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MEGAKADÁSJELENSÉGEK  
A SPONTÁN ÉS A SZÓNOKI BESZÉDBEN

Laczkó Mária

B e v e z e t é s
A beszédfolyamat hangsorok és jelkimaradások ritmikus váltakozása. Az 

artikuláció elmaradásakor hangos elemeket nem tartalmazó szünetek és 
akusztikailag azonosítható hangjelenségek egyaránt megszakíthatják a beszéd 
folyamatosságát (Harley 2001). A megszólalás szándékától a közlés kimon
dásáig zajló folyamatban azonban hibák is megjelenhetnek, hiszen a gondolat 
megtervezése és a gondolathoz tartozó nyelvi forma megtalálása szinte egy 
időben zajló működéseket jelent a beszélő számára. Magabiztossága vagy ha
tározatlansága a tervezési és a kivitelezési folyamatokat egyaránt befolyásol
hatja. Bizonytalan lehet a beszélő már a makrotervezés során a kommuniká
ciós cél behatárolásakor is, csakúgy, mint a mikrotervezés, azaz a nyelvi 
struktúrák pontosítására irányuló folyamatban, a lexikai válogatás során 
(Levelt 1989, 1993). Mindezek a kivitelezés, vagyis a közlés nyelvi formájá
nak kialakítási nehézségét eredményez(het)ik, amelyek szintén visszahathat
nak a tervezési folyamatokra. A szakaszok egymásra hatásának diszharmoni
kus működése a felszíni szerkezetben szintén a beszéd folyamatosságának 
megtöréséhez vezet(het). Azokat a jelenségeket, amelyek a beszéd folyama
tosságát akadályozzák, összefoglaló terminussal megakadásjelenségeknek ne
vezzük (Gósy 2002). A magyar nyelvben funkciójuk alapján két kategóriára 
osztották őket. A nem a lélegzetvételt biztosító és nem retorikai célú szüne
tek, a hezitálások, nyújtások, újrakezdések, ismétlések és töltelékszavak a bi
zonytalanság kategóriájába sorolhatók. Az elszólások, a nyelvbotlások, a 
grammatikai és lexikai tévesztések, a „nyelvem hegyén van” jelenség, a sor
rendiség eltérései (anticipáció, perszeveráció, metatézis) hibaként értelme- 
zendők (Gósy 2004).

A megakadásjelenségek a rejtetten működő folyamatok működésébe en
gednek betekintést. Ezért gyakran kutatott kérdés az, hogy milyen gyakorisá
got mutatnak az egyes típusok, és megjelenésük milyen tényezőktől függ. 
Vizsgálták például az életkor, a nem, a partnerek szerepét, valamint a témának 
és a társalgásban betöltött funkciónak a tervezésre gyakorolt hatását, vagyis 
azt, hogy az említett tényezők milyen típusú megakadásjelenségek előfordu
lását növelik meg (Bortfeld et al. 2001; Gósy 2002, 2003, 2004; Menyhárt 
2003; Bóna 2006). A kommunikációs helyzetben és ebből következően az 
egyes szövegtípusokban (narratíva, dialógus) megjelenő megakadások gya
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koriságát szintén elemezték (Fox Tree 1995; Bortfeld et al. 2001). A különfé
le szövegekben fellépő megakadásjelenségek feltérképezésére irányuló mun
kákban publikáltak adatokat feladatorientált dialógusokra (Horváth 2004), 
többféle interjúhelyzetben készült monologikus szövegekre (Markó 2004) 
vonatkozóan, s történtek elemzések társasjáték közbeni megakadásjelensé
gekről (Szabó 2004) is.

A beszélők megnyilatkozásai különböző helyzetben különböző céllal tör
ténnek. Ha az elhangzó szöveg akusztikai sajátosságait is tekintetbe vesszük, 
az alábbi típusokat különíthetjük el: 1. spontán beszéd; 2. felolvasás; 3. inter- 
pretatív közlés; 4. félreproduktív beszéd (Wacha 1974; Fábricz 1988). Az 
egyes szituációkban megszólaltatott beszédformák a megnyilatkozótói a szö
veg másfajta szerkesztettségét kívánják, és másfajta tervezési műveleteket is 
jelentenek.

Az érvelő vagy szónoki beszéd a spontán beszéd és a felolvasás közötti szi
tuációként értelmezhető. A szónoki beszéd előre megfogalmazott argumentu
mokból épül fel, amelyek a beszéd menete során strukturálódnak. A beszéd 
célja a hallgató befolyásolása, meggyőzése, ezért a mondanivaló és a nyelvi 
forma is kötött. A téma köré csoportosítva rendezzük szigorú logikai rend 
szerint gondolatainkat, miközben a szónoki beszéd jellegzetes formai kellé
keit is figyelembe vesszük. Az így megszerkesztett beszédváz, vagyis az elő
re megfogalmazott gondolatok alapján szólaltatjuk meg a szöveget az adott 
helyzetben. Mivel a szónok/a beszélő bizonyos fogalmakat, idézeteket fontos, 
hogy könyv nélkül tudjon érvei tolmácsolásához, de a leírtakhoz nem kell szó 
szerint ragaszkodnia, az érvelő szöveg leginkább a félreproduktív szöveg tí
pusába sorolható. A gondolatat tervezése és a nyelvi forma kialakítása tehát a 
spontán beszédhelyzettől eltérően időben megelőzi a szöveg elmondását, de a 
szituációból következően a kettő egyidejű működéseket is jelenthet. A meg- 
hangosítás jórészt az előzetesen rögzített információk felidézésén, kisebb 
részben a pillanatnyi szerkesztési műveletekből következő kivitelezésen alap
szik. Ezért fontos szerepet játszik a tanulás (gyakorlás) és ezzel összefüggés
ben a memória pontos működése.

Valószínűsíthető, hogy a megakadásjelenségek a kétféle beszédhelyzetben 
másképp jelennek meg. A jelen kutatás célja, hogy ugyanazon életkorú adat
közlők, középiskolai tanulók spontán és szónoki beszédében vizsgálja a meg
akadásokat. E korosztály választását az indokolta, hogy elenyésző azoknak a 
kutatásoknak a száma, amelyek spontán beszédük megakadásaival foglalkoz
nak. A szónoki beszéd jellemzőinek elsajátíttatása szintén erre az interval
lumra esik, ami felveti azt a kérdést is, hogy a diákok hogyan hangosítanak 
meg ún. félspontán szöveget. A kutatásban ezért arra kerestünk választ, hogy 
a megakadások mennyisége és minőségi eloszlása miképpen jellemzi a kétfé
le beszédmódban megjelenített szövegeiket. Hipotézisünk szerint a spontán 
és a szónoki beszédben különbségek mutatkoznak nemcsak a megakadások 
számában, de a bizonytalansági és a hiba típusú megakadások arányában is, a
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szónoki beszédben mindkettő aránya kisebb lehet. Vizsgáltuk továbbá, hogy 
vajon a kétféle monologikus szövegben milyen típusú megakadások mutat
nak eltérést.

A n y a g ,  m ó d s z e r ,  k í s é r l e t i  s z e m é l y e k

A hipotézis ellenőrzésére és a kérdések megválaszolásához ugyanannak a 
hat középiskolai tanulónak a spontán és szónoki beszédét elemeztük. Átlag- 
életkoruk 17,4 év volt. Valamennyi diák ugyanabban a középiskolában tanul, 
a 10., a 11. és egy diák a 12. évfolyamon. Öt lány és egy fiú vett részt a vizs
gálatban.

Először a tanulók szónoki beszédét rögzítettük digitális formában Sony 
MZ-R900 típusú minidisc-hangfelvevővel. A beszédeket egy középiskolai 
retorikai versenyen a diákok beleegyezésével vettük fel 2009 márciusában. 
A verseny délutáni időpontban zajlott. A diákok két téma közül választhattak 
és dolgozhatták ki előzetesen érvelő szövegüket. A verseny felhívásának nap
jától egy hónap állt rendelkezésükre ahhoz, hogy mindezt elkészítsék és me
morizálják. A versenyen külön felkészülési időt nem kaptak, sorszámot húz
tak, és azok sorrendjében szólaltatták meg beszédüket. Ezek voltaképpen az 
előre megfogalmazott és megtanult érveiknek meggyőző és kifejező elmon
dását jelentették. A választható témák a család és a családi értékek napjaink
ban betöltött szerepére, valamint az internetes kommunikáció és a könyvek 
információközvetítő szerepére vonatkozhattak. A résztvevők közül ketten az 
elsőben, négyen a másodikban fejtegették érvelésüket. Ugyanezen diákoktól 
két héttel később, délelőtti időpontban spontán beszédet rögzítettünk, ezek 
témája a család volt. A diákok ekkor 1,5 percnyi gondolkodás után fejthették 
ki gondolataikat. A beszédek idejét nem határoztuk meg egyik esetben sem, 
noha a verseny felhívásában az állt, hogy a versenyzőknek kb. 3 percben kell 
kifejteniük álláspontjukat a választott témában.

A kétféle rögzített szöveg együttes ideje 33 perc 59 másodperc, a spontán 
beszédben kissé rövidebb az összesített beszédidő ( 15'40"), mint a szónoki 
beszédben (18'19"). Egyéni eltérések a spontán beszédben voltak, a legrövi
debb ideig beszélő diák felvétele nem egészen egy perc volt, a leghosszabb 
ideig beszélő közel három és fél percben fejtette ki gondolatát. A szónoki be
szédben nagyjából három perces időtartamban mondták el érveiket a tanulók.

A diákok magnetofonra rögzített spontán és érvelő beszédeit lejegyeztük, 
jelöltük a szüneteket (néma és kitöltött), és tipizáltuk a megakadásjelensége
ket. A szüneteket a Praat programmal ellenőriztük. Jelen munkában csak a 
szünetek számát vettük figyelembe, a néma és a kitöltött szünetek közül az 
utóbbit számoltuk. A megakadások tipizálásához Gósy (2004) kategorizáció- 
ját alkalmaztuk.

A statisztikai vizsgálatokat (korrelációelemzés, egymintás í-próba) az 
SPSS 10.0-s verziójával végeztük.
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E r e d m é n y e k
A spontán beszéd 15'40"-es anyagában összesen 250, a szónoki beszéd 

18'19"-es anyagában 104 megakadást regisztráltunk. Az összesített adatok 
azonos tendenciát mutatnak, mindkét helyzetben sok a hezitálás. A spontán 
beszédben számuk 105, ami az összes megakadás 42%-a, míg a szónoki be
szédben 38, ami 36,5%. Mivel az elemzett beszédidők nem azonosak, az ösz- 
szehasonlítást a percenkénti megakadások száma biztosítja.

Amíg a spontán beszédben percenként összesen 16 megakadás fordult elő, 
addig a szónoki beszédben csak 5,7. Megnéztük, hogy a kiugrónak talált he
zitálások, továbbá az egyéb megakadások aránya hogyan alakul percenként. 
Az összesített adatokhoz képest a hezitálások előfordulásában jobban körvo
nalazódik a különbség a kétféle beszédmódban elmondott szöveg között. 
A spontán beszédben a tanulók percenként átlagosan 7 hezitálást produkáltak, 
a szónoki beszédben ez az érték mindössze 2,1. Az egyéb megakadások ala
kulása még nagyobb különbségeket mutatott. A spontán beszédben percen
ként átlagosan 9 egyéb megakadás fordult elő, a szónoki beszédben 3,6. 
A kétféle beszédben talált megakadásjelenségekre kapott eltéréseket a statisz
tikai vizsgálat is alátámasztotta (egymintás í-próba: í(23) = 6,860; p = 0,000).

Az 1. táblázatban összegeztük, hogy beszélőnként hogyan alakul a hezitá
lásoknak és az egyéb megakadásoknak a percenkénti előfordulása a kétféle 
szövegben. Feltételeztük, hogy a spontán beszédbeli gyakorlottság a szónoki 
beszédben is megmutatkozik/hat, továbbá a kétféle szituáció különbsége be
szélőnként jelentős eltéréseket eredményezhet.

1. táblázat: A hezitálások és egyéb megakadások beszélőnkénti száma 
percenként (db)

S p o n tá n  b e sz é d  S z ó n o k i b e sz é d

B e s z é lő k
H e z itá lá s

E g y é b
m e g a k a d á s

H ez itá lá s
E g y é b

m e g a k a d á s

H. Zs. 5,9 6,1 3,2 2,9
L. J. 5,4 5,4 1,0 4,0
B. E. 11,3 16,2 1,0 2,3
D. Sz. 5,1 13,0 3,0 6,3
P. M. 9,5 6,3 0,3 1.3
S. B. 5,0 7,0 3,8 4,7
Átlag 7,0 9,0 2,1 3,6
Szórás 2,7 4,5 1,5 1,8

Az elemzések igazolták feltételezésünket. A spontán beszédhez képest 
mindegyik diák kevesebbet hezitált, és kevesebb megakadást produkált a 
szónoki beszédben. Vannak, akiknek a spontán beszédprodukciójában kiug
róan magas volt a hezitálások és/vagy az egyéb megakadások száma, ám szó
noki beszédükben nagyon kevés megakadásjelenséget találtunk. Jól mutatja
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mindezt B. E., akinek a spontán beszédében percenként 11,3 hezitálást és 
16,2 egyéb megakadást regisztráltunk, míg a szónoki beszédében a hezitálá
sok száma percenként 1,0, az egyéb megakadásoké 2,3. A különbséget szem
lélteti beszédeinek már a nyitó részlete is:

(1) hát én ö a könyveket részesítemmm előnybe, azér mer most nyáron isss 
ö olvastam (szünet) könyvet ésss ö (szünet) az sokka élvezetesebb volt, 
mint(szünet)ha (szünet) internetről (szünet) olvasnék (spontán beszéd)

(2) kiszoríthatják-e a könyveket az elektronikus adathordozók? (szünet) 
Az a probléma, hogy a mai túl elgépiesedett világban kiszorítják e 
könyveket a számítógépek? (szünet) A válasz (szünet) talán igen (szü
net) talán nem (szónoki beszéd).

Egy másik tanuló, P. M. spontán beszédében a percenkénti hezitálások 
száma 9,5, szónoki beszédében 0,3, az egyéb megakadásainak száma a spon
tán beszédben tapasztalt 6,3-ről a szónoki beszédben 1,3-ra csökkent. Ugyan
akkor a spontán beszédben a legkevesebb megakadásjelenségeket produkáló 
diák (L. J.) szónoki beszédében szintén alacsonyabb volt e jelenségek száma, 
de nem a legalacsonyabb. Általában igaz, hogy a spontán beszédben keve
sebb megakadást mutatók szónoki beszédeikben nem produkáltak jelentősen 
kevesebb megakadást. A diákok spontán beszédbeli jártassága tehát kevésbé 
érvényesül a szónoki beszédekben. A megakadásoknak a spontán beszédbeli 
nagy száma és a szónoki beszédben megjelenő lényegesen kisebb száma kö
zött a statisztikai vizsgálat korrelációt igazolt (r = 0,772, p  = 0,003). Ez azt 
jelenti, hogy a spontán beszédben a megakadások nagyon magas aránya a 
szónoki beszédben egyenletes csökkenést mutat. Az eredmények így azt va
lószínűsítik, hogy a diákok beszédprodukcióinak különbsége a beszédhelyze
tek különbözőségével és eltérő nehézségi fokával magyarázható. A spontán 
beszéd egyszerre zajló tervezési és kivitelezési folyamatai kevésbé összehan
golt, kissé töredezettebb nyelvi formát eredményeznek a produkcióikban. Az 
előre átgondolt, tehát tartalmában, nyelvi formájában jórészt nem az adott pil
lanatban megszerkesztett szónoki beszéd kivitelezése sem problémamentes, 
de ennek megszólaltatása egységesebb, harmonikusabb nyelvi formában tük- 
röződik/het.

A kétféle kommunikációs helyzetből adódó szövegek eltérései a megaka
dások tipizálásában is mutatkoztak. A spontán beszédben a megakadások 12 
típusba voltak besorolhatók, míg a szónoki beszédben csak 9 típusra találtunk 
példát (utóbbiban nem volt olyan megakadástípus, amely a spontán beszéd
ben ne fordult volna elő). A hezitálások nagy része (92,4%-a) a spontán be
szédben egyetlen ö hang (rövidebb vagy hosszabb) realizációjában nyilvánult 
meg. A szónoki beszédben ugyanennek a hangnak a megoszlására 86,9% az 
arány. További különbség, hogy a spontán beszédben változatos formák (üm, 
hö, am, Hmm, üm) szintén tapasztalhatók voltak, közülük a szónoki beszéd
ben csak az üm hangkapcsolatot regisztráltuk.



Megakadásjelenségek a spontán és a szónoki beszédben 189

Az egyes megakadástípusokat osztályoztuk aszerint, hogy a bizonytalanság 
vagy a hiba kategóriájába illeszthetők-e (1. ábra). A kétféle beszédhelyzetben 
elmondott szövegekben hasonlóság mutatkozott abban, hogy a bizonytalan- 
sági megakadások aránya a spontán és a szónoki beszédben is sokkal több 
volt, mint a hiba típusúaké. A kétféle beszédhelyzet egymáshoz viszonyítása 
viszont némiképpen ellentétesen alakult. A szónoki beszédben, ahogyan fel
tételeztük, a bizonytalanságok aránya kisebb volt a spontán beszédhez képest, 
míg a hibák aránya valamelyest nagyobb, s a különbséget a statisztikai vizs
gálat is alátámasztotta (egymintás t-próba: / (26) = 3,734; p = 0,001). Adata
ink mások kutatásaihoz hasonlóan azt igazolják, hogy a spontán beszédhely
zetben a diákoknak is a gondolkodás és a szövegszerkesztés műveleteinek 
összehangolása jelenti a legtöbb nehézséget. Vagyis rendkívül bizonytalanok 
abban, hogy mit és hogyan közöljenek a hallgatóval. Minthogy a félspontán 
beszédmódban a gondolatok kialakítása többnyire előzetesen történik, a tarta
lom és a forma gyakorlatilag adott számukra, ami némi magabiztosságot ad
hat nekik. Ám az előzetesen megszerkesztett gondolatoknak a pillanatnyi rep
rodukálását megzavarhatja a felidézés nehézsége, a lámpaláz, izgalom vagy 
valamilyen más tényezőtől való félelem, pillanatnyi memóriagond. így a diá
kok átmenetileg a spontán beszéd szituációjába kerülhetnek, ami szerkesztési 
nehézségeket eredményezhet.

13 hiba □  b izony talanság

szónoki

spontán

0% 50% 100%

1. áhra
A megakadások száma a hiba és a bizonytalanság tekintetében

Elemeztük a bizonytalanságok (2. ábra) és a hiba típusú megakadások (4. 
ábra) típusainak megoszlását a kétféle helyzetben elhangzó szövegekben. 
(Mindkét esetben az adott szövegekben előforduló összes bizonytalanságot, 
illetőleg hibát tekintettük 100%-nak.)

A spontán beszédben hat, a szónoki beszédben öt bizonytalansági megaka
dástípus fordult elő. A kétféle szövegben hasonlóság mutatkozott a már emlí
tett hezitálás, valamint a nyújtás és az ismétlés arányában, töltelékelem csak a 
spontán beszédben volt megfigyelhető, míg az újraindítás és a szóban tartott 
szünet elsősorban a szónoki beszédben volt domináns megakadás. Ha a hezi
tálást leszámítjuk, akkor a spontán beszédben a nyújtás, a szónoki beszédben 
az újraindítások aránya a legnagyobb, s a spontán beszédben előforduló bi-
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zonytalanságok kissé változatosabb eloszlási mintázatot adnak, mint a szóno
ki beszédben.

H  n yú jtá s  0  ú jra in d ítá s  □  szünet a  szóban

■  ism é tlé s  CD tö lte lé k e lem  ■  hezitálás

szónok i

spon tán

0 % 20% 4 0 % 6 0 % 80% 100%

2. ábra
A bizonytalanságok megoszlása

A hezitálások a leggyakrabban a gondolat kialakításának, folytatásának 
nehézségét jelzik, de felléphetnek a lexikai keresés folyamatában is. A tölte
lékelemek gyakran automatizálódnak, és „menetrendszerűen” jelennek meg a 
beszédben. Többnyire különböző szófajú szavak, ám az adott megnyilatko
zásban ez kevésbé érvényesül. Látszólag funkció nélkül ismétlődnek a be
szédprodukcióban, valójában rámutathatnak a tervezési bizonytalanságokra, a 
gondolat kitöltését pótló vagy a helyes nyelvi forma kialakításának akadályo- 
zottságát jelző nyelvi elemek. Az ismétlések általában a szótalálási bizonyta
lanságok mutatói, amelyek a mentális lexikon aktiválási nehézségeinek, a le
xikai válogatásnak vagy mindkettőnek a következtében felléphetnek.

A jelen vizsgálatban a kétféle szövegbeli hezitálások magas előfordulása 
azt mutatja, hogy a diákok, ha elakadtak, beszédhelyzettől függetlenül a leg
gyakrabban hezitáltak. Az elakadásnak azonban más-más oka lehet a kétféle 
szituációban, ami a felszíni szerkezetben is tükröződik, és az eltérő beszéd
módban elmondott szövegekben más-más, a szövegre jellemző megakadá
sokban realizálódhat. A mondottakat illusztrálja az alábbi két-két beszédrész
let. A (3) és (4) példa két diák spontán beszédéből származik, míg az (5) és 
(6) példa ugyanazon diákok szónoki beszédéből.

(3) ta (hát a ) a mai társadalmunga (szünet) társadamunkban igen fontos 
a családok szerepe merlööö (nyel) mer ööö gyakran láthatjuk azt, 
hogy ööö (szünet) hogy ööö a szülők külön válnak már rövid idő után

(4) deee (szünet) úgy nem ragadt meg a (szünet) fejemben szóval (szünet) 
meg az úgy (szünet) olvastam és úgy egyszerűen áthatott meg úgy 
(szünet) megfogott nem tudom úgy nagyon (szünet) jó  volt (szünet)
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meg ööö az alapján ö olvastam, hogy ö (nyel) (szünet) igaz, hogy ö 
(szünet) filmen láttam az első részét (szünet)

(5) saját magamon tapasztaltam azt, hogy milyen apa nélkül felnőni (szü
net) átélni azokat a pillanatokat, amelyeket életem legszebb esemé
nyének terveztem el (szünet) és (szünet) ión (szünet) és eltervezve lát
tam a csodás jövőt

(6) ha nekem, ha arról kéne döntenem (szünet), hogy egy kötelező olvas
mányt (szünet) egy könyvből vagy éppen a számítógépről ö (szünet) 
vagy éppen az internetről ö (szünet) lekeresve és letöltve olvassam el, 
inkáih a könyvet választanám

A (3) példában a diáknak gondot jelenthet, mivel indokolja meg állítását, 
azt, hogy miért fontos a család. A gondolat tervezésének nehézségéből faka
dóan a nyelvi forma sem problémamentes, amit a hezitálások gyakorisága és 
néma szünettel történő együttes megjelenése támaszt alá. A másik beszélő 
spontán beszédrészlete igen sok töltelékelemet tartalmaz, ezek ismétlésekkel 
kombinálódnak. A diáknak ezúttal vélhetően az jelenti a nehézséget, hogy 
nem találja a megfelelő szavakat arra, hogy az olvasás élményszerűségét kife
jezően tolmácsolja. A gondolat tervezésének további problémáját jelzik a he
zitálások, s a közbeékelt gondolat is azt erősíti meg, hogy gondjai adódtak a 
folytatásban. Az első beszélő szónoki beszédében (5) megjelenő hezitálás vi
szont azt sejteti, mintha a diák elfelejtette volna, mi következik, és nem ponto
san így szerette volna lezárni gondolatsorát. A másik diák szónoki beszédrész
letében az előhívott számítógép szó vélhetően nem a legtalálóbb, vagy nem az, 
amit a beszélő előzetesen elgondolt. A hezitálás jelzi az elbizonytalanodást, 
amit a diák javításként úgy old meg, hogy a szerkezetet is megismétli.

A beszélőnek a gondolat megtervezéséhez és a hozzá illesztendő helyes 
nyelvi forma megtalálásához egyaránt időre van szüksége, mint ahogy ahhoz 
is, hogy a közlés folytatását is megtervezze. A nyújtások éppen ezt a gondol
kodási időt biztosítják számára. Nyújtáson a hosszan ejtett szó eleji, szóvégi 
hangot, illetőleg a hosszan ejtett névelőt értjük. Anyagunkban a leggyakrab
ban (42,9%) névelők hosszan ejtése volt jellemző, szinte mindig néma szünet 
kíséretében. Ezt szemlélteti az alábbi két példa:

(7) ez egy könyv, ami aaa (szünet) saját életemről szó

(8) könyvek és az internet (szünet) aaa (szünet) könyveket nagyon sokat 
kéne olvasni

Mindkét esetben a névelő megnyújtása és az azt követő néma szünet együt
tesen ad a beszélőnek időt arra, hogy zökkenőmentesen folytassa a közlést. 
Egy másik részletben egy diák egy regényről beszél. A névelők megnyújtása 
és a szünetek azt mutatják, hogy gondolatait igyekszik rendezni és megtalálni
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a közlésre leginkább alkalmas formát is. Ez azonban nem teljesen sikerül, 
amit az egyéb bizonytalanságok, töltelékszók, ismétlések is bizonyítanak:

(9) meg akkor hogy ö (szünet) hogy aaa fiú  is beleszeret és akko hogy vé
gül is mindent képes érte megtenni (szünet) a lányér (szünet) és akkor 
ugye aaa vége az

A spontán beszédbeli nyújtások közel egyharmadában (28,6%) a szóvégi 
mássalhangzót s mintegy 20%-ban a szóvégi magánhangzókat ejtették hosz- 
szan a beszélők. Mindkettőre igaz, hogy a legtöbb esetben kötőszókat érintett:

(10) mert vagy az egyik szülő vagy a másik szülő (szünet) ööö elszakad va
lamilyen (szünet) a családtól (szünet) ésss ez a (szünet) tulajdonkép
pen a (szünet) a gyereknek ööö (szünet) egy lelki sérülés; deee (szü
net) olvasniii leginkább ilyen (szünet) regényeket könnyű

Az időhúzásra a szöveget többnyire emlékezetből mondó szónoknak is 
szüksége van. Hiszen nem biztos, hogy a megtanultak rögtön (jól) az eszébe 
jutnak, illetve képes a helyzetet áthidalni, és az adott pillanatban azonnal 
megfogalmazni, mit is szándékozott mondani. Ez magyarázza a nyújtásoknak 
a szónoki beszédben előforduló szintén magas arányát. Ebben a szövegben 
zömében (58,3%) a névelők hosszan ejtésében realizálódott:

(11) ha elgondoljuk azt is, hogy a hatvanas években még sem a számítógép, 
sem az internet (szünet) sem aaa (szünet) tévé (szünet) ööö (szünet) 
nem volt elterjedt

Az újraindítás azt tükrözi, hogy a beszélő nem biztos abban, hogy a megfe
lelő formát választotta a tartalomhoz, illetőleg bizonytalan lehet abban, hogy 
a korábban eltervezett gondolatokat (jól) hangosította meg az adott helyzet
ben. Megjelenésük oka lehet egyrészt a lexikai keresés folyamata, melynek 
során a megnyilatkozó arról akar meggyőződni, hogy a kiválasztott szó bele- 
illik-e a kontextusba. Másrészt az, hogy az önellenőrző mechanizmus (vö. 
Gósy 2008), ami a beszédben folyamatosan működik, hibát észlel. Emiatt az 
artikuláció megszakad egy pillanatra, majd a zavar megszűnésével megtörté
nik a teljes szó kiejtése.

Anyagunkban feltűnő, hogy arányuk a szónoki beszédben kétszer annyi 
(16,7%), mint a spontán beszédben (7,4%), ami valószínűsíthetően a szituá
cióból és a feladat különböző jellegéből adódhat. A spontán beszédhelyzet
ben jellemzően a lexikai keresés következtében lépnek fel. Megfigyelhető, 
hogy az esetek többségében (62,5%) változtatással együtt történik az újra
kezdés, s ekkor szinte mindig a már kimondott lexémát javítják valamilyen 
módon. Például:

(12) azt mondom erre (szünet) azt tudom erre mondani
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(13) én nagyon (szünet) nekem nagyon tetszenek; hogyha azt nézném (szü
net) megnézném

A másik jellemző az, hogy a már félig kimondott vagy éppen elkezdett 
szót változtatás nélkül kezdik újra. Például:

(14)  mer a könyvekből ren (szünet) rengeteg tudást lehet (szünet) meríteni

(15) így az ember egy kicsit ö biztonságban érzi az. életét (szünet) hogy áll 
va valaki mögötte

(16) bemegyünk egy könyvtárba és az egy kincsesbánya mer (szünet) ahogy 
el lehet (szünet) k kezdeni kutatni a könyvek között

(17) el elolvastam több könyvet

A szónoki beszédben szintén a szótaláláshoz kapcsolódnak, de a spontán 
beszédtől eltérően, a legtöbb esetben (61,5%) nem változtatnak, hanem a már 
elkezdett szót ejtik ki újra. Például:

(18) illetve nem marad idő gyakran fe  (szünet) feldolgozni a belső világból 
származó impulzusokra

(19) az. emberek felgyorsu (szünet) felgyorsuló életében nincs idejük olvasni

(20) egy kö (szünet) egy könyvet el kellene ahhoz olvasni (szünet)

(21) az édesapa vagy édesanya elvesztése mély nyomot hagyhat még egy 
időseb gye időseb gyermek lelkében is

Ebben a szövegben a változtatással egybekapcsolt újraindítások szerkeze
teket is érintenek:

(22) úgy gondolom, hogy (szünet) ott van az, hogy (szünet) a családi együ 
(szünet) a családi összetartás ott fontos

(23) ez a másik fő  tárgya ö fő  (szünet) tárgyak egyike

Mindezek azt igazolják, hogy a diákoknak a spontán beszédhelyzetben a 
lexématalálás rendkívül sok bizonytalansággal jár. Ezért szükséges az állandó 
megerősítése annak, hogy megfelelő szót aktiváltak-e éppen az adott kontex
tusban. Nem ritka, hogy produkcióikban megszakad az artikuláció, és szótö
redékek alapján kell megbizonyosodniuk arról, hogy valóban jó szó artikulá
cióját kezdték-e el. Annak, hogy a szónoki beszédben sokkal gyakoribb volt 
ez a bizonytalanság, vélhetően több oka lehet. Egyrészt az. hogy az állandó 
önkontrollra a félspontán szónoki beszédben is szükségük van a diákoknak, 
hiszen szóelőhívási nehézség ekkor is előállhat. Ráadásul a szónok meggyőz
ni akar, ezért érvelésében különösen fontos a szerepe az adekvát lexémának, 
így a megerősítés még fontosabb. Másrészt e beszédhelyzetben az is feltéte
lezhető, hogy gyakrabban támadnak a beszélőnek kétségei afelől, hogy nem



194 Laczkó Mária

teljesen a szándékozottakat mondja, ami a beszéd célját, a meggyőzést is ve
szélyeztetheti. Ezért az önellenőrzési folyamatok működéséből következően 
hibaként észlelődik az, ha a szöveg megszólaltatása nem teljesen követi a ko
rábban elgondoltakat. Az sem elhanyagolható, hogy a már említett izgalom is 
növelheti az esélyét az újraindításoknak.

A kétféle beszédmódban elmondott szövegek különbséget mutattak a szó
ban tartott szünettel megnevezett megakadás előfordulásában is. Ez a bizony
talansági kategória a toldalékok előtt megfigyelt jelenség, tehát a morfológi- 
ai/szintaktikai kódolás nehézségét jelzi. Előfordulhat az összetett szavakban 
az összetételi tagok határán is, vagy az igekötős igéken az igekötők után 
(Gósy 2003: 268), s ekkor a szóaktiválás nehézségére utal. A diákok spontán 
beszédében nem volt számottevő arányuk (3,7%), szónoki beszédeikben en
nek közel háromszorosa (10,3%). További különbség, hogy a spontán be
szédben az összes előforduló ilyen megakadás főleg összetett szavakban 
(75%), valamint az igekötős igéken az igekötőt követően (25%) volt megfi
gyelhető. A szónoki beszédben megjelenők 87,5%-a egyszerű szavakban mu
tatkozott, 12,5%-ban összetett szavakban. Az egyszerű szavaknak több mint a 
felében szó középen fordult elő. Ezek általában idegen szavak voltak, és csak 
kisebb részben érintették a toldalékokat, s nem is a záró toldalékok előtt lép
tek fel. Az adatok így rámutatnak a szóaktiválás problémáira, tehát azt erősí
tik meg, hogy a lexikai keresés és válogatás mindkét beszédhelyzetben je
lenthet nehézséget számukra. Mindezeket igazolják példáink a spontán be
szédből:

(24) a mai társadalomban rendkívül szét{sz\snzi)esnek a családok

(25) az egyetlen kislánya is aaa végén bele(szünet)megy ebbe a (szünet) 
alvilági életbe

(26) ráadásul tartalom(szümt)jegyzék is van

A szónoki beszédből:

(27) a téma egy kérdést vet fel, hogy kiszorít(szünet)hatják-e az elektroni
kus adathordozók a könyveket

(28) számos pszichi(szünet)átriai megbetegedés ööö fenyegethet minket

(29) fiatal és idősebb generá(szünzt)ciót

(30) egyre fontosab szerepet töltenek be ezek az elek(szünet)tronikus eszkö
zök

A hibák eloszlását a kétféle szövegben a 3. ábrán összegeztük. A több ter
vezési szintet érintő hibákat komplex hibákként tüntettük fel.

A spontán beszédben hat, a szónoki beszédben öt hiba típusú megakadást 
találtunk. „Nyelvem hegyén van” jelenség és kontamináció csak a spontán 
beszédben volt, arányuk alacsony. Nyelvbotlás csak a szónoki beszédben for-
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dúlt elő, szintén kis százalékban. A spontán beszédben valamivel több a téve
sen aktivált szavak száma, mint a szónoki beszédben. S bár a sorrendiséggel 
kapcsolatos hibák aránya a szónoki beszédben kétszerese a spontán beszéd
ben kapott értéknek, ez még nem mondható jelentősnek. A kétféle szövegben 
a legnagyobb különbséget a morfológia-szintaktikai hibák és a több tervezési 
szintet érintők adták. Az előbbi aránya a szónoki beszédben majdnem három
szorosa (30,8%) a spontán beszédben kapott értéknek (11,8%), az utóbbi a 
spontán beszédben sokkal nagyobb arányú (61,8%, a szónoki beszédben 
46,2%).

H téves szó E2 sorrend
□ morfológiai-szintaktikai hiba CB "nyelvem hegyén van"
■  kontamináció 0  nyelvbotlás
□  komplex

szónoki

spontán

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3. ábra
A hibák eloszlása a kétféle szövegben

A téves szótalálás és a nyelvem hegyén jelenség a lexikális hozzáférés fo
lyamatához kapcsolható jelenségek. Az első esetben a beszélő nem azt a szót 
ejti ki, amelyet szándékozott, a másodikban tudjuk magát a fogalmat, de a szó 
nem jut eszünkbe, és az adott pillanatban nem tudjuk ejteni a lexémát. Anya
gunkban mindkét hibatípus inkább a spontán produkciókat jellemezte, ami azt 
erősíti meg, hogy a szótalálási kudarcok eshetősége megnövekszik a spontán, 
tehát azonnali gondolkodást és fogalmazást igénylő beszédhelyzetben.

A morfológiai-szintaktikai hibák a grammatikai tervezésből erednek. Az 
összehangolatlanság megmutatkozhat a toldalékolásban, továbbá az alanyi és 
tárgyas ragozás tévesztéseit, egyeztetési hibákat, agrammatikus formákat 
egyaránt érinthet. Arányuk a szónoki beszédben emelkedett ki. E hibák elem
zése a kétféle szövegben azt mutatta, hogy a diákoknak a spontán beszédben 
a legtöbb gondot (75%) a helyes toldalék előhívása adja. A szónoki beszéd
ben az adatok jobban szóródnak, a toldalékolás hibája ekkor kevesebb, 
37,5%, s ugyanekkora az egyeztetési hibák aránya is. Az alanyi és tárgyas ra
gozási formák keveredését mind a két szövegben azonos arányban (25-25%)
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tapasztaltuk. A toldalékok szóalakzáró morfémák, szerepük a mondatbeli vi
szonyok kijelölése. Az adatok alapján feltételezhető, hogy a diákoknak a 
spontán beszédhelyzetben a gazdag morfológiájú magyar nyelvben meglehe
tősen nehéz grammatikailag szabályos közlést kialakítani, s ez főképpen a he
lyes toldalékok előhívási nehézségében realizálódik. A toldalékolás hibái a 
szónoki beszédben jóval alacsonyabbak, de a grammatikai összehangolatlan
ság összességében gyakoribb. Ennek lehetséges az a magyarázata, hogy ek
kor a közlést nemcsak tartalmilag tervezik meg, hanem annak grammatikai 
formáját is igyekeznek előre átgondolni, viszont a meghangosítás pillanatá
ban erre vélhetően kevésbé összpontosítanak, ami miatt a diszharmonikus 
grammatikai formák gyakoribbak lehetnek.

K ö v e t k e z t e t é s e k
A tanulmányban ugyanazon életkorú tizenévesek spontán és szónoki be

szédét elemeztük. Arra a kérdésre kerestünk választ, hogy a megakadásjelen
ségek milyen mennyiségi és minőségi eloszlást mutatnak a kétféle beszéd
helyzetben megvalósított szövegeikben, s következésképpen mely megakadá
sok lehetnek azokra jellemzőek.

Elemzéseink igazolták azt a kiinduló hipotézist, hogy a vizsgált monologi
kus szövegek különbözősége a megakadásjelenségek mennyiségi és minőségi 
eloszlásában egyaránt követhető. A spontán beszédben jelentősen több meg
akadást produkáltak a diákok a hezitálásokat és az egyéb megakadásokat te
kintve is. A bizonytalansági megakadások aránya mindkét szövegben jóval 
több volt, mint a hibáké. A kétféle szöveg összehasonlítása azt mutatta, hogy 
a spontán beszédben több volt a bizonytalanságok aránya, a szónoki beszéd
ben ez kevesebb volt, de ekkor több hiba típusú megakadást regisztráltunk. 
Ezek az adatók arra utalnak, hogy a diákok, akik nem gyakorlott beszélők, 
mind a két beszédhelyzetben bizonytalanok. Ez a spontán beszédben még in
kább érzékelhető, abból adódóan, hogy szinte azonnal kell a gondolatot és a 
nyelvi formát kialakítaniuk. Minderre a félspontán szónoki beszédben van 
ugyan idő, ezért a bizonytalanság is csökkenhet a spontán beszédmódhoz ké
pest. Ám ekkor meg kell felelniük annak az elvárásnak, hogy meggyőző le
gyen a beszéd és az előadásmód. Jelen esetben mindehhez a versenyhelyzet is 
hozzáadódik, s így az egyéb tényezők a hibázás esélyét megnövelhetik.

A bizonytalanságok és a hibák között is voltak a két szövegben azonos el
oszlást mutatók, de az adott szövegre jellemző előfordulást szintén tapasztal
tunk. A bizonytalanságok között a hezitálások emelkedtek ki a szövegekben. 
Azaz a diákok, ha valamit nem tudtak, vagy nem jutott az eszükbe, legkézen
fekvőbb megoldásként beszédmódtól függetlenül ugyanazt alkalmazták: 
akusztikailag azonosítható hangjelenségekkel szakították meg a folyamatos 
közlést. A nyújtás aránya szintén hasonló volt a szövegekben. Ez azt jelzi, 
hogy a beszélő nem találja az adekvát nyelvi formát a közléshez vagy annak 
folytatásához, s mindkét helyzetben időre van szükség a zavar feloldásához.
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A bizonytalanságok között a töltelékelem szövegre jellemzően csak a spontán 
beszédben fordult elő, ami azt mutatja, hogy a spontán beszédben a gondola
tok megszakítása, illetőleg a közlés folytatásának nehézségei gyakoribbak. A 
beszélő, hogy ezt leplezze, kitölti a hiányt, vagy ismétel. Az újraindítás is 
előfordult mind a kétféle szövegben, de a nagyobb eloszlást a szónoki be
szédben mutatta. A spontán beszédhez képest a diák-szónok többször bizony- 
talanodik/hat el abban, hogy jót és jól szólt-e, s ebben magának a szituáció
nak lehet szerepe.

A hiba kategóriájában mindkét szövegben a több tervezési szintet érintő 
hibák emelkedtek ki, ám arányuk a spontán beszédben jóval magasabb. Ez 
ismét azt támasztja alá, hogy a spontán beszéd szimultán zajló tervezési és 
meghangosítási folyamatai a közlésben diszharmonikus nyelvi formák meg
jelenésének igen kedveznek. Némely hibák a szónoki beszédre voltak jellem
zőek (morfológiai-szintaktikai hibák), mások inkább a spontán beszédre (té
ves szó, „nyelvem hegyén van” jelenség).

Anyagunkban a lexikális elemek válogatása tűnt a legproblematikusabbnak 
mind a két helyzetben, de ezúttal az eltérő beszédhelyzet hatása is jól meg
mutatkozott. A megfelelő szó előhívása főleg a spontán beszédszituációban 
okozott sok nehézséget a diákoknak. Ha meggondoljuk, hogy vizsgálatok és 
pedagógiai megfigyelések szerint is vannak szótalálási gondjaik, és szókin
csük nagysága is hagy kívánnivalót (Laczkó 2007), akkor az említett nehéz
ség náluk még inkább figyelemre méltó.

A jelen kutatás azt bizonyította, hogy egy adott életkorban a spontán és a 
félspontán beszédhelyzetben elhangzó szövegek jelentős különbséget mutat
hatnak a megakadásokban: más-más bizonytalansági és hiba típusú megaka
dások aránya növekedhet meg. Kérdés, és további vizsgálatot igényel, hogy 
mindezek a különbségek kimutathatók-e felnőttek hasonló beszédhelyzetben 
elmondott szövegeiben. Amennyiben igen, akkor nagy valószínűséggel ki
mondható, hogy a megakadások gyakorisága objektív jellemzője lehet a kü
lönféle kommunikációs helyzetben megvalósított szövegeknek, és rámutathat 
azok eltérő nehézségi fokára.
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