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GYERMEKEK SPONTÁN BESZÉDÉNEK  
SZERKESZTETTSÉGE ÉS FOLYAMATOSSÁGA

Neuberger Tilda

Bevezetés
Az anyanyelv-elsajátítás során a beszédpercepció és a beszédprodukció 

párhuzamosan fejlődik. A kezdeti gőgicsélés után az akusztikai visszacsato
lások és az utánzás hatására megindulhat a beszéd. Ennek alapvető feltétele a 
pontos észlelés és a megfelelő feldolgozás, bár különböző vizsgálatok kimu
tatták, hogy egy jó szintű produkció mögött komoly percepciós zavar is meg
húzódhat, avagy megfelelő percepciós szint mellett is lehet gyenge a gyer
mek beszédprodukciós teljesítménye (Horváth 2006). A nyelvfejlődési fo
lyamatok tipikus fejlődés esetén természetes környezetben zajlanak, először a 
családban, majd az óvodában és az iskolában. Az életkor előrehaladtával az 
egyes színtereken történő fejlesztés hatására a gyermek nyelvi tudatossága 
mindjobban kialakul.

A gyermekek spontán beszédének szerkesztettségét megfigyelhetjük az első 
szavak megjelenésétől kezdve a magyar nyelv teljes birtokbavételéig. A gram
matikai fejlődés legkorábbi szintjén egyedülálló szavak játszanak szerepet. 
Ezek a jelentéssel bíró hangsorok, a szómondatok vagy holofrázisok körülbe
lül 8-14 hónapos korban jelennek meg, formájukat tekintve a felnőttnyelv 
szavaihoz, funkciójukat tekintve a felnőttnyelv mondataihoz hasonlítanak. 
Ezt követően a kétszavas közlések, a telegrafikus beszéd, majd a rövid (kvá
zi) mondatok időszaka következik. Az óvodáskor kezdetére megjelennek az 
egynél több tagmondatból álló összetett mondatok, csökkennek a túláltaláno- 
sításból adódó alaktani tévesztések, elkezdenek kiépülni a paradigmatikus 
rendszerek. Az öt-hat évesek beszédében már minden szófaji és alaktani je
lenség előfordul, de a ritkább tőtípusok toldalékolása (például: majm-ot, lov
ai) még problémát jelenthet (Pléh et al. 2002). Hatéves kor után ezek a ne
hézségek is megszűnnek, a toldalékolásban a felnőttnyelvi minta jelenik meg. 
A gyermekek képesek bonyolultabb tartalmak kifejezésére, összefüggő szó
beli szövegek létrehozására. A szókincs aktív része folyamatosan gazdago
dik. A beszédtempó még lényegesen lassabb, mint az idősebb társaik spontán 
beszédének sebessége. Az anyanyelv-elsajátításnak erre a szakaszára már jel
lemzőek a megakadásjelenségek, valamint ezzel egy időben a korrekciós fo
lyamatok működése (Gósy 2005).

A beszéd folyamatosságát meghatározza, hogy a beszélő milyen gyakran 
bizonytalanodik el a mondanivalójában, valamint hogy beszédét mennyi hiba
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(téves kivitelezés) tarkítja. A megakadásjelenségek a spontán beszéd folya
matosságát megakasztó jelenségek összefoglaló neve (Gósy 2002). A terve
zési-kivitelezési folyamatokban fellépő diszharmónia felszínen tapasztalható 
következményei, amelyek elemzése révén a rejtetten működő beszédproduk
ciós mechanizmusokat vizsgálhatjuk. A tökéletlenül végrehajtott műveletek
ről nyújtanak információkat, létrejöttükben azonos mechanizmusok játszanak 
szerepet, mint a hibátlan közlések esetében (Fromkin 1973; Huszár 2005). 
A szünetek, a nyelvbotlások és más hibák a fellépő zavarok révén jelzik az 
egyes folyamatok (és szintek) összehangolatlanságát (Gósy 1998). Óvodás
korban még ritkábbak a megakadásjelenségek, eleinte szinte csak ismétlések
kel és néma szünetekkel találkozhatunk a beszédükben. Egy hazai vizsgálat 
kimutatta, hogy ötéves gyermekek már bizonyos szinten képesek arra, hogy 
az elhangzott hibás közléseket javítsák (Gósy 2009). Hatéves korra megje
lennek a felnőttekéhez hasonló bizonytalanságok és hibázások, a gyermekek 
különböző formákban, időtartamban és funkciókban alkalmaznak hezitációs 
jelenségeket (Horváth 2009). Nyolcéves korra már minden megakadástípus 
fellelhető a beszédükben, a bizonytalanságok azonban gyakoribbak, mint a 
felnőtt adatközlők beszédében, és más az egyes típusok előfordulási aránya is 
(Szabó 2008). Kisiskoláskorban az önkorrekciós mechanizmus a felnőtteké
hez hasonló mértékben működik, de a gyermekek a különböző hibatípusokat 
eltérő hatékonysággal javítják, mint a felnőttek (Neuberger 201 la). A nyelv
tani hibák jelzik, hogy a gyermek a nyelvtan új területének elsajátításába 
kezdett, s ezért fontos a tanulmányozásuk. A hibákból tudhatjuk meg a leg
többet arról, hogyan kezdik birtokba venni az új szerkezeteket. Van olyan né
zet, amely szerint a nyelvtan elsajátítása 5-6 éves korban befejeződik, de az 
újabb kutatások azt mutatják, hogy még kisiskolás korban is folytatódik az 
egyes szerkezetek mind pontosabb használatba vétele (Crystal 2003).

A jelen tanulmányban az anyanyelv-elsajátítás három szakaszában vizsgál
juk a gyermekek spontán beszédét: hat-, kilenc- és tizenhárom éves korban. 
A hatéves kor az intézményes oktatás előtti utolsó életszakasz. Ezt a kritikus 
periódust az első biológiai sorompónak tartják a kutatók, ami azt jelenti, hogy 
legkésőbb eddig kell megkezdenie a gyermeknek az anyanyelve elsajátítását 
ahhoz, hogy verbális kommunikációra képes legyen. Kilencéves korra a 
gyermekek már eltöltöttek két és fél évet az iskolai oktatásban, ennek hatásá
ra valószínűleg minden nyelvtani szerkezetet és szabályt helyesen tudnak al
kalmazni a beszédükben. Tízéves kor fölött szokás diáknyelvről, ifjúsági 
nyelvről beszélni. A beszéd nyelvtani szerkesztettsége már a felnőttekével 
kvázi megegyező, jellegzetes eltérések mutatkoznak azonban a szókincs, a 
szóhasználat terén.

A kutatásban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mennyire komplex a 
gyermekek spontán beszéde a vizsgált életkorokban, és hogy a bonyolult 
nyelvi formák alkalmazása milyen diszharmóniát okoz a tervezési-kivitelezé
si folyamatban. Valószínű, hogy a beszéd szerkesztettsége az életkor előreha
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ladtával egyre magasabb szintű. Hipotézisünk szerint a két vizsgálati szem
pont, vagyis a beszéd összetettsége és a folyamatossága összefügg, méghozzá 
akadályozzák egymást: a nyelvtanilag összetett szerkezetek használata több 
megakadásjelenséggel jár együtt, hiszen a bonyolult szerkezetekhez szüksé
ges lexémák előhívása, valamint maga a tervezési-kivitelezési folyamat ezek
ben az esetekben terheltebb.

Kísérleti szentélyek, anyag és módszer
Kísérletünkben 30 tipikus fejlődésü, ép halló és ép intellektusú gyermek 

vett részt: 10 nagycsoportos óvodás (6 évesek), 10 alsó tagozatos egy általá
nos iskola 3. osztályából (9 évesek), valamint 10 felsős, 7. osztályos (13 
éves). Az óvodások között 5 fiú és 5 lány vett részt, az iskolásoknál 4-4 fiú, 
és 6-6 lány volt az egyes csoportokban.

Minden gyermektől egyénileg spontán beszédet rögzítettünk digitális hang
felvevő segítségével, megszokott óvodai, illetve iskolai környezetben. A spon
tán beszéd témája a szabadidő volt. A gyermekeket arról kérdeztük, hogy mi
vel szeretnek játszani, mi a hobbijuk, illetőleg milyen iskola utáni elfoglalt
ságaik vannak. Esetenként beszéltek a nyári élményeikről, valamint elmesél
ték egy-egy kedvenc könyvük vagy filmjük tartalmát is. így egy három órás 
(óvodásoktól: 46 perces, alsósoktól: 61 perces, felsősöktől: 43 perces) hang
anyag gyűlt össze, amelynek elkészítettük az átiratát.

A lejegyzett spontán beszédben megfigyeltük a gyermekek közléseinek 
fejlődési mutatóit. Ehhez az ún. KFM-módszert alkalmaztuk, amely egy ame
rikai kritériumrendszer (a DSS-eljárás, Lee-Canter 1971) magyar adaptációja 
(Gerebenné-Gósy-Laczkó 1992). Segítségével megbecsülhetjük a gyerme
kek spontán beszédének morfológiai és szintaktikai komplexitását. Elsősor
ban a 3-7 éves gyermekek számára dolgozták ki, de -  vizsgálatunk tapaszta
latai alapján -  jól alkalmazható a későbbi korosztályokban is. Az eljárás sze
rint a gyermekek beszédében bizonyos szavak, szófajok és szerkezetek pontot 
érnek. Nem minden szófajra adható pont, például a főnévi kategória önmagá
ban nem ér pontot, de bővítményként már igen. A különböző típusú névmá
sok eltérő pontszámot érnek: a személyes névmásért 1 pont, a birtokosért 2, a 
visszahatóért 3, a kölcsönösért pedig 4 pont jár. A szófaji kategóriákon kívül 
a ragozás és a bővítmények használata is pontértékú. A különféle szintaktikai 
szerkezetek is beleszámítanak az értékelésbe. A következő szintagmákra ad
ható pont az alkalmazott kritériumrendszer szerint: állítmány és tárgy (1 pont), 
állítmány és hely- vagy időhatározó (3 pont), állítmány és egyéb határozó 
(4 pont), állítmány és vonzat (6 pont), birtokos jelzős szerkezet (2 pont), 
egyéb jelzős szerkezet (5 pont). A pontok összeszámolása után a virtuális 
mondatok számát kell meghatároznunk. Ez spontán beszédben több problé
mát is felvet (Gósy 2003a), azonban a gyermekek rövid közléseiben általában 
egyszerűbb a mondathatárok megállapítása, mint a felnőtt beszélők narratívá- 
iban. A számítások végén egyetlen értéket kapunk, amely a gyermek közlése-
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inek fejlődési mutatója. Különböző életkorokban más és más az elvárható ér
ték, 6 éves korban a gyermekektől elvárható KFM-érték 11. A KFM-módszer a 
magyar nyelv sajátosságait, illetve a magyar gyermek anyanyelv-elsajátítási 
szakaszait veszi figyelembe. A módszer célja az, hogy a gyermek beszédtel
jesítménye természetes körülmények között legyen mérhető és megítélhető, 
vagyis amikor kötetlen témáról szabadon beszélhet.

A korpuszban kategorizáltuk a megakadásjelenségeket is (Gósy 2002 alap
ján), megállapítottuk a bizonytalanságok és a téves kivitelezések számát, ille
tőleg típusainak előfordulási arányát. A statisztikai elemzéseket (egytényezős 
varianciaanalízis, Pearson-féle korrelációelemzés) az SPSS 13.0-s verzió
számú szoftver segítségével végeztük.

Eredm ények
A gyermekek spontán beszédének kvantitatív jellemzői
Az adatközlőket arra kértük, hogy szabadon meséljenek a szabadidős tevé

kenységeikről, időkorlátot nem határoztunk meg. Ennek eredményeképpen 
különböző hosszúságú spontánbeszéd-felvételek készültek az egyes gyerme
kektől (1. táblázat). Az óvodások átlagosan 4,6 percig, az alsós tanulók 6,2 
percig, a felsősök pedig 4,3 percig beszéltek.

Pontosabb képet kapunk a gyermekek szövegeiről, ha a szavak számát 
vizsgáljuk. A szavak számának elemzése a mentális lexikonhoz való hozzáfé
résről, a gyermekek szókincsének nagyságáról nyújt információkat, befolyá
soló tényező azonban az egyéni habitus, az adott gyermek közlékenysége, a 
kísérleti szituáció keltette szorongás mértéke is. Az óvodásoktól gyűjtött kor
pusz összesen 3490 szót tartalmaz, a legkevesebb szót előhívó gyermek beszé
dében mindössze 93 szót adatoltunk. A 3. osztályosok anyaga összesen 5765 
szóból áll, a 7. osztályosoké pedig 4478 szóból. A legtöbb szóval egy 3. osz
tályos lány fejezte ki magát, az ő beszédanyaga 913 lexémából áll. A lányok 
spontán narratíváinak szószáma mindhárom korcsoportban körülbelül 33%- 
kal több volt, mint a fiúké. A beszédidő és a szószám minimum értékeit 
mindegyik csoportban fiúk beszédében találtuk, a maximum értékek (az óvo
dások kivételével) a lányok narratíváira jellemzők.

1. táblázat: A beszédidő és a szavak száma

Beszédidő (perc) Szavak száma (db)
Átlag Min. Max. Átlag Min. Max.

Óvodások 4,6 2,8 7,0 349 93 608
Alsósok 6,2 3,2 9,0 577 325 913
Felsősök 4,3 3,5 6,6 448 287 855

A beszédtempót a jelen kísérletben szó/percben határoztuk meg, és a há
rom életkori szakaszt megfigyelve azt találtuk, hogy óvodáskortól az általa-
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nos iskola végéig folyamatosan nő (1. ábra). Amíg az óvodások átlagosan 
73,2 szó/perces tempóval beszéltek (átlagos eltérés: 13,4), addig az alsó tago
zatosok 91,1-gyel (átlagos eltérés: 11,7), a felső tagozatosok pedig még gyor
sabban, átlagosan 104 szó/perces tempóval (átlagos eltérés: 16,1).
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1. ábra
A gyermekek beszédtempója

A közlésegységek fejlődési m utató ja
A három életkori csoport spontán beszédében minden gyermeknél egyéni

leg meghatároztuk a közlésegységek fejlődési mutatóját (2. ábra). A hipotézi
sünknek megfelelően az életkor előrehaladtával a gyermekek egyre bonyolul
tabb szerkezetekkel fejezték ki magukat, ez megmutatkozik az életkori cso
portok KFM-értékeinek átlagában. Az óvodásoknál a közlésegységek fejlődé
si mutatója átlagosan 13,45 (áüagos eltérés: 3,59), az alsósoknál 20,36 (átlagos 
eltérés: 3,63), a felsős tanulóknál pedig 26,90 (átlagos eltérés: 4,65). Az egyvál
tozós varianciaanalízis szerint szignifikáns különbség van a három életkor 
KFM-értékei között [F(2, 29) = 17.182; p < 0,001J. Az adatok szóródása a 
három csoportban közel azonos, de mindhárom korosztályban nagy egyéni 
különbségeket találhattunk. A leggyengébb eredmények a következők voltak: 
az óvodásoknál a 7,9.3-os, az alsósoknál a 14,48-os, a felsősöknél pedig a 
20,36-os pontszám. A legjobb teljesítmény óvodáskorban 20,21, harmadik 
osztályban 28,44, hetedik osztályban pedig 38,40 volt. Láthatjuk, hogy az 
óvodások maximum eredménye megközelíti a 7. osztályosok minimum 
eredményét. Minden csoportban volt olyan gyermek, akinek az eredménye az 
eggyel magasabb (vagy alacsonyabb) életkori csoport eredményeihez is il
leszkedett. Ez azt jelenti, hogy néhány óvodás gyermek olyan bonyolult szer
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kezeteket használt a beszédében, amelyek általában az idősebb társaikra vol
tak jellemzők.

Megközelíthetjük a problémát a másik oldalról is, vagyis hogy néhány 7. 
osztályos tanuló beszédteljesítménye jelentős elmaradást mutat a kortársaihoz 
képest, és eredményeik az alsósokéhoz állnak közelebb. Az óvodásoktól el
várható 11 -es pontszámot csupán három gyermek (két fiú és egy lány) nem 
érte el, tehát a kísérletben részt vevő óvodások 70%-a jó beszélőnek tekinthe
tő. A fiúk KFM-átlaga minden életkorban alacsonyabb lett, mint a lányoké. 
A szélsőséges (vagyis a minimum és a maximum) értékeket az óvodásoknál 
és a kisiskolásoknál a fiúk produkálták, 7. osztályban a legjobb eredményt 
egy lány, a legrosszabbat viszont egy fiú nyújtotta.

2 . ábra
A közlésegységek fejlődési mutatója

Az eredményeket összehasonlítottuk korábbi szakirodalmi adatokkal. Egy 
6 éves óvodások körében végzett kísérletben (Horváth 2006) a gyermekek 
fejlődési mutatójának átlaga 14,84 volt, az ott részt vett gyermekek 62,5%-a 
érte el a 11-es ponthatárt. A jelen kísérlet óvodásainak eredményei is hasonló 
képet mutatnak. Érdekes eredményeket hozott egy másik, középiskolások kö
rében történő vizsgálat (Horváth-lmre 2009). A középiskola első osztályában 
a diszlexiás tanulók KFM-átlaga narratívában 14,89, képről alkotott meséiben 
18,78 lett, míg a kontrollcsoporté narratívában 21,75, mesében pedig 32,07. 
Összehasonlítva a két kísérlet eredményeit, azt láthatjuk, hogy a diszlexiás ta
nulók eredményei a jelen kísérlet tipikus fejlődésű 3. osztályosainak eredmé
nyeihez, a nem diszlexiás 9. osztályos diákok eredményei pedig a két évvel fi- 
atalabbakéhoz, a 7. osztályosok eredményeihez állnak közelebb. Előbbi a le
maradás tényét jelzi, az utóbbi pedig arra utalhat, hogy az általános iskola vé-
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gère a tanulók spontán beszédének összetettsége eléri, de legalábbis megköze
líti a későbbi életkorban mutatott értékeket. Valószínűleg van egy felső határa 
a spontán beszédben mérhető KFM-értékeknek, amelynél magasabbat a mód
szer sajátosságaiból adódóan nem kaphatunk. Érdemes lenne megfigyelni, 
hogy milyen eredményt hozna az, hogyha a közlésegységek fejlődési mutató
ját felnőttek beszédében vizsgálnánk, de ez a jelen kutatásnak nem tárgya.

A kísérletben részt vevő óvodás gyermekek beszédére jellemzők az egy
szerű mondatok, a rövid, felsorolásszerű közlések, amelyek közé leggyakrab
ban kapcsolatos kötőszók (és, meg) kerülnek. A bővítmények közül az állít
mány általában tárggyal jelenik meg, de előfordulnak határozós szerkezetek 
is. A kísérletvezetőnek ösztönző kérdésekkel kellett segítenie a gyermekeket, 
mert hamar abbahagyták a beszédet, így gyakran párbeszédes forma jött létre. 
Például:

(1) Barbie-házat szeretek játszani, meg Barhie-kat, meg egy ilyen babák
kal is szoktam néha. Meg van otthon Barbie-m, és vele szoktam já t
szani. (Óvodás lány.)

Az alsós tanulóknál azt figyelhettük meg, hogy beszédükben már gyako
ribbak az összetett mondatok, sok kötőszót hasznának a tagmondatok között 
is, a főnévi igenevek már ragozva is előfordulnak. A határozószók, névmások 
és melléknevek száma is megnő erre az életkorra. Például:

(2) Olt a margitszigetihez, ami nagyon messze van, utaz- oda szoktunk 
utazni. Olyan jó  ott. Ott már felmásztok egy akadálypályán, ami na
gyon bonyorult, de a végét nem tudom megcsinálni. Néha azt játszom, 
hogy ott a cél, és el kell át kell jutnom oda az akadálypályán. (Alsós 
fiú.)

A felsős tanulók beszéde nyelvtani összetettségében a felnőtt mintához áll 
közel: összetett mondatokat, bonyolultabb logikai struktúrákat, több bővít
ményből (határozókból, jelzőkből) álló szintaktikai egységeket tartalmaz. 
Képesek igen hosszú narratíva létrehozására -  a kísérletvezető segítő kérdé
sei nélkül is. Például:

(3) A szabadidőmben iskola után vívni szoktam menni. Már négy éve ví
vok lassan, és versenyszerűen, úgyhogy egy héten ötször van edzés, 
úgyhogy rögtön rohanok edzésre. De nagyon jó  a hangulat, na meg jó  
a... Nagyon szeretem, így kikapcsol meg tényleg nagyon sok energiát 
ad. Amikor nincsen edzés esetleg, akkor pedig a barátaimmal szoktam 
menni általában így moziba. (Felsős lány.)

Mint említettük, mind a három korcsoport résztvevői között nagy egyéni 
különbségeket találtunk. A legmagasabb KFM-értéket elérő óvodás gyermek 
olyan bonyolult közléseket hozott létre, mint például a következők:
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(4) En leginkább szeretek a Legókkal játszani. Meg abból többfajtát lehet 
építeni. Es és a lesóm mindig, a a a B. mindig a a fakockákat hozza, 
mikor én Legózok, és hogy abból építsek neki egy házat. (...) és a 
tesóm mindig lekapcsolja a villanyt, hogy hogy hogy így játsszunk, és 
és hogy hogy kapcsoljam be az. automatikusan menő vo [vonatot 1 
mozdonyt, hogy világítson.

A leggyengébb KFM-pontszámmal rendelkező hetedik osztályos tanuló 
beszédében pedig olyan egyszerű megnyilatkozásokat is találhattunk, mint 
például:

(5) Otthon általában tanulok, miután végeztem. Kicsit számítógépezek, 
meg este tévét nézek. Ööü napközben meg a barátaimmal vagyok. Ba
rátokkal általában pingpongozok, ööö vagy egyéb ilyen sportágakat. 
Mmm utazásról inkább nem beszélek. Nem akarok. Nem szeretek vo
nattal utazni.

A megakadásjelenségek elemzése
Az óvodások korpuszában összesen 550, az alsósoknál 1002, a felsősöknél 

pedig 669 megakadásjelenséget adatoltunk. Nem találtunk különbséget ab
ban, hogy a megakadások hány szavanként fordultak elő a három életkor be
szédében: a gyermekek átlagosan 6-7 szavanként produkáltak valamilyen 
megakadást (óvodások: 6,54 szavanként, alsósok: 6,56 szavanként, felsősök: 
6,93 szavanként). Ez az eredmény megegyezik a kilencvenes évek felnőttekre 
vonatkozó eredményeivel, amelyek szerint a spontán beszédben -  a néma 
szüneteket nem számítva -  átlagosan 6 szavanként fordulnak elő megakadá
sok (Fox Tree 1995), de napjainkban, a felgyorsult beszéd- és artikulációs 
tempónak köszönhetően számuk növekedést mutat.

Mindhárom életkorban összesen 15 megakadástípusra találtunk példát. 
Ezeknek jelentős része bizonytalanság, mint ahogyan a felnőttek beszédében 
is ez a jellemző. A tervezési folyamatban fellépő diszharmónia következmé
nyeként a hatévesek 88%-ban, a kilencévesek 90,9%-ban, a tizenhárom éve
sek pedig 91,8%-ban produkáltak valamilyen típusú bizonytalansági meg
akadást (100%-nak az egyes életkorokban megjelent összes megakadást te
kintjük), leggyakrabban hezitálást és töltelékszót, esetenként ismétlést, újra
indítást és nyújtást. A téves kivitelezések aránya a kísérletben részt vett 
gyermekek spontán beszédében 8-12%-os. Az anyanyelv-elsajátítás három 
vizsgált szakasza alapján azt látjuk, hogy az óvodáskortól kezdve az általános 
iskola végéig a bizonytalanságok aránya kis mértékben nő, míg a téves kivi
telezések aránya csökken.

Megfigyeltük, hogy milyen hiba típusú megakadások jelentek meg a kor
puszban (3. ábra). Legnagyobb arányban téves kezdéseket és grammatikai 
hibákat találtunk. A téves kezdések aránya az életkor előrehaladtával nőtt 
(óvodásoknál: 25,8%, alsósoknál: 28,6%, felsősöknél: 34,5%; ha 100%-nak 
tekintjük az egyes életkorokban megjelent összes hiba típusú megakadást).
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Nyelvtani szabályoknak ellentmondó szerkezeteket az óvodások produkáltak 
legnagyobb arányban, az ő beszédükben a grammatikai hibák az összes hiba
típusnak a 28,8%-át teszik ki. Ezek a tévesztések az anyanyelv-elsajátítás 
kezdeti szakaszában még nem tekinthetők valódi grammatikai hibáknak, hi
szen a hatévesek beszédében még nem szilárdultak meg a helyes nyelvtani 
szerkezetek, ezért nem ritka az, hogy a gyermek nem is tekinti hibásnak az 
adott agrammatikus szerkezetet. Ezzel magyarázható az is, hogy a grammati
kai hibázások korrekciója ebben az életkorban még kis mértékű (Neuberger 
2011b). Óvodáskorban ezek a jelenségek a nyelvfejlődési folyamatok termé
szetes velejárói, az általános iskola 3. osztályára azonban az intézményes ok
tatás hatására megnő a gyermekek nyelvi tudatossága, a grammatikai tévesz
tések mögött már tervezési diszharmóniák állnak csakúgy, mint a felnőttek 
beszédében.

Gyakoriság ( %)

0 10 20 30 40

3. ábra
A hiba típusú megakadások megoszlása

A legtöbb gyermeknél megjelenő megakadás -  a néma szüneten kívül -  a 
hezitálás és az ismétlés volt, ez a két típus mind a 30 gyermeknél előfordult, 
tehát előfordulási aránya 100%-os. A hibák közül az óvodásoknál a gramma
tikai hiba volt az, amely a legtöbb gyermek beszédében megjelent (80%-nál), 
az iskolásoknál pedig a téves kezdés volt a leggyakoribb (a gyermekek 80, il
letve 90%-ánál találkozhattunk vele). A legritkább típus az óvodásoknál és a
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3. osztályosoknál a metatézis volt, egy-egy darab jelent meg belőle, a 7. osz
tályosoknál pedig a perszeveráció és a „nyelvem hegyén van” (TOT) jelenség 
(ugyancsak egy-egy darab).

A megakadásjelenségeket osztályozhatjuk aszerint, hogy a beszédproduk
ciós folyamat (Levelt modellje alapján, 1989) mely szintjéhez köthető a zavar 
eredete (4. ábra).

■  nyelvi tervezés H lexikai hozzáférés
□  artikulációs tervezés ■  artikulációs kivitelezés

felsősök

alsósok

óvodások

0% 50% 100%

4. ábra
A hibák aránya a tervezés szintjei szerint

A tervezés fogalmi szintjéhez köthető hibát nem találtunk az anyagunkban, 
a gyermekek ugyanis nem produkáltak sem freudi elszólást, sem malapropiz- 
must. A fonológiai tervezés során sem hibáztak a gyermekek, ez arra vezet
hető vissza, hogy az anyanyelv-elsajátítás folyamán előbb rögzülnek a gyer
mekben a fonológiai szabályok, mint a morfológiai vagy szintaktikai szabá
lyok. A magyar gyermek például nem vét a magánhangzó-harmónia ellen há
roméves kora után, de ekkor még számos egyéb grammatikai szabályt bi
zonytalanul használ (Gósy 2003b). Az óvodásoknál az összes téves kivitele
zés körülbelül 35%-a a nyelvi tervezéshez köthető, 36%-a a lexikális hozzá
férés szintjéhez, 20%-a az artikulációs tervezéshez, 9%-a pedig a kivitelezés
hez. Az iskolásoknál annyiban változnak az eredmények, hogy a nyelvi ter
vezés már pontosabban működik. Mindkét iskolai osztály számára a lexikális 
hozzáférés szintjén adatolható a legtöbb hiba (36%, illetve 44%). Ha összesít
jük a három csoport eredményeit, azt láthatjuk, hogy a legtöbb hiba (átlago
san 39%) a lexikális hozzáférés szintjén jelent meg, tehát a mentális lexikon 
aktiválása bizonyult a legnehezebb feladatnak a gyermekek számára a be- 
szédprodukcióban. Ezt követi a nyelvi tervezés szintje, aminek következtében 
grammatikai összehangolatlanságok jelentek meg a beszédükben (átlagosan 
30%-os hibaaránnyal). A beszédprodukciós folyamat későbbi szintjein; úgy, 
mint az artikulációs tervezéskor létrejövő megakadások már kisebb arányban
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fordultak elő, az artikulációs tervezés és kivitelezés összehangolatlanságából 
adódók pedig igen kis számban.

A beszéd szerkesztettségének és folyamatosságának összefüggései
Összefüggést találtunk a beszédidő hossza és a megakadások száma között 

(r = 0,781; p  < 0,001), vagyis minél hosszabban beszél egy gyermek, annál 
valószínűbb volt, hogy több megakadást produkál. A megakadások száma a 
beszédben megjelenő szavak számával is korrelált (r = 0,786; p  < 0,001), ami 
ugyancsak arra utal, hogy a több szóval való, hosszabb közlésekben nagyobb 
valószínűséggel fordulnak elő bizonytalanságok vagy hibák.

Azt feltételeztük, hogy a bonyolultabb nyelvtani szerkezetek több hibázás- 
sal járnak együtt. A statisztikai elemzés szerint óvodás és kisiskolás korban 
szoros összefüggés van a KFM-értékek és a megakadások száma között 
(óvodások: r = 0,849; p = 0,002; kisiskolások: r = 0,855; p = 0,002). Ez azt 
mutatja, hogy minél összetettebb a közlés, valószínűleg annál többször sza
kítja meg a folyamatosságát valamilyen bizonytalanság vagy hiba. A 7. osztá
lyosoknál azonban nem találtunk összefüggést a spontán beszéd .szerkesztett
sége és a megakadások előfordulása között, vagyis náluk a magasabb KFM- 
pontszám megjelenhetett több, illetve kevesebb hibázással és bizonytalanko
dással is.

A beszéd összetettsége nemcsak a különféle szófajok és nyelvtani szerke
zetek gazdagságában, de a szóhasználatban is megmutatkozik. Közepes kor
relációt mutat a gyermekek spontán beszédének szintaktikai komplexitása a 
beszédükben használt szavak számával (r = 0,607; p  < 0,001). A komplex 
struktúrák több szó ismeretét és használatát igénylik.

Következtetések
Kísérletünkben azt vizsgáltuk, hogy a beszéd szerkesztettsége és folyama

tossága milyen összefüggéseket mutat. Láthattuk, hogy a több szó használata 
magasabb KFM-értéket eredményezett, a tömör megfogalmazás pedig ala
csonyabb KFM-értékkel járt együtt. Ha a gyermek néhány szóból álló, egy
szerűbb szerkezeteket használ, akkor a mentális lexikon bővülésének lehető
ségei korlátozottak, spontán beszéde valószínűleg kevésbé lesz nyelvtanilag 
összetett, mert az összetett struktúrákhoz megfelelő mennyiségű szóismeret 
szükségeltetik.

Óvodás és kisiskolás korban összefüggést találtunk a grammatikai komp
lexitás, valamint a spontán beszéd folyamatosságát megszakító jelenségek 
száma között, 13 éves korban azonban már nem volt fellelhető ilyen korrelá
ció. Ez talán azzal magyarázható, hogy a kisebb gyermekeknél a bonyolul
tabb szerkezetek létrehozása még több figyelmet igényel, ők még nem olyan 
gyakorlott beszélők, mint idősebb társaik, így náluk gyakrabban lép fel disz
harmónia a beszédtervezési folyamat során.

A hatévesek spontán beszédében ugyan minden szófaji kategória megje
lent, szintagmáik még egyszerűbbek (leggyakrabban az egyszerű alany + ál
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lítmány, illetve állítmány + tárgy szerkezeteket találhattunk a beszédükben). 
A kisiskolások spontán beszéde szintaktikailag gazdagabb, mint az óvodáso
ké: több változatos bővítményt használnak (határozós, jelzős szerkezetek). 
A hetedikesek beszéde volt a legösszetettebb, de a komplex struktúrák létre
hozása során a közlést nem szakította meg arányosan több megakadásjelen
ség. Az életkor előrehaladtával a gyermekek közlései egyre hosszabbak lettek, 
beszédtempójuk is gyorsulást mutatott. Ez valószínűleg a gazdagabb szó
kincsnek, a mentális lexikonhoz való gyorsabb hozzáférésnek és a tudatosabb 
nyelvhasználatnak köszönhető, ami jelentős részben az iskolai oktatás hatása.

A különböző életkorú gyermekek spontán beszédének grammatikai össze
tettségével kapcsolatosan kevés hazai kutatás született, pedig a gazdag mor- 
fológiájú magyar nyelvben különösen indokolt ezek elemzése. A helyes 
nyelvtani alakok, szerkezetek és szabályok ismerete és alkalmazni tudása 
alapját képezi a szóbeli és az írásbeli kifejezőkészségnek, így befolyásoló té
nyezője az iskolai teljesítménynek. Akárcsak a szegényes szókincs, a beszéd 
grammatikai szerkesztettségének hiányosságai is hátrányokkal járhatnak az 
intézményes oktatásban. A tipikus fejlődésű gyermekek sajátosságainak meg
ismerése pedagógiai szempontból is fontos, hiszen csupán az előzetes felmé
rések és minták birtokában lehet hatékonnyá tenni a fejlesztést.
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