés közötti szakasz (szerkesztési szakasz) időtar
tamát, ami az ismétlés esetében a megismételt szó két kimondása között eltelt 
időt, míg az újraindításnál a félig kiejtett és az újraindított teljes szó közti időt 
(az első kimondás utolsó hangjának végétől a második kimondás első hang
jának kezdetéig tartó szakasz) jelentette (2. ábra).

szerkesztési szakasz

t e h á t  é n  (néma szünet: 22 ms) é k s z e r e t e k  ú g } '  l é t r e h o z n i  d o l g o k a t  

I t. kimondás I 1 2. kimondás 1

szerkesztési szakasz

m i k o r  n e m  r o k o n  n ő v é -  (néma szünet: 71 ms) n ö v é n y e k  k e r ü l t e k  e g y m á s  m e l l é  

! félig kiejtett szó I I teljes szó I

2. ábra
Szerkesztési szakasz az ismétlésnél és az újraindításnál

Elemeztük, hogy a szerkesztési szakaszok milyen arányban realizálódnak 
néma szünetként, hezitációként, illetve a kettő kombinációjaként. Az oszcil- 
logram és a spektrogram figyelembevételével, folyamatos auditív ellenőrzés 
mellett kimértük az első és a második kimondás időtartamát. Az ismétlések
nél a részt vevő két szó teljes hosszát vetettük össze, míg az újraindításoknál
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a második kimondásból is csak az első kimondásban már elhangzott szórész
let időtartamát vettük figyelembe (a fenti példában tehát mindkét esetben a 
nővé- szórészlet időtartamát adatoltuk). Az alaphangmagasság és a magán
hangzók formánsértékeinek meghatározásához automatikus mérést alkalmaz
tunk a Praat program 5.0.03-as verziójában. Az automatikus mérés minden 
10 ms-ban rögzítette az F0 és az első, a második, valamint a harmadik for- 
máns átlagát. A kapott adatokat ellenőriztük és szükség esetén manuálisan ja
vítottuk. Az adatok statisztikai elemzéséhez az SPSS szoftver 8.0-s verzióját 
használtuk. Az eredményeket egytényezős ANOVA-val (95%-os szignifikan- 
ciaszinten), párosított /-próbával, illetőleg többváltozós lineáris regresszióval, 
valamint binominális nemparaméteres teszttel elemeztük.

Eredmények
Az elemzett spontán beszédben az ismétlésre 705, míg az újraindításra 153 

példát találtunk. A 16 beszélőtől egyénenként átlagosan 30 perc 45 másod
perces beszédrészleteket elemeztünk; a legrövidebb felvétel 14 perc 36 má
sodperc, a leghosszabb 50 perc 50 másodperc hosszúságú volt (átlagos elté
rés: 10 perc 13 másodperc). A beszédanyagban az adatközlők közel 4,5-ször 
annyi ismétlést produkáltak (82,17%), mint újraindítást (17,83%). Az ismét
lések átlagosan 42 másodpercenként, míg az újraindítások átlagosan 3 perc 
14 másodpercenként fordultak elő. Ez összhangban áll azzal a már számos 
magyar és külföldi kutatás által igazolt ténnyel, miszerint a spontán beszéd
ben az egyik legtöbbször előforduló megakadásjelenség az ismétlés (vö. 
Clark-Wasow 1998; Gósy 2003; Gyarmathy 2006, 2007; Horváth 2007; 
Bóna 2006). Arra, hogy az újraindítások az ismétlésekhez képest ilyen kevés
szer fordulnak elő, lehet az magyarázat, hogy az önellenőrzési folyamat gyak
ran még az artikuláció megkezdése előtt jelzi a hibát, és mód van a rejtett kor
rekcióra. Az is feltehető továbbá, hogy az ismétlések különféle hibák felszíni 
megjelenései, míg az újraindítások elbizonytalanodási következmények.

Az ismétlések eredményei
Elemeztük, hogy az első, avagy a második kimondás igényelt-e nagyobb 

időráfordítást a beszélőktől. Amennyiben a hibadetektálási és javítási folya
matok a tervezés során megfelelően működnek, a beszélő a szerkesztési sza
kasz alatt képes korrigálni a hibát, ezért a megismételt szó kiejtése feltehetően 
kevesebb időt vesz igénybe. Az esetek 71,95%-ában a második, míg 28,05%- 
ában az első kimondás időtartama volt a rövidebb. Az ismétlésben részt vevő 
szavak az első elhangzáskor átlagosan 289,22 ms (59-901 ms) hosszúságúak 
voltak (átlagos eltérés: 171,03 ms), ez az időtartam a második elhangzáskor 
261,32 ms-ra (34-1043 ms) rövidült (átlagos eltérés: 134,65 ms). Mivel az 
ismétlés egy hangból (pl. határozott névelő, egyes szám harmadik személyü 
személyes névmás), illetőleg több hangból álló szavakat (pl. akkor, valami) 
egyaránt érinthet, a szóródás mindkét esetben nagy. Az időtartamértékek sta
tisztikai elemzése (egytényezős ANOVA) alapján megállapítható, hogy az
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ismétléseknél a második kimondás szignifikánsan rövidebb [F(2, 1372) = 
16,293; p  = 0,000] az elsőnél (3. ábra). Az ismétlés a tervezési folyamat va
lamely részén bekövetkezett hiba javításához biztosított megfelelő időt a be
szélő számára. Ekkor tehát nem maga az ismétlés tárgyát képező szó okozza 
a zavart, az csak egyfajta időnyerő stratégiaként funkcionál. A beszélő fenn 
kívánja tartani a folyamatos beszéd látszatát, ezért ismétel. Az esetek többsé
gében a szerkesztési szakasz alatt sikeresen végbemegy a javítás, ennek kö
vetkeztében a második kimondás időtartama lerövidül.

V'.

1. kim ondás 2. kimondás
3. ábra

Az első és a második kimondás időtartamértékei az ismétléseknél 
(szóródás és médián)

Választ kerestünk arra a kérdésre, hogy mi történik azokban az esetekben 
(az ismétlések 28,05%-a), amikor a második kimondás időtartama -  a fenti 
tendenciával ellentétben -  hosszabb, mint az elsőé. Az esetelemzésből kide
rült, hogy a beszélő ilyenkor még túlnyomórészt a közlés folytatásán gondol
kozik, esetleg a mentális lexikonban való kereséssel vannak problémái. Az el
ső és a második példa a lexikális előhívás problémáit szemlélteti, a harmadik 
pedig a fogalmi tervezés nehézségeit:

1. nem tudhatjuk hogy mi lesz tíz húsz év múlva mit hoz az élet hiszen (né
ma szünet: 717 ms) az ( 171 ms) az (300 ms) életben egy ööö (1031 ms) 
(néma szünet: 1055 ms) fo ly- (néma szünet: 176 ms) ööö (237 ms) /ó- 
lyamatos dolog van vagy egy f ix  pon t van az pedig a változás

A beszélőnek ebben a példában az okozhatta a problémát, hogy nem tudta 
idejében aktiválni a f ix  pont szavakat (esetleg nem tudta, hogyan fogalmazza



A beszélő bizonytalanságának jelzései: ismétlések és újraindítások 203

meg nyelvileg a gondolatot), ezért időre volt szüksége. A szóaktiválási ne
hézséggel már a h is ze n  szó kimondása közben szembesült, ezt jelzi a 717 ms 
hosszúságú néma szünet. A diszharmóniát az a z  névelő megismételt kimon
dása alatt is igyekszik feloldani — sikertelenül. Ezt nem csupán az jelzi, hogy 
a második kimondás időtartama az elsőhöz képest csaknem a duplájára nö
vekszik, hanem a két szóval később megjelenő hosszú hezitálás és néma szü
net is. A beszélő bizonytalansága a folytatásban sem szűnik meg: a fo l y a m a 
to s  szó artikulációját megszakítja, mivel nem ez az általa kimondani szándé
kozott célszó. Mivel a fo l y a m a to s  d o lo g  kifejezés beleillik a kontextusba, 
nem okoz értelmi zavart a hallgatónak (a döntés meghozatalára a megfelelő 
időt a 176 ms-os néma szünet és a 237 ms-os hezitálás biztosítja), a beszélő 
kimondja azokat, és ezalatt sikeresen aktiválja a f i x  p o n t  kifejezést is.

2. n e k i  is  k e lle tt h o g y  le g y e n  v a la m i v íz sz in te s  vagy (233 ms) ö ö ö  ( 169 ms) 
vagy (327 ms) e g y e n e s  v o n a l  a m i p á r h u z a m o s  a  f a l l a l  é s  a k k o r  v a la 
m ih e z  tu d  v is zo n y íta n i

A második példában a beszélő tévesen aktiválta és ejtette ki a v íz s z in te s  szót, 
amit azonnal észrevesz, a hibajavítása azonban nem fejeződik be a 233 ms-nyi 
v a g y  és a 169 ms-nyi hezitálás alatt, ezért megtörténik a v a g y  ismételt ki
mondása, és az ideje megnövekszik. A teljes, mintegy 730 ms-nyi időtartam 
már elegendő a célszó (e g y e n e s ) aktivációjához, grammatikai, fonológiai és 
artikulációs kódolásához.

A beszélő nemegyszer hangot is ad annak, hogy az adott pillanatban még a 
közlés folytatásán gondolkozik. Ezt szemlélteti a következő példa:

3. é n  n e m  v a g y o k  ez (229 ms) (néma szünet: 50 ms) ez (554 ms) h á t  
m m m  (298 ms) (néma szünet: 279 ms) h o g y  m o n d ja m  (néma szünet: 
1809 ms) ö ö ö  (720 ms) te h á t  n y ilv á n  o ly a n  é r te le m b e n  to le r á n s n a k  
k e l l  le n n e m

A beszélőnek egy váratlanul feltett kérdésre kell válaszolnia, az artikuláció 
megkezdésekor azonban még láthatólag nincs kialakult gondolata arra vonat
kozólag, hogy mit fog mondani. A tervezésben bekövetkezett bizonytalanság 
feloldására sem az e z  szó ismétlése, sem az utána következő töltelékszó, hezi
tálás és néma szünet ideje nem elegendő. A h o g y  m o n d ja m  szavakkal a hallga
tót egyfelől informálja az aktuális tervezési zavaráról, másfelől biztosítja arról, 
hogy szándékában áll a folytatás, a jelen esetben a kérdés megválaszolása.

Vizsgáltuk a szerkesztési szakaszok időtartamát és felépítését. Az ismétlé
sek szerkesztési szakasza átlagosan 277,41 ms volt, az adatok azonban 0 ms 
és 2909 ms között szóródnak (átlagos eltérés: 465,20 ms). Előfordul, hogy a 
szerkesztési szakasz teljesen hiányzik. Ezekben az esetekben biztosra vehető 
a rejtett önmonitorozás hibátlan működése; a hiba felismerése és sikeres kor
rekciója még a tervezési folyamat részeként végbement, ezért a hiba nem je
lenik meg a felszínen, csak az ismétlés ténye utal a beszélő tervezési problé
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májára (pl.: e z  n e m  le h e t  e g y  j ó  é rv  hiszen hiszen e g y  g y e r e k n e k  s z ü k s é g e  van  
arra ). Az ismétlések 33,96%-ára volt jellemző a zéró ms időtartamú szer
kesztési szakasz; elekor a megakadás valójában nem is szakítja meg a közlés 
folyamatosságát. Nem tudunk pontos határt megállapítani arra vonatkozólag, 
hogy hány ms felett beszélhetünk hallás alapú önmonitorozásról. Valószínű
síthetjük, hogy amennyiben a szerkesztési szakasz 200 rns-nál rövidebb, úgy 
a javítás a rejtett monitorozás eredményeként ment végbe (vő. Bevezetés). Az 
ismétlések 63,54%-ánál a szerkesztési szakasz 200 ms-nál rövidebb, tehát az 
elbizonytalanodást okozó hiba detektálása és javítása a rejtett önellenőrzés 
során történhetett (a hiba a felszínen nem is jelent meg).

A szerkesztési szakasz felépítése különbözően alakulhat; állhat csak néma 
szünetből [b á r m ily e n  o ly a n  d o lo g  is  fe lm e r ü lh e t  a  f e lv é te l  k a p c s á n  ami (néma 
szünet: 667 ms) ami n e m  te sz i le h e tő v é  a z  a z o n o s ítá s t], kitöltött szünetből 
[azt g o n d o lo m  hogy ö ö ö  (50 ms) hogy n e m  j ó  h o g y h a  a  tá r s a d a lo m  e n n y ir e  
e lfo g a d ó ], és lehet e kettő kombinációja [le h e t ta lá ln i tá m p o n to k a t  ami ö ö ö  
(215 ms) (néma szünet: 551 ms) ami k ö ze le b b  v ih e t] . Az ismétlések szerkesz
tési szakasza legnagyobb arányban néma szünetként valósult meg (80,04%- 
ban); 7,76%-ban hezitálásként, 12,19%-ban néma szünet és hezitálás külön
böző kombinációiként (1. táblázat).

1. táblázat: Az ismétlések szerkesztési szakaszának hossza
Szerkesztési szakasz Átlagos időtartam Minimum Maximum

Néma szünet 354,14 ms 7 ms 2909 ms
Hezitálás 180,11 ms 42 ms 909 ms
Néma szünet és hezitálás 1005,85 ms 90 ms 3537 ms

A tartalmas szavak, illetve a funkciószók a spontán beszédben eltérő 
arányban fordulnak elő. Szende Tamás 1973-as adatai alapján a spontán be
széd 39,25%-a tartalmas szó, 60,75%-a pedig funkciószó, mig egy tíz évvel 
később elvégzett, kötetlen beszélgetéseket vizsgáló kutatás eredményei sze
rint a tartalmas szavak előfordulási gyakorisága 41,21%, míg a funkciószava
ké 58,79% (Keszler 1983). A BEA-n végzett, nem publikált adatok szerint a 
tartalmas szavak előfordulása 37,92%, a funkciószavaké 62,08%. Az angol 
nyelvű Switchboard-korpusz elemzése hasonló tendenciát mutat (eltekintve a 
nyelvspecifikus különbségektől); a funkciószavak 37,6%-a több mint 1000- 
szer fordult elő, ellentétben a tartalmas szavakkal, melyeknek csupán 0,5%- 
áról mondható el. Kevesebb mint 10 előfordulás jellemezte azonban a tartal
mas szavak 75%-át, a funkciószavaknak pedig az 5,7%-át (Clark-Wasow 
1998). A tartalmas, illetve a funkciószavak aránya az ismétlések esetében elté
rően alakul; a spontán beszédbeli gyakoriságnak megfelelően az ismétlések 
nagyobb mértékben érintettek funkciószavakat, mint tartalmas szavakat. Az 
ismétlések 92,91%-a funkciószavakon fordult elő, csupán 7,09%-uk volt tar-
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talmas szó. Annak igazolására, hogy ez az előfordulási arány véletlenszerű-e, 
binominális nemparaméteres tesztet kézítettünk. Nullhipotézisünk (H0) sze
rint a funkciószavak és a tartalmas szavak egyenlő arányban jelennek meg, 
ezért a H0 szerinti gyakoriságot 0,5-re, 50%-ra állítottuk. A teszt lefuttatása 
után az eredmények azt mutatják, hogy a H0 szerinti gyakoriság (0,5) mellett, 
a tapasztalati gyakoriság 91/152 = 0,60, ami egyoldali szignifikanciát ered
ményez (p = 0,0175). Nullhipotézisünket ezek alapján elvethetjük, ami azt je
lenti, hogy az ismétléseknél a funkciószavak túlsúlya nem véletlenszerű. Ez 
egybevág az angol nyelvre kapott kutatási eredményekkel, amelyekben meg
állapították, hogy a beszélők a funkciószavakat sokkal gyakrabban ismétlik, 
mint a tartalmas szavakat (Fox-Jasperson 1995). Ez részben a gyakorisági té
nyezőkkel van összefüggésben, részben pedig az ismétlés elsődleges funkció
jával, az időnyeréssel. Úgy tűnik, fontos, hogy a beszélő olyan szót válasz- 
szón, amely tartalmilag nem változtatja meg a közlését, nem okoz értelmi za
vart a hallgató számára. Kiváltja ugyanakkor a (további) hezitálást, tehát 
fenntartja a folyamatos beszéd látszatát. A másik lehetséges magyarázat a 
funkciószavak klisészerű tárolásával van összefüggésben (Gósy 2005); ismét
lésük valószínűleg egyszerűbben megoldható.

Elemeztük a beszélők alaphangmagasságának változását mindkét nemnél a 
két kimondás során. A nőknél a második kimondáskor magasabb átlagos alap
hangmagasságot mértünk, mint az elsőnél, de a különbség rendkívül csekély. 
A férfiaknál a második kiejtés F0-átlaga alacsonyabb volt az elsőnél (2. táb
lázat), ami az érdes zönge (Bőhm-Ujváry 2008) második kiejtésben való 
megjelenésével magyarázható. A különbség itt is kicsi. Az ismétlések közel 
10%-ában adatoltunk érdes zöngét. Ebből az esetek 8,96%-ában mindkét, 
25,37%-ában az első, míg 65,67%-ában a második kimondás valósult meg 
érdes zöngével. A beszélők az ismételt ejtésre kevesebb energiát fordítanak.

2. táblázat: A férfiak és a nők alaphangmagassága az ismétlésekben
1. kimondás

F,r átlag Átlagos eltérés
2. kimondás

Fu-átlag Átlagos eltérés
Férfi
Nő

106,72 Hz 35,39 Hz 
190,14 Hz 41,32 Hz

102,58 Hz 34,79 Hz 
192,94 Hz 33,44 Hz

Az alaphang hangterjedelme a nőknél a második kimondás során szűkült; 
de az adatok statisztikai elemzése nem mutatott szignifikáns különbséget. 
A férfiaknál azonban a megismételt szó F0-hangterjedelme szignifikánsan 
szélesebb [/(494) = —2,460; p = 0,014], Curl és munkatársai (2006) angol 
nyelvű társalgásokból származó ismétlésekben elemezték az alaphangmagas
ságot, és a kapott eredmények alapján megállapították, hogy az ismételt rész
ben az Fo-hangterjedelem általában szűkebb.
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Választ kerestünk arra a kérdésre, hogy a szerkesztési szakasz hosszától 
függően módosul-e a második kimondásban az alaphang átlagértéke, a két 
változó között azonban nincsen statisztikailag igazolható összefüggés. Annak 
megválaszolására, hogy milyen összefüggés mutatható ki az első kimondás 
Fo-átlaga és hangterjedelme, valamint a második kimondás F0-átlaga és hang- 
terjedelme között, többváltozós lineáris regressziót alkalmaztunk. Mindkét 
nemnél lineáris pozitív kölcsönhatás van a két kimondás Fo-átlaga és hangter
jedelme között. A férfiaknál a regresszió értéke r -  0,624, a nőknél r = 0,685, 
(4. ábra). Ez erős lineáris kapcsolatot jelent a két változó között. Az alkalma
zott modell segítségével tehát az első kimondás F0-átlagából és hangterjedel
méből következtethetünk a második kimondás értékeire.

I sm é tlé s  (fé rf i)

Ism étlés (nó)

4. ábra
Lineáris kölcsönhatás az ismétlések első és második kimondásának 

átlagértékei között
F0-
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A magánhangzók első, második és harmadik formálisának elemzése vá
laszt ad arra, hogy módosul-e az artikulációs konfiguráció a két kimondás fo
lyamán. Sem a férfiak, sem a nők ejtésében nem volt statisztikailag igazolha
tó különbség az egyes magánhangzók között a szavak első és második ki
mondásában (3. táblázat), ez megegyezik az angol nyelvre kapott eredmé
nyekkel. A produkciós folyamat során az első és a második kimondás terve
zése nem különül jelentősen el, az ismétlés feltehetően ugyanazon fonetikai 
terven belül valósul meg (Curl et. al. 2006).

3. táblázat: Az ismétlésekben leggyakrabban előforduló magánhangzók 
formálisainak átlagértékei

F, (Hz) 
1. ejtés

F, (Hz) 
2. ejtés

F2 (Hz) 
1. ejtés

F2 (Hz) 
2. ejtés

F., (Hz) 
1. ejtés

F3 (Hz) 
2. ejtés

D 580,87 562,74 1130,69 1123,06 2502,79 2520,09
G <) 458,22 433,75 1119,89 1157,97 2412,97 2404,31

£ 565,10 565,57 1611,43 1631,94 2509,59 2513,45
i 382,17 387,56 2141,94 2104,39 2682,50 2681,83

50 D 652,87 628,62 1463,06 1458,78 2749,13 2711,59
a

£ 654,80 606,63 1977,73 1966,57 2913,03 2900,37

Az újraindítások eredményei
Az újraindítás arra utal, hogy a beszélő a lexikális előhívás közben elbi

zonytalanodik. A szó kiejtése először csak részleges, majd rövid szünet után 
végbemegy a teljes szó kiejtése. Elemeztük, hogy a beszélő az első vagy a má
sodik kimondást valósítja meg hosszabban. Az ismétlésekéhez hasonló ered
ményeket kaptunk: az újraindítások 80,29%-ban a második, míg 19,71%-uk- 
nál az első kimondás volt a rövidebb. Az első kimondás átlagosan 259,76 ms 
(96-636 ms) volt (átlagos eltérés: 117,18 ms), a második ennél 23%-kal rö
videbb: 199,82 ms (51-579 ms) (átlagos eltérés: 109,38 ms). A második ki
mondás időtartama szignifikánsan rövidebb [F(2, 272) = 19,152; p = 0,000], 
mint az elsőé (5. ábra). Ezek alapján feltételezhetjük, hogy a beszélők hibade
tektálási és javítási folyamatai a tervezés során megfelelően működtek, a hi
bát a szerkesztési szakasz alatt korrigálták, ezért a második kiejtés már keve
sebb időt vett igénybe.

Azokban az esetekben, amikor a második kimondás időtartama hosszabb 
volt (a példák 19,71%-a), mint az elsőé, az okozta az időtartam növekedését, 
hogy a beszélő közvetlenül az újraindítás előtt téves kezdési vagy téves szóta- 
lálási hibát ejt. Emiatt nagyobb mértékben bizonytalanodik el, hogy ezúttal 
valóban a célszót aktiválta-e (4. példa). A második kimondás időtartam
növekedését okozhatja továbbá az is, hogy a beszélő még mindig bizonytalan 
a közlés tartalmában (5. példa).
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5. ábra
Az első és a második kimondás időtartamértékei az újraindításoknál 

(szóródás és médián)

4. é s  m in d e g y ik  v a la m i m ó d o n  v ig y e - vé- (239 ms) (néma szünet: 143 ms) 
védekezett (v é  = 271 ms)

A példában a beszélő elbizonytalanodását egy megelőző téves szókezdés 
okozza. Mivel a téves kezdés után hiányzik a szerkesztési szakasz, valószínű
síthető, hogy annak felismerése és javítása a rejtett önmonitorozás eredmé
nyeképpen megtörtént. A fonetikai hasonlóság miatt azonban a beszélő a ja
vított alak helyességében kételkedik.

5. u n a tk o zó  (néma szünet: 290 ms) k a n a d a i tu d ó so k  (néma szünet: 525 ms) 
m e g á l la p í to t tá k  (néma szünet: 357 ms) a a  (néma szünet: 117 ms) p á r 
h u z a m o t  (néma szünet: 571 ms) a z  e m b e r e k  b izo n y o s  n e g a tív  tu la j
d o n s á g a i  é s  (néma szünet: 378 ms) a  n ö v é n y e k  (néma szünet: 933 ms) 
é le tv i te l i  k ö r ü lm é n y e i  k ö zö tt (néma szünet: 146 ms) te h á t h o -  (155 ms) 
(néma szünet: 130 ms) hogy (h o  =177 m s )  fo g a lm a z z a m  m e g

Ebben az esetben a beszélő azt a feladatot kapta, hogy minél részletesebben 
próbálja meg összefoglalni egy általa először hallott, ismeretlen szöveg tar
talmát. A két-három szavanként elforduló néma szünetek egyértelműen jelzik 
a beszélő fogalmi tervezéssel kapcsolatos nehézségeit. Az adatközlő sem a 
közlés tartalmában, sem annak formájában nem biztos. Ez okozza a példában 
szereplő újraindítás második kimondásában tapasztalható időtartam-növeke
dést is. A beszélőnek ezek után még további összesen 2625 ms-os szünetre 
(egy 714 ms-os néma szünet után 537 ms-os hezitálás, majd 1373 ms-os néma
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szünet következett) volt szüksége ahhoz, hogy gondolatait összerendezze, és 
megfelelő nyelvi formába öntse.

Elemeztük a szerkesztési szakaszok időtartamát és felépítését. Az újraindí
tások szerkesztési szakaszának időtartama átlagosan 152,41 ms volt. A legrö
videbb szerkesztési szakasz 0 ms, a leghosszabb 1155 ms hosszúságú (átla
gos eltérés: 249,03 ms). Az újraindítások 34,5%-ánál a szerkesztési szakasz 
hiányzott. Ezekben az esetekben biztosra vehető, hogy a beszélőnek még a 
tervezési folyamat részeként sikerült feloldania az elbizonytalanodás okául 
szolgáló diszharmóniát. Az újraindítások 78,17%-ában a szerkesztési szakasz 
200 ms-nál rövidebb idő alatt realizálódott. Ebből arra következtethetünk, 
hogy az esetek többségében a beszélő a lexikális előhívással kapcsolatos bi
zonytalanságát nem a saját beszédének hallás alapú megértése alapján javítja, 
hanem a rejtetten működő folyamatok részeként.

A szerkesztési szakasz felépítése az ismétlésekhez hasonlóan változó volt. 
Az újraindításoknál a részben kiejtett szót az adatok 84,95%-ában követte 
néma szünet [akkor amikor nem rokon nővé- (néma szünet:71 ms) növények 
kerültek egymás mellé}. Az újraindított szót 8,60%-ban előzte meg hezitálás 
[mivel én mé- ööö (170 ms) mérnök végzettségű vagyok]', a hezitálás és a 
néma szünet kombinációja az adatok 6,45%-ára volt jellemző [védekezett az 
ellen hogy a másik elvonja előle a tá- (néma szünet: 118 ms) öó'ö (285 ms) 
(néma szünet: 72 ms) táplálékot] (4. táblázat).

4. táblázat: Az újraindítások szerkesztési szakaszának hossza
Szerkesztési szakasz Átlagos hosszúság Minimum Maximum

Néma szünet 211,39 ms 12 ms 1155 ms
Hezitálás 185,12 ms 69 ms 351 ms
Néma szünet és hezitálás 577,00 ms 78 ms 1123 ms

A két megakadásjelenség (ismétlés és újraindítás) szerkesztési szakaszának 
összehasonlító elemzéséből kiderült, hogy a megakadásjelenség típusa meg
határozó a szerkesztési szakasz hosszát illetően [egytényezős ANOVA: F = 
(2, 824) = 9,669; p  = 0,002]. Az újraindítások során a beszélőnek csaknem 
feleannyi időre van szüksége a diszharmónia feloldásához, mint az ismétlé
seknél (6. ábra). Az előbbi esetben ugyanis az önmonitorozás magára az újra
indítás tárgyát képező hangsorra irányul, a kiejteni kívánt szó tehát már nem 
csupán aktiválódott a mentális lexikonban, hanem az artikuláció közben sza
kadt meg. A kiejtett szótöredékről kell tehát eldöntenie a beszélőnek, hogy 
valóban a kívánt hangsor artikulációját kezdte-e meg. Az ismétlések során 
bonyolultabb hibajavítási folyamatokat kell feltételeznünk, amelyeknek kö
vetkeztében a szerkesztési szakaszok időtartama hosszabb lesz. A két meg
akadásjelenség között nem csak a szerkesztési szakasz időtartamának átlagá
ban figyelhető meg nagy különbség, de az adatok szóródásában is. Az ismét
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léseknél az időtartamértékek nagyon tág tartományban realizálódnak. Ekkor -  
mint korábban írtuk -  a beszélő bizonytalanságát kiváltó zavar a tervezési fo
lyamat bármely szintjén bekövetkezhetett.
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6. ábra
Az elemzett megakadásjelenségeket követő szerkesztési szakasz tartama 

(médián és szóródás)

A beszélők önmonitorozási stratégiáira jellemző, hogy az újraindításkor 
hány beszédhang megvalósulása után állítják le, majd indítják újra az adott 
szó kiejtését. Az artikuláció leggyakrabban 1—3 beszédhang után szakad meg; 
4, 5, 6 és annál több hang kiejtése után a beszélők már ritkán állítják le és in
dítják újra az adott hangsor artikulációját (7. ábra). Minél több hang valósul 
tehát meg a célszóból, a beszélő annál biztosabb benne, hogy a megfelelő 
szót aktiválta. Az adatok statisztikai elemzése azt igazolta, hogy az első kiej
tésben megvalósult hangok száma összefügg a szerkesztési szakasz időtarta
mával [egytényezős ANOVA: F(8, 141) = 2,292; p = 0,025]. Egyetlen hang 
megvalósulása esetén a szerkesztési szakasz átlagos időtartama 174,30 ms 
(átlagos eltérés: 279,32 ms), két hang esetén pedig 62,14 ms (átlagos eltérés: 
98,47 ms). A szerkesztési szakasz időtartama még több kiejtett beszédhang 
esetén nem rövidül.

A funkciószók és a tartalmas szavak aránya az újraindításoknál másként 
alakul, mint az ismétléseknél. Funkciószókat 59,87%-ban, tartalmas szavakat 
40,13%-ban indítanak újra a beszélők. Ez az arány gyakorlatilag megfelel a 
két kategória spontán beszédbeli gyakoriságnak (Szende 1973, Keszler 
1983). Azért, hogy igazoljuk, hogy ez az előfordulási arány nem véletlensze
rű, ezúttal is binominális nemparaméteres tesztet készítettünk. Nullhipotézi-
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süiak (H0) szerint a funkciószavak és a tartalmas szavak egyenlő arányban je
lennek meg az újraindításkor. A teszt a H0 szerinti gyakoriság (0,5) mellett, 
655/705 = 0,93 tapasztalati gyakoriságot igazolt, ami egyoldali szignifíkanci- 
át eredményezett (p = 0,0175). Megállapítható tehát, hogy csakúgy, mint az 
ismétléseknél, itt sem véletlenszerű az, hogy az újraindítások nagyobb mér
tékben a funkciószavakat érintik. Ahhoz ugyanis, hogy a beszélő megfelelően 
tudjon dönteni az adott funkciószó helyességéről, már rendelkeznie kell a tel
jes közlés(rész) grammatikai szerkezetével.

I——Jelölőn kilns — ídótnitam

7. ábra
A kiejtett beszédhangok száma újraindításkor és a szerkesztési szakasz

időtartama

Az alaphangmagasság a nőknél az ismétlésekhez hasonlóan az újraindítá
soknál is csekély mértékben magasabb volt a második kimondáskor, a férfi
aknál nem volt kimutatható alaphangmagasság-változás (5. táblázat). Az újra
indítások 8,45%-ánál találtunk érdes zöngét, de csak a férfiak ejtésében. 
41,6%-ban mindkét kimondás, 33,3%-ban a második, 25%-ban pedig az első 
esetében vált aperiodikussá a zöngeképzés.

5. táblázat: A férfiak és a nők alaphangmagassága az újraindításokban
1. kimondás 2. kimondás

F0-átlag Átlagos eltérés Fu-átlag Átlagos eltérés
Férfi 105,03 Hz 43,14 Hz 105,66 Hz 41,42 Hz
Nő 185,28 Hz 31,89 Hz 194,76 Hz 24,72 Hz
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Az alaphang hangterjedelmének változása a két nemnél eltérően alakult. 
A nők hangterjedelme a második kimondáskor szűkült, a férfi beszélőké nem 
változott. Az újraindítások első kimondásának F0-átlaga és hangterjedelme, 
valamint a második kimondásának F0-átlaga és hangterjedelme közötti össze
függés igazolására többváltozós lineáris regressziót alkalmazunk. Az ered
mények arra engednek következtetni, hogy az újraindítások esetében mindkét 
nemnél lineáris pozitív kölcsönhatás van a két kimondás F0-átlaga és sávszé
lessége között. A férfiak újraindításainál a regresszió értéke r = 0,624, míg a 
nőknél r = 0,638 (8. ábra). Ez azt jelenti, hogy a két változó között erős lineá
ris kapcsolat áll fenn. Az általunk alkalmazott modell segítségével az első 
kimondás F0-átlagából és hangterjedelméből következtethetünk a második 
kimondás értékeire.

8. ábra
Lineáris kölcsönhatás az újraindítások első és második kimondásának F0-

átlagértékei között
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A magánhangzók első, második és harmadik formálisának elemzésével ka
pott adatok szerint egyik magánhangzó esetében sem találtunk szignifikáns 
különbséget az újraindításokban (6. táblázat). Arra következtethetünk ennek 
alapján, hogy az újraindítás során ugyanaz a fonetikai terv valósul meg az el
ső és a második kimondáskor. Az artikuláció megszakadásakor a beszélőnek 
egy egyszerű döntést kell hoznia, hogy a megfelelő szó kiejtését kezdte-e 
meg. Ha a kérdésre a válasz igen, megtörténik a szó teljes kimondása, és eh
hez az artikulációs tárban már meglévő hangsor lehívása történik meg. A cél
szó fonetikai terve az ellenőrzés ideje alatt ugyanis valószínűsíthetően „vára
kozik” az artikulációs tárban. Amennyiben az ellenőrző kérdésre az önmoni- 
torozó rendszer nemleges választ ad, a tervezési folyamat újraindul, és vég
bemegy a célszó akti vációja és kimondása, ez azonban már a téves kezdés 
esete.

6. táblázat: A leggyakoribb magánhangzók formálisainak átlagértékei az
újraindításokban

F, (Hz) F, (Hz) F2 (Hz) F2 (Hz) Fj (Hz) F3 (Hz)
1. ejtés 2. ejtés 1. ejtés 2. ejtés 1. ejtés 2. ejtés

G 3 598,64 567,54 1134,50 1160,18 2533,32 2524,04
a  e 550,67 542,89 1626,89 1657,78 2483,33 2503,56
a  a 713,21 655,71 1394,50 1430,57 2806,71 2869,01

Következtetések
Kutatásunkban a magyar spontán beszédben előforduló -  a beszélő bizony

talanságát jelző -  ismétléseket és újraindításokat elemeztük. Az eredmények 
alapján választ kaptunk arra, hogy mely akusztikai fonetikai paraméterek vál
toznak meg a második kimondás során, továbbá a temporális eredményekből 
következtethettünk az önmonitorozó mechanizmus működésére. A két meg
akadásjelenség időviszonyainak elemzése igazolta azt, hogy a második ki
mondás rövidebb időt vesz igénybe. A szerkesztési szakasz időtartama tehát 
vélhetően elegendő időt biztosít a beszélőnek a zavar elhárítására, ennek kö
vetkeztében a második kimondás időtartama lerövidül. Ez jelzi az önjavítási 
stratégiák sikerességét. A két kimondás közötti szerkesztési szakasz időtar
tama az önellenőrzés rejtett vagy felszíni voltára utal. Az ismétlések szer
kesztési szakasza átlagosan csaknem kétszer olyan hosszú, mint az újraindítá
soké. Ez a tény, illetőleg az, hogy az újraindításoknál nagyobb a 200 ms-nál 
rövidebb szakaszok előfordulási aránya, arra enged következtetni, hogy az 
ismétlés ideje alatt a beszélőnek a tervezési folyamat valamely szintjén előállt 
hibát kell korrigálnia. Az újraindításoknál az első kimondásban a célszóból 
csupán néhány hang valósul meg. Minél hosszabb a szórészlet, a beszélő an
nál biztosabb abban, hogy a kívánt szót aktiválta.
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Mindkét elemzett megakadásjelenség túlnyomórészt funkciószókat érintett, 
ez a jelenség nem véletlenszerű. Az ismétlések esetében ez töltelékelem- 
funkcióra utal. Az újraindításoknál a célszó megfelelőségét ellenőrzi a beszé
lő; a tartalmas szavaknál elsősorban szemantikai tekintetben, a funkciószók
nál a közlésrészlet teljes grammatikai szerkezetének ellenőrzése is szükséges.

Az ismétlések és az újraindítások első és második kimondásában nem vál
tozott a beszélők alaphangmagassága. A férfiak ismétléseiben a második ki
mondás Fo-ja nemegyszer érdes zöngével valósult meg. Többváltozós lineáris 
regresszióval sikerült igazolnunk, hogy az első kimondás F0-átlagából és 
hangterjedelméből mindkét vizsgált megakadásjelenség esetében következ
tetni lehet a második kimondás értékeire.

A formánsértékek sem az ismétléseknél, sem az újraindításoknál nem vál
toztak jelentős mértékben. Ez azt bizonyítja, hogy az újraindításoknál a már 
kész és félig kiejtett szóra vonatkozó fonetikai terv az ellenőrzési és javítási 
folyamat végéig az artikulációs tárban „várakozik”; az ismétlések esetében 
pedig a tervezési folyamatban nem választható külön a két rész tervezése, ha
nem az egyetlen fonetikai terv részeként jön létre.
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