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MEGAKADÁSJELENSÉGEK AZ ÉLETKOR, A NEM ÉS 
A BESZÉDTÍPUS FÜGGVÉNYÉBEN 

Bóna Judit 

Bevezetés 
A megakadásjelenségek „a spontán beszéd artikulációs, percepciós folya-

matosságát megakasztó, illetve a köznyelvi normának ellentmondó különféle 
jelenségek” (Gósy et al. 2009: 258), amelyek mintegy „ablakok” a beszédter-
vezés rejtett folyamataira (Goldman-Eisler 1958; Fromkin 1973; Levelt 
1989). Két nagy típusuk van: a beszélő bizonytalanságából származó meg-
akadások (bizonyos néma szünetek, hezitálás, nyújtás, ismétlés, újraindítás, 
töltelékszók, szünet a szóban) és a tervezés és kivitelezés összehangolatlan-
ságára visszavezethető hibák (Gósy 2005). Ez utóbbiak a beszédtervezés 
bármely szintjén létrejöhetnek (Levelt 1989). A mentális lexikon aktiválásá-
hoz köthető hibák a téves szó, a téves kezdés és a „nyelvem hegyén van” je-
lenség (TOT); a nyelvi átalakításhoz köthető hibák a grammatikai hiba és a 
kontamináció; az artikulációs tervezés hibái a sorrendiségi hibák (anticipáció, 
perszeveráció és metatézis); az artikulációs kivitelezés hibája pedig az egy-
szerű nyelvbotlás. Vannak olyan jelenségek is, amelyek a felszíni elemzés 
alapján több típusba is sorolhatók (Gósy et al. 2009). 

A megakadások megjelenésének gyakoriságát számos tényező befolyásol-
ja, például: egyéni jellemzők (Gósy 2005), a beszéd- és artikulációs tempó 
(Bóna 2006), az életkor, a nem és a beszédtípus. A jelen tanulmányban ez 
utóbbi hárommal foglalkozunk részletesebben. 

Az életkor előrehaladtával számos változás történik a beszédben, ami hor-
monális, fiziológiai, pszichológiai és kognitív változásokra vezethető vissza 
(Ulatowska et al. 1986; Humes 1996; Ramig et al. 2001; Hnath-Chisolm et 
al. 2003; Xue–Hao 2003). Az időskori beszéd egyik legszembetűnőbb jel-
lemzője a szótalálási nehézség (Burke et al. 1991; Kemper 1992; Horváth 
2005), de általában véve a megakadások gyakorisága is mutathat életkori sa-
játosságokat. Az időskori beszédben jelentkező megakadásokkal viszonylag 
kevés tanulmány foglalkozik, és a gyakoriságra vonatkozó adatokban nincs 
egyetértés a szerzők között. A fiatalok és az idősek beszédprodukciójának az 
összevetése során egyes szerzők arra az eredményre jutottak, hogy nincs kü-
lönbség a megakadások gyakoriságában a két életkori csoport között 
(Duchin–Mysak 1987; Leeper–Culatta 1995); míg más kutatások szerint az 
idősek beszédprodukciójában több a megakadásjelenség (Yairi–Clifton 
1972). Saját vizsgálatunkban azt találtuk, hogy a megakadás típusától is függ, 
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hogy a két életkori csoport között van-e különbség a gyakoriságban (Bóna 
2013b). Egy másik kutatásunkban idősödők, idősek és százévesek megakadá-
sait elemeztük a gyakoriság tekintetében. A bizonytalansági megakadások az 
életkor előrehaladtával tendenciaszerűen csökkentek, a hibák gyakorisága 
azonban nőtt (Bóna 2012). 

Több tanulmányban azt találták, hogy a férfiak gyakrabban produkálnak 
megakadást, mint a nők. Shriberg (2001) a fő különbséget a hezitálások gya-
koriságában adatolta, az általa vizsgált korpuszban a férfiak több kitöltött 
szünetet produkáltak, mint a nők. Továbbá megállapította, hogy ha a társal-
gás során a hallgató férfi, akkor a beszélő (függetlenül attól, hogy nő vagy 
férfi), több megakadást produkál, mint női beszédpartner esetében. Az emlí-
tett kutatásban a szociolingvisztikai faktorokat nem kontrollálták (a nők és a 
férfiak iskolázottsága eltérő volt). Kontrollált körülmények között is hasonló 
eredményekre jutott Bortfeld et al. (2001), mint Shriberg (2001). A Bortfeld 
és munkatársai (2001) által vizsgált társalgásokban a férfiak több megakadást 
produkáltak, mint a nők. A férfiak beszédprodukciójában szignifikánsan 
gyakrabban fordultak elő hezitálások és ismétlések, illetve tendenciaszerűen 
gyakoribbak voltak az újraindítások is. Egy másik kutatásban (Branigan et al. 
1999) azt igazolták, hogy a nők csak akkor produkálnak kevesebb megaka-
dást, mint a férfiak, ha láthatják a beszédpartnerüket. Ebben a kutatásban a 
beszédpartner neme nem befolyásolta a megakadások előfordulását. 

A magyarra vonatkozóan Gósy (2003) megállapította, hogy a férfiak (mo-
nologikus) beszédében több a bizonytalanságra visszavezethető megakadás, 
mint a nőknél, a hiba típusú jelenségek előfordulásában azonban nincs kü-
lönbség a két nem között. Hasonló eredményekre jutott Horváth (2007) 
dialogikus felvételek elemzése során. Az eredményei szerint a férfiak nem-
csak több megakadást produkáltak, mint a nők, de voltak tipikusan rájuk jel-
lemző megakadástípusok is, és a férfiak beszédprodukcióit többféle megaka-
dástípus jellemezte, mint a nőkét. Huszár több írásában (2009, 2011) is meg-
említi, hogy a férfiak többet hezitálnak, mint a nők. Hasonló eredményre ju-
tott Gocsál (2001) is. A hezitálások gyakoriságával kapcsolatosan azonban 
más kutatásokban ellentmondó eredmények olvashatók. Horváth (2010) fiatal 
nők és férfiak beszédében vetette össze a hezitálások sajátosságait. Az ered-
ményei szerint nem volt szignifikáns különbség a hezitálások percenkénti 
előfordulásában a két nem között. Egy vizsgálatban (Gósy et al. 2013) 48 
adatközlő többórányi beszédprodukciójában vizsgálták a leggyakoribb elő-
fordulású ö-féle hezitálást. Az eredmények azt mutatták, hogy kilencéves 
korban még nincs különbség a lányok és a fiúk között a svászerű hezitálások 
percenkénti előfordulásainak a számában, míg a fiatal felnőtteknél és az idő-
seknél a nők beszédében gyakrabban fordul elő hezitálás ugyanazon időegy-
ség alatt. Ugyanakkor a férfiak hezitálásainak az időtartamai szignifikánsan 
hosszabbak voltak, mint a nőknél mértek. 
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A beszédtípus is nagymértékben meghatározza a megakadások előfordulá-
sát, mivel a különféle beszédhelyzetek eltérő beszédprodukciós stratégiát igé-
nyelnek (Gósy 2005). Spontán beszédnek nevezzük mindazon beszédproduk-
ciókat, amelyek során a beszédtervezés és -kivitelezés egyszerre zajlik (Gósy 
2005). Ugyanakkor a spontán beszéd többféle beszédhelyzetben, beszédfela-
dat során létrehozható, ezek a helyzetek gyakran eltérő mentális erőfeszítést, 
figyelmet, önmonitorozást igényelnek. A spontán narratívák során a beszélők 
általában szabadon beszélhetnek, ők választhatják meg a beszéd tartalmát, a 
szavakat, a grammatikai szerkezeteket, és annyi idő áll a rendelkezésükre, 
amennyit csak akarnak. Az irányított spontán beszéd létrehozása (pl. képsor 
elmesélése, játékszabály ismertetése, hallott vagy olvasott szövegek tartal-
mának visszamondása) már nagyobb mentális erőfeszítést igényel a beszélő-
től. Például a hallott szövegek tartalmának összegzése relatíve nehéz, a narra-
tívánál nagyobb mentális erőfeszítést igénylő feladat; a sikerességét több té-
nyező befolyásolja: a figyelmi folyamatok, a munkamemória, a beszédfeldol-
gozás és a narratív kompetencia (Ulatowska et al. 1986; Juncos-Rabadán et 
al. 2005). Az adatközlő ilyenkor nem válogathat szabadon a nyelvi elemek 
közül, hiszen egy más által megírt szöveg szerkezetét, szókincsét kell fel-
idéznie (Gósy 2010). A társalgás is különböző beszédstratégiákat kíván meg, 
mint egy monologikus beszédtípus. Ez egyrészt egyfajta „verseny”, amely a 
megszólalás jogáért alakul ki a beszélők között, másrészt a többiek megszóla-
lásai időt adnak a beszélőnek a beszédtervezésre (Markó 2005). A beszédlé-
pések időtartama a társalgásokban jellemzően rövid, vagy legalábbis sokkal 
rövidebb, mint az interjú során rögzített narratíváké. A különféle beszédhely-
zetekre jellemző tervezésbeli különbségekről a beszédprodukciók temporális 
sajátosságai is árulkodnak (Markó 2005; Bóna 2013a). 

A magyar nyelvre vonatkozóan a megakadások gyakoriságát a spontán 
narratívák mellett elemezték már térképmódszerrel rögzített dialógusokban 
(Horváth 2004), nyelvi játék közben (Szabó 2004), különféle monologikus 
beszédtípusokban (Markó 2004), szinkrontolmácsolásban (Bakti 2009), szó-
noki beszédben (Laczkó 2010), prezentációk során (Pethő 2013), illetve tarta-
lomösszegzéskor (Bóna 2013b). Ugyanakkor nem készült még olyan átfogó 
elemzés a megakadások gyakoriságáról, amely relatíve sok adatközlővel 
többféle beszédtípusban elemezte volna az életkor és a nem hatását a 
megakadásjelenségek előfordulására. 

A jelen kutatás célja annak elemzése, hogy milyen különbségek vannak az 
idős és a fiatal nők és férfiak megakadásainak gyakoriságában spontán narra-
tíva, tartalomösszegzés és többszereplős társalgás során. Továbbá kérdésünk 
az, hogy milyen megakadástípusok jellemzik a különböző életkorú beszélő-
ket, a két nemet, illetve a beszédtípusokat. 

Hipotéziseink szerint 1. a nagyobb mentális erőfeszítést igénylő beszédtí-
pusban (tartalomösszegzés) megnő a megakadások gyakorisága, míg a ver-
senyhelyzetet jelentő, ugyanakkor a tervezési folyamatokra több időt hagyó 
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társalgásban csökken a gyakoriság a spontán narratívákhoz képest. 2. Az életkor 
is befolyásolja a gyakoriságot (az időseknél feltehetően több megakadás lesz 
mindegyik beszédtípusban), illetve a megakadások típusát is: az időseknél a hi-
bák lesznek gyakoribbak, a fiataloknál pedig a bizonytalanságra utaló megaka-
dások. 3. Feltételezzük továbbá, hogy mindegyik beszédtípusban különbsége-
ket találunk a nők és a férfiak beszéde között is; lesznek olyan megakadástípu-
sok, amelyek inkább a nőkre, illetve inkább a férfiakra jellemzők. 

Kísérleti személyek, anyag, módszer 
A kutatáshoz 40 adatközlő hangfelvételeit választottuk ki a BEA-ból (Be-

szélt nyelvi adatbázis, vö. Gósy et al. 2012). Az adatközlők két életkori cso-
portból kerültek ki: 20–30 év közötti fiatalok és 66–90 év közötti idősek. 
Mindegyik életkori csoportban 10 nő és 10 férfi beszédprodukcióit elemez-
tük. Az adatközlők egynyelvű, magyar anyanyelvű, köznyelvet beszélők vol-
tak, ismert mentális és hallási problémájuk nem volt. Figyeltünk arra is, hogy 
az iskolázottságuk is egyforma legyen minden csoportban; mindegyik adat-
közlőnek legalább középfokú végzettsége volt. 

A felvételekből három részletet elemeztünk: 1. interjúhelyzetben rögzített 
narratívát (minden adatközlőtől mintegy 5 percet), 2. tartalomösszegzést (en-
nek az időtartama beszélőfüggő volt), 3. háromszereplős társalgást (adatköz-
lőnként 4,5-5 percet, amely több beszédlépésből állt össze). Összesen 8,6 
órányi beszédet elemeztünk. 

A narratíva során a felvételvezető a munkájáról, családjáról, hobbijáról 
kérdezte az adatközlőket, de csak akkor szólalt meg, és tett fel új kérdést, 
amikor az adatközlőnek már nem volt mit mondania. A tartalomösszegzés so-
rán két rövid szöveg (egy tudományos ismeretterjesztő és egy történelmi 
anekdota) meghallgatása, majd a lehető legpontosabb visszamesélése volt a 
feladat. A szövegek lexikai és grammatikai komplexitása átlagos volt, a meg-
értésük semmiféle speciális tudást nem igényelt. A lejátszott ismeretterjesztő 
szöveg időtartama 97 s volt, összesen 174 szóból állt. A történelmi anekdota 
időtartama 125 s volt, összesen 270 szóból állt. Az elemzett társalgások há-
romszereplősek voltak, az adatközlő mellett a felvételvezető és egy kollégája 
vettek részt a beszélgetésben. 

A beszédprodukciókban elemeztük a megakadásjelenségek gyakoriságát, 
amelyet a szószámhoz viszonyítva határoztunk meg: azaz megadtuk, hány 
szavanként fordult elő egy megakadás. A megakadások gyakorisága többfé-
leképpen megadható: egyrészt kiszámítható az adott csoportra jellemző átlag 
az egyéni különbségek figyelembe vétele nélkül. Ilyenkor az adott csoportba 
tartozó adatközlők összes szószámát osztjuk el az összes megakadás számá-
val. Másrészt kiszámíthatjuk egyénenként is a megakadásgyakoriságot. Ek-
kor figyelembe kell vennünk azt is, hogy vannak olyan megakadástípusok, 
amelyek nem minden beszélőnél fordulnak elő. A tanulmányunkban mindkét 
mutatót kiszámítottuk. Meghatároztuk, hogy általában az adott beszédtípus-
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ban mi jellemzi az adott beszélőket, másrészt elemeztük az egyéni különbsé-
geket is. 

Ezután megvizsgáltuk a megakadástípusok előfordulását is. A hibajelensé-
gek tipizálásához Gósy et al. (2009) kategóriarendszerét használtuk fel. 

A bizonytalansági megakadások között nem vettük figyelembe a néma 
szüneteket, mivel a spontán beszédben nem dönthető el egyértelműen, hogy 
az adott szünet megakadás-e, vagy más funkcióban (például levegővétel mi-
att, esetleg tagolásként) szerepel-e (Gósy 2000). A bizonytalansági megaka-
dásokat a következő típusokba soroltuk: 

1. hezitálás: a hazai szakirodalmi hagyományok alapján a kitöltött szünet 
tartozik ebbe a kategóriába (a nemzetközi szakirodalomban gyakran 
hezitálásnak tartott töltelékszókat külön elemeztük), a magyarban álta-
lában ö, m, öm, öh formában fordul elő (Horváth 2010); 

2. nyújtás: egyes beszédhangok időtartamának a környezetéhez viszonyí-
tott perceptuálisan érzékelhető meghosszabbítása (Bóna 2007); 

3. ismétlés: egy teljesen kiejtett szó megismétlése; amikor az ismétlés 
egyértelműen beszédtervezési nehézségekre, és nem pragmatikai, sti-
lisztikai szerepre utal; 

4. újraindítás: amikor egy részben kiejtett szót ugyanazon szó teljes kiej-
tése követ (Gósy 2005; Gyarmathy 2009); 

5. töltelékszó: azok a szavak vagy szókapcsolatok (pl. tehát, akkor, hát, 
ilyen, vagy nem tudom), amelyek a közlésbe tartalmilag nem illesz-
kednek, funkciójukat tekintve pedig a diszharmónia egyfajta feloldását 
segítik (Gósy–Horváth 2009). Bár van olyan osztályozás, amely egy 
kategóriába sorolja ezeket a kifejezéseket a hezitálással, a szakirodal-
mi adatok szerint az életkor kapcsán érdemes a töltelékszók gyakori-
ságát a kitöltött szünettől külön elemezni (Kemper et al. 1990); 

6. szünet a szóban: a szó belsejében tartott szünet, amely különböző 
szintű tervezési nehézségre vagy önmonitorozásra utal a megjelenés 
helyétől függően. 

A hiba típusú megakadásokat a következőképp tipizáltuk (Gósy et al. 
2009): 

1. grammatikai hiba: a mai köznyelvi, kodifikált grammatikának ellent-
mondó jelenség (pl. és aztán összekeveredjük a két gyilkosság miatt); 

2. kontamináció: nyelvi jelek vegyülése; létrejöhet a szavak és a szerke-
zetek szintjén is (pl. meg kell mondjam, nekem tiszta a lelkifurdalásom 
’tiszta a lelkiismeretem × nincs lelkifurdalásom’); 

3. téves szó: hibás aktiválás a mentális lexikonból, a teljes szó kiejtése 
megtörténik (pl. Járt ma itt a bádogos, mármint a kőműves?); 

4. téves kezdés: hibás aktiválás a mentális lexikonból, a szó egy részének 
kiejtése történik csak meg (pl. Felhívtad a pa a mamádat?); 
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5. „nyelvem hegyén van” jelenség: átmeneti szótalálási nehézség; a be-
szélő tudja aktiválni a szó jelentését és morfológiai struktúráját, de a 
fonológiai/fonetikai szerkezet kiejtése gátolt (pl. annál az izénél, a na, 
izénél, munkásnál szerelőnél van a gépünk); 

6. anticipáció: az a jelenség, amikor a közlés egy későbbi eleme koráb-
ban jelenik meg a kiejtésben (pl. Az még egy fülön fejezet, hogy mit 
kezdünk); 

7. perszeveráció: az a jelenség, amikor a közlés egy korábbi eleme hat az 
időben később következő elem artikulációs tervezésére (pl. a politikai 
pártok patája után ’csatája után’); 

8. metatézis: egy közlés szavainak vagy egy hangsor beszédhangjainak a 
felcserélődése (pl. Kucsd be, kérlek! ’csukd be’); 

9. egyszerű nyelvbotlás: az aktuálisan létrehozott artikulációs mozdulat 
„megbotlik” (pl. Ahhoz, hogy most tapasztalatot gyűjtyenek gyűjtse-
nek…). 

A gyakorisági paramétereken statisztikai elemzést végeztünk (MANOVA, 
ANOVA, Tukey post hoc teszt) az SPSS 13.0 szoftverrel 95%-os konfiden-
ciaintervallumban. 

Eredmények 
Összesen 6277 megakadást elemeztünk. A csoportokra jellemző, az egyéni 

különbségeket figyelmen kívül hagyó gyakorisági értékek a következőképp 
alakultak: a narratívában a fiataloknál 7,9 szavanként, az időseknél 9,2 sza-
vanként; a tartalom-visszamondáskor a fiataloknál 5,2 szavanként, az idősek-
nél 6,6 szavanként; a társalgásban a fiataloknál 12,1 szavanként, az időseknél 
14,3 szavanként adatoltunk megakadást. 

Ezután kiszámítottuk egyénenként is a gyakorisági értékeket; az összes 
megakadásjelenség életkor és beszédtípus szerinti szószámra vetített gyakori-
sága az 1. táblázatban olvasható. Az átlagokat tekintve megfigyelhető, hogy 
mindegyik beszédtípusban ritkábban fordultak elő megakadások az idősek-
nél, mint a fiataloknál. 

A statisztikai elemzés szerint a legnagyobb hatása a beszédtípusnak volt a 
megakadások gyakoriságára: F(2, 119) = 25,482; p ≤ 0,001; η2 = 0,321. 
Szignifikáns különbséget találtunk az életkor és a nem együttes hatásában 
[F(1, 119) = 5,843; p = 0,017; η2 = 0,051], illetve a beszédtípus és a nem 
együttese is statisztikai különbséget mutatott a gyakoriságban [F(2, 118) = 
3,667; p = 0,029; η2 = 0,064]. 

A férfiak és a nők között csak a fiatalok narratíváiban találtunk szignifikáns 
különbséget [F(1, 18) = 4,698; p = 0,044], a többi esetben nem volt statisztikai-
lag kimutatható különbség a két nem megakadásainak gyakorisága (a beszéd fo-
lyamatossága) között (1. ábra). Ennek oka a nagy egyéni különbségekben (az 
adatok szórásában) lehet, mivel az átlagértékek gyakran szinte azonosak voltak 
a két nemnél ugyanazon életkorban és beszédtípusban. A narratívákban a fiatal 
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nőknél átlagosan 10,9 szavanként (a szórás: 4,6), a fiatal férfiaknál 7,2 szavan-
ként (a szórás: 2,9); az idős nőknél átlagosan 9,8 szavanként (a szórás: 4,1), 
az idős férfiaknál 11,9 szavanként (a szórás: 7,1) fordult elő megakadás. A 
tartalomösszegzésekben a fiatal nőknél átlagosan 5,8 szavanként (a szórás: 
1,4), a fiatal férfiaknál 5,8 szavanként (a szórás: 2,8); az idős nőknél átlago-
san 5,9 szavanként (a szórás: 2,3), az idős férfiaknál 10,9 szavanként (a szó-
rás: 4,4) adatoltunk megakadást. A társalgásokban a fiatal nőknél átlagosan 
17,6 szavanként (a szórás: 10,0), a fiatal férfiaknál 12,4 szavanként (a szórás: 
5,8); az idős nőknél átlagosan 16,6 szavanként (a szórás: 6,4), az idős férfi-
aknál 14,3 szavanként (a szórás: 4,3) jelent meg megakadás. 

1. táblázat: A beszéd folyamatossága (az összes megakadás gyakorisága) az 
életkor és a beszédtípus függvényében (szó/megakadás, minél magasabb az 

érték, annál folyamatosabb a beszéd) 

Beszédtípus Átlag Átlagos eltérés Minimum–maximum 
Fiatalok 

Narratíva 09,1 4,2 3,9–18,5 
Visszamondás 05,8 2,2 2,3–10,2 

Társalgás 15,0 8,4 6,2–38,7 
Idősek 

Narratíva 10,9 5,7 5,2–30,1 
Visszamondás 08,4 4,3 3,1–18,1 

Társalgás 15,3 5,4 7,1–32,9 

Csak a nők beszédprodukcióit elemezve azt találtuk, hogy a megakadások 
gyakoriságát az életkor nem, míg a beszédtípus nagymértékben befolyásolta: 
F(2, 58) = 20,943; p ≤ 0,001; η2 = 0,437. Mind a fiataloknál, mind az idősek-
nél a tartalomösszegzés és a társalgás között volt szignifikáns a különbség 
(p ≤ 0,001). 

Csak a férfiak beszédprodukcióit összevetve a statisztikai elemzés mind az 
életkor (az idősek beszéde folyamatosabb volt) [F(1, 59) = 10,026; p = 0,003; 
η

2 = 0,157], mind a beszédtípus [F(2, 58) = 5,997; p = 0,004; η2 = 0,182] 
szignifikáns hatását igazolta. A beszédprodukciókat életkoronként is össze-
vetve a post hoc teszt a fiatal férfiak tartalomösszegzései és társalgásai között 
mutatott matematikai eltérést (p = 0,036). 

Összevetettük az összes megakadáson belül a bizonytalanságra visszave-
zethető jelenségek és a hibák arányát. Mindegyik beszédtípusban, életkorban 
és mindkét nemnél a megakadások döntő többsége (legalább 84%-a) bizony-
talansági megakadás volt (2. ábra). Ugyanazon életkorban és beszédtípusban 
a két nem összes megakadásainak összevetésekor (az egyéni különbségeket 
nem figyelembe véve) csak az idősek tartalomösszegzésében figyeltünk meg 
nagyobb különbséget a nők és a férfiak között: az idős férfiaknál 8,3 száza-
lékponttal több hiba típusú megakadás fordult elő. 
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1. ábra 

A beszédprodukciók folyamatossága (az összes megakadás gyakorisága) az 
életkor, a nem és a beszédtípus függvényében 

(F = fiatal, I = idős; f = férfi, n = nő) 

A bizonytalansági megakadások elemzésekor az összes megakadásnál ada-
toltakhoz hasonló eredményeket kaptunk: mindegyik beszédtípusban az idő-
sek beszéde volt folyamatosabb, azaz a fiataloknál gyakoribbak voltak az 
elemzett jelenségek. Az egyéni különbségeket nem tekintetbe véve a csopor-
tokra jellemző gyakorisági értékek a következők voltak: a narratívában a fia-
taloknál 8,2 szavanként, az időseknél 10,0 szavanként; a tartalomösszegzés-
ben a fiataloknál 5,6 szavanként, az időseknél 7,4 szavanként; a társalgásban 
a fiataloknál 12,5 szavanként, az időseknél 15,8 szavanként fordult elő 
megakadásjelenség. Ugyanakkor az egyéni eredményeket kiszámítva azt ta-
láltuk, hogy a szórás a narratíva és a tartalomösszegzés esetén az időseknél 
több mint kétszeres volt, mint a fiataloknál (2. táblázat). A következő példá-
ban egy idős nő tartalomösszegzésében előforduló bizonytalansági megaka-
dások (átlagosnál nagyobb) gyakoriságát figyelhetjük meg (a számok a néma 
szünetek időtartamát, a zárójelben levő számok a hezitálások időtartamát jel-
zik): 

(1) tessék nézni ahogy 50 ahogy aa 412 a 72 oroszlán 634 önnöö (1231) 
369 öö (476) jött öö (92) felé öö (225) nem tom milye milyen állat 
ami meg akarta támadni és az oroszlán ugye 416 ahogy öö (176) 512 
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öm (182) 237 fölfedezte 297 s ahogy fogta a kicsinyét és má már vit-
te tovább. 
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2. ábra 

A kétféle megakadástípus aránya az összes megakadáshoz képest az életkor, 
a nem és a beszédtípus függvényében 

(N = narratíva, Tö = tartalomösszegzés, T = társalgás; F = fiatal, I = idős; 
f = férfi, n = nő) 

A statisztikai elemzés szerint a bizonytalansági megakadások gyakoriságá-
ra is a beszédtípus volt a legnagyobb hatással: F(2, 118) = 14,697; p ≤ 0,001; 
η

2 = 0,214. Önmagában az életkor [F(1, 119) = 6,805; p = 0,010; η2 = 0,059], 
az életkor és a nem együttesen [F(1, 119) = 6,663; p = 0,011; η2 = 0,058], il-
letve a beszédtípus és a nem is [F(2, 118) = 3,817; p = 0,025; η2 = 0,066] be-
folyásolta a gyakorisági értékeket. 

A nők és a férfiak között csak az idős beszélők tartalomösszegzésében ta-
láltunk szignifikáns különbséget [F(1, 19) = 7,333; p = 0,014]: az idős férfiak 
ritkábban produkáltak bizonytalansági megakadást, mint az idős nők. A nar-
ratívákban a fiatal nőknél átlagosan 11,4 szavanként (a szórás: 4,8), a fiatal 
férfiaknál 7,7 szavanként (a szórás: 3,2); az idős nőknél átlagosan 10,6 sza-
vanként (a szórás: 4,3), az idős férfiaknál 14,6 szavanként (a szórás: 12,1) 
fordult elő bizonytalansági megakadás. A tartalomösszegzésekben a fiatal 
nőknél átlagosan 6,2 szavanként (a szórás: 1,6), a fiatal férfiaknál 6,2 sza-
vanként (a szórás: 3,1); az idős nőknél átlagosan 6,6 szavanként (a szórás: 
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3,1), az idős férfiaknál 15,1 szavanként (a szórás: 9,4) fordult elő bizonyta-
lansági megakadás. A társalgásokban a fiatal nőknél átlagosan 18,2 szavan-
ként (a szórás: 10,2), a fiatal férfiaknál 12,9 szavanként (a szórás: 6,1); az 
idős nőknél átlagosan 18,7 szavanként (a szórás: 7,5), az idős férfiaknál 16,0 
szavanként (a szórás: 5,1) fordult elő bizonytalansági megakadás. 

2. táblázat: A beszéd folyamatossága (a bizonytalansági megakadások 
gyakorisága) az életkor és a beszédtípus függvényében 

(szó/bizonytalansági megakadás; minél magasabb az érték, annál 
folyamatosabb a beszéd) 

Beszédtípus Átlag Átlagos eltérés Minimum–maximum 
Fiatalok 

Narratíva 09,5 4,4 4,0–19,5 
Visszamondás 06,2 2,4 2,4–10,9 
Társalgás 15,6 8,6 6,2–38,7 

Idősek 
Narratíva 12,6 9,1 5,3–47,7 
Visszamondás 10,9 8,1 3,2–37,9 
Társalgás 17,3 6,4 7,2–37,3 

Csak a nők beszédprodukcióit összevetve azt találtuk, hogy a beszédtípus 
volt szignifikáns hatással a gyakorisági értékekre [F(2, 58) = 20,658; p ≤ 0,001; 
η

2 = 0,433], az életkor nem. A post hoc teszt a fiatal nőknél a tartalomösszegzés 
és a társalgás között igazolt szignifikáns különbséget (p = 0,001), az idős nőknél 
pedig a társalgás és a másik két beszédtípus között (p ≤ 0,039). 

Csak a férfiak beszédprodukcióit elemezve az életkor esetében igazolódott 
szignifikáns hatás: F(1, 59) = 11,256; p = 0,001; η2 = 0,172. Az idős férfiak be-
széde folyamatosabb volt, mint a fiatal férfiaké mindhárom beszédtípusban. 

A bizonytalansági megakadások típusainak elemzése azt mutatta, hogy az 
életkortól és a beszédtípustól függetlenül a hezitálások fordulnak elő a legna-
gyobb arányban mindegyik beszédtípusban (3. ábra). Ennek egyrészt egyfajta 
nyelvhasználati „divat” lehet az oka, másrészt ezt a megakadástípust a leg-
egyszerűbb előhívni a tervezési bizonytalanság esetén. Ugyanakkor vannak 
életkor-specifikus és az adott beszédhelyzetre jellemző(bb) megakadás-
típusok. A fiataloknál például mindhárom beszédtípusban nagyobb arányban 
fordultak elő nyújtások, illetve két beszédtípusban ismétlések, mint az idő-
seknél. Az idősekre azonban nagyobb arányban voltak jellemzőek mindegyik 
beszédtípusban az újraindítások (ezek a szóelőhívás bizonytalanságát jelzik, 
vö. Gyarmathy 2009), illetve a monologikus szövegekben a töltelékszók elő-
fordulása. Szintén jellemzőbb volt az időseknél a narratívákban és a társal-
gásban a szünet a szóban jelenség, amely a tartalomösszegzésben azonos 
arányban jelent meg mindkét életkori csoportban. A nemek közötti összeve-
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tés szerint az életkortól és a beszédtípustól is függött, hogy melyik megaka-
dástípus melyik nemnél jelent meg nagyobb arányban (4. ábra). 
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3. ábra 

A bizonytalansági megakadások típusainak aránya 
(100% az adott beszédtípusban és életkori csoportban adatolt összes 
bizonytalansági megakadás; N = narratíva, Tö = tartalomösszegzés, 

T = társalgás; F = fiatal, I = idős) 

Ezek a százalékos arányok nem mutatják meg azt, hogy a szövegben az 
összes szószámhoz viszonyítva milyen gyakori volt egy-egy megakadástípus, 
viszont arra következtethetünk belőlük, hogy ha az adott beszélői csoport egy 
bizonyos beszédtípusban bizonytalansági megakadást produkál, akkor milyen 
arányban jelenik meg az adott megakadástípus. 

Az egyes bizonytalansági megakadástípusok szószámra vetített gyakorisá-
ga nagy különbségeket mutatott mind a beszédtípusok, mind az életkorok és a 
nemek szerint is. Bár a 3. és a 4. ábrán feltüntetett arányok azt mutatják, hogy 
vannak inkább a fiatalokra, illetve inkább az idősekre jellemző típusok, az 
egyéni különbségeket nem tekintve a csoportokra jellemző gyakorisági érté-
kek azt mutatják, hogy mindhárom beszédtípusban mindegyik típus a fiata-
loknál fordul elő gyakrabban, ez alól mindössze négy esetben volt kivétel. Az 
időseknél gyakoribb volt a tartalomösszegzéskor a töltelékszó és az újraindí-
tás, mint a fiataloknál, illetve a társalgásban a szünet a szóban jelenség és az 
újraindítás. (A konkrét értékeket a statisztikai elemzésnél közöljük.) 
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4. ábra 

A bizonytalansági megakadások típusainak aránya a két nemnél 
(N = narratíva, Tö = tartalomösszegzés, T =társalgás; F = fiatal, I = idős; 

f = férfi, n = nő) 

A megakadástípusok többsége nem fordult elő minden adatközlőnél min-
den beszédtípusban. A 3. táblázatban feltüntetett adatok azt mutatják, hogy 
azoknál a beszélőknél, akiknél előfordult az adott megakadástípus, milyen 
gyakorisággal, hány szavanként jelent meg (azaz ezekben az értékekben nem 
jelennek meg azok az adatközlők, akiknél nem adatoltuk az adott megakadás-
típust). Az egyetlen mindenkinél, mindegyik beszédprodukcióban megjelenő 
megakadás a hezitálás volt; míg az újraindítás és a szünet a szóban jelenség 
gyakorisági mutatóin nem tudtunk statisztikai elemzést végezni, mert ezek a 
típusok sok beszédprodukcióban nem jelentek meg. 

Hezitálást csoportszinten a narratívákban a fiataloknál 20,5 szavanként, az 
időseknél 22,7 szavanként; a tartalomösszegzésekben a fiataloknál 11,0 sza-
vanként, az időseknél 15,7 szavanként; a társalgásban a fiataloknál 36,5 sza-
vanként, az időseknél 38,2 szavanként adatoltunk. Az egyéni eredményeket 
összevető statisztikai elemzés szerint a hezitálás gyakoriságát a beszédtípus 
[F(2, 118) = 14,957; p ≤ 0,001; η2 = 0,218], illetve az életkor és a nem együt-
tesen [F(1, 119) = 5,012; p = 0,027; η2 = 0,045] befolyásolta szignifikánsan. 
A post hoc teszt szerint a társalgásokban előforduló hezitálások gyakorisága 
különbözött szignifikánsan a másik két beszédtípusban adatolt gyakoriságtól 
(p ≤ 0,001). 

Ismétlést csoportszinten a narratívákban a fiataloknál 50,0 szavanként, az 
időseknél 110,9 szavanként; a tartalomösszegzésekben a fiataloknál 42,8 sza-
vanként, az időseknél 55,8 szavanként; a társalgásban a fiataloknál 46,3 sza-
vanként, az időseknél 70,1 szavanként adatoltunk. Az ismétlések gyakorisá-
gára a beszédtípus és az életkor együttesen [F(2, 106) = 3,237; p = 0,044; η2 
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= 0,063], illetve az életkor és a nem együttesen [F(1, 107) = 7,974; p = 0,006; 
η

2 = 0,077] volt szignifikáns hatással. 

3. táblázat: A bizonytalansági megakadások típusainak gyakorisága (átlag és 
átlagos eltérés) (szó/megakadás; minél magasabb az átlag, annál ritkább az 
adott megakadástípus; a táblázatban csak azon beszélők adatai szerepelnek, 

akiknél előfordultak az adott megakadástípusok) 

Beszétípus Fiatal férfi Fiatal nő Idős férfi Idős nő 
Hezitálás 

Narratíva 019,7; 011,2 032,8; 015,9 038,5; 027,4 027,4; 020,3 
Visszamondás 012,8; 006,8 015,4; 015,0 044,1; 036,5 016,8; 013,3 
Társalgás 040,5; 027,9 064,4; 039,4 052,3; 033,5 062,2; 050,0 

Nyújtás 
Narratíva 093,5; 116,7 111,9; 065,2 076,6; 042,2 111,6; 052,5 
Visszamondás 061,3; 082,0 038,8; 024,7 109,0; 091,0 044,9; 023,8 
Társalgás 150,8; 189,9 221,7; 202,4 198,0; 164,2 304,2; 170,1 

Ismétlés 
Narratíva 054,0; 029,9 112,0; 126,1 282,9; 144,7 100,1; 064,9 
Visszamondás 131,5; 153,5 088,6; 105,3 137,5; 110,9 058,7; 050,5 
Társalgás 089,5; 109,6 189,1; 282,6 131,0; 115,6 075,5; 037,9 

Újraindítás 
Narratíva 369,2; 229,6 358,5; 231,0 384,2; 181,8 330,1; 231,8 
Visszamondás 114,9; 086,4 146,8; 090,6 183,9; 148,2 099,8; 026,6 
Társalgás 152,2; 052,1 409,8; 256,0 134,0; 061,0 234,0; 140,2 

Töltelékszó 
Narratíva 029,6; 006,7 081,4; 068,9 056,5; 048,8 057,7; 055,7 
Visszamondás 061,2; 032,1 109,2; 077,8 150,4; 127,2 078,3; 076,9 
Társalgás 160,5; 191,0 149,9; 141,6 200,0; 140,8 183,1; 147,7 

Szünet a szóban 
Narratíva 450,0; 261,9 377,3; 304,6 289,5; 176,2 463,9; 206,1 
Visszamondás 250,9; 142,7 263,7; 169,0 221,7; 106,7 226,7; 224,3 
Társalgás 543,2; 181,9 412,7; 163,0 344,0; 118,0 612,1; 210,0 

Töltelékszót csoportszinten a narratívákban a fiataloknál 34,7 szavanként, 
az időseknél 36,6 szavanként; a tartalomösszegzésekben a fiataloknál 58,6 
szavanként, az időseknél 51,1 szavanként; a társalgásban a fiataloknál 68,1 
szavanként, az időseknél 129,8 szavanként adatoltunk. Nyújtást csoportszin-
ten a narratívákban a fiataloknál 57,6 szavanként, az időseknél 71,6 szavan-
ként; a tartalomösszegzésekben a fiataloknál 26,2 szavanként, az időseknél 
41,0 szavanként; a társalgásban a fiataloknál 98,9 szavanként, az időseknél 
152,3 szavanként adatoltunk. A beszédtípus szignifikáns hatása igazolódott 
mind a töltelékszavak gyakoriságában [F(2, 112) = 11,685; p ≤ 0,001; 
η

2 = 0,186], mind a nyújtások [F(2, 115) = 18,065; p ≤ 0,001; η2 = 0,256] elő-
fordulásában. A post hoc teszt szerint mindkét esetben a társalgásnál mért 
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gyakorisági adatok különböztek szignifikánsan a másik két beszédtípustól a 
töltelékszavak esetén p ≤ 0,008, a nyújtások esetén p ≤ 0,001. 

Újraindítás csoportszinten a narratívákban a fiataloknál 258,4 szavanként, 
az időseknél 264,1 szavanként; a tartalomösszegzésekben a fiataloknál 147,2 
szavanként, az időseknél 141,7 szavanként; a társalgásban a fiataloknál 201,0 
szavanként, az időseknél 150,3 szavanként fordult elő. Szünet a szóban jelen-
ség csoportszinten a narratívákban a fiataloknál 391,7 szavanként, az idősek-
nél 410,9 szavanként; a tartalomösszegzésekben a fiataloknál 273,4 szavan-
ként, az időseknél 358,0 szavanként; a társalgásban a fiataloknál 830,7 sza-
vanként, az időseknél 544,0 szavanként jelent meg. 

A hibák életkorra jellemző gyakoriságát tekintve ellentétes eredményeket 
kaptunk a bizonytalansági megakadásokhoz képest: mindegyik beszédtípus-
ban az idősek produkáltak gyakrabban hibát, és náluk voltak kisebbek az 
egyének közötti különbségek is (4. táblázat). A csoportátlagok a következő-
képpen alakultak: a narratívában a fiataloknál 189,8 szavanként, az időseknél 
115,6 szavanként; a tartalomösszegzésben a fiataloknál 74,6 szavanként, az 
időseknél 66,7 szavanként; a társalgásban a fiataloknál 336,8 szavanként, az 
időseknél 150,3 szavanként adatoltunk hibát. 

4. táblázat: A hibák gyakorisága az életkor és a beszédtípus függvényében 
(szó/hiba, minél magasabb az érték, annál ritkább a hiba; a táblázatban csak 

azon beszélők adatai szerepelnek, akiknél előfordultak hibák) 

Beszédtípus Átlag Átlagos eltérés Minimum–maximum 
Fiatalok 

Narratíva 232,2 144,0 078,9–590,0 
Visszamondás 106,6 070,3 012,2–318,0 
Társalgás 348,6 167,7 126,0–673,0 

Idősek 
Narratíva 167,0 131,1 038,7–644,0 
Visszamondás 102,4 066,4 013,3–241,0 
Társalgás 203,5 123,0 067,1–486,0 

Mindhárom beszédtípusban volt olyan fiatal beszélő, akinél egyetlen hiba 
típusú megakadás sem fordult elő. Az egyéni gyakorisági mutatók szerint a 
hibák előfordulása is nagymértékben függött a beszédtípustól, a leggyakrabban 
a tartalomösszegzésekben, a legritkábban a társalgásban fordultak elő. A sta-
tisztikai elemzés szerint az életkor [F(1, 109) = 9,906; p = 0,002; η2 = 0,092] és a 
beszédtípus [F(2, 108) = 17,519; p ≤ 0,001; η2 = 0,263] hatása is szignifikáns 
volt a gyakoriságra. A post hoc teszt szerint mindegyik beszédtípus szignifikán-
san különbözött a másik kettőtől (p ≤ 0,040). 

A nők és a férfiak között egyik beszédtípusban és életkori csoportban sem 
találtunk szignifikáns különbséget; a következő átlagok kiszámításakor, illet-
ve a statisztikai elemzéskor csak azoknak az adatközlőknek az adatait vettük 
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figyelembe, akiknél előfordult hiba. A narratívákban a fiatal nőknél átlagosan 
292,7 szavanként (a szórás: 173,6), a fiatal férfiaknál 183,8 szavanként (a 
szórás: 99,4); az idős nőknél átlagosan 191,0 szavanként (a szórás: 171,4), az 
idős férfiaknál 142,9 szavanként (a szórás: 75,0) fordult elő hiba típusú meg-
akadás. A tartalomösszegzésekben a fiatal nőknél átlagosan 80,5 szavanként 
(a szórás: 25,9), a fiatal férfiaknál 135,9 szavanként (a szórás: 93,1); az idős 
nőknél átlagosan 102,7 szavanként (a szórás: 69,2), az idős férfiaknál 102,1 
szavanként (a szórás: 67,2) fordult elő hiba. A társalgásokban a fiatal nőknél 
átlagosan 348,0 szavanként (a szórás: 147,2), a fiatal férfiaknál 349,1 sza-
vanként (a szórás: 196,4); az idős nőknél átlagosan 207,8 szavanként (a szó-
rás: 137,3), az idős férfiaknál 200,5 szavanként (a szórás: 114,3) fordult elő 
bizonytalansági megakadás. 

Csak a nők beszédprodukcióit összevetve azt találtuk, hogy mind az életkor 
[F(1, 54) = 4,235; p = 0,045; η2 = 0,080], mind a beszédtípus szignifikáns hatás-
sal volt a gyakorisági értékekre [F(2, 53) = 10,480; p ≤ 0,001; η2 = 0,300], ez 
utóbbi hatása volt a nagyobb. A post hoc teszt a fiatal nőknél igazolt a tartalom-
összegzés és másik két beszédtípus között szignifikáns különbséget (p ≤ 0,020). 

Csak a férfiak beszédprodukcióinak elemzésekor (a nőkhöz hasonlóan) a 
beszédtípus nagyobb mértékű hatása igazolódott [F(2, 53) = 8,891; p = 0,001; 
η

2 = 0,266], de az életkor is szignifikáns hatással volt a gyakorisági értékekre 
[F(1, 54) = 5,926; p = 0,019; η2 = 0,108]. A post hoc teszt a fiatal férfiaknál 
igazolt a társalgás és a másik két beszédtípus között szignifikáns különbséget 
(p ≤ 0,037). 

A hibatípusok elemzése azt mutatta, hogy életkortól és beszédtípustól füg-
getlenül a szóelőhívás szintjén fordul elő a legtöbb probléma, illetve vannak 
inkább az idősekre jellemző hibák (5. ábra). A perszeveráció például minde-
gyik beszédtípusban az időseknél jelent meg nagyobb arányban. A két nem 
között is megfigyelhetők különbségek a megakadások arányában, de ezt az 
életkor és a beszédtípus is befolyásolta (6. ábra). Az ábrákon nem tüntettük 
fel a kontaminációt, amely mindössze kétszer fordult elő az összes elemzett 
beszédprodukcióban. 

Az egyes hibatípusok szószámra vetített gyakorisága nagy különbségeket 
mutatott mind a beszédtípusok, mind az életkorok és a nemek szerint is 
(5. táblázat; a táblázatban csak azoknak a beszélőknek az adatait tüntettük fel, 
akiknél előfordult az adott tervezési szinthez köthető hibatípus). Egyetlen 
olyan hibatípus sem volt, amely minden adatközlőnél minden beszédtípusban 
előfordult volna. Mivel az egyes hibatípusok megjelenése igen ritka volt, 
ezért a beszédtervezési szinteknek megfelelő hibák együttesének gyakorisá-
gát vizsgáltuk meg. 

A nyelvi tervezéshez köthető hibát (grammatikai hiba, kontamináció) cso-
portszinten a narratívákban a fiataloknál 759,0 szavanként, az időseknél 
410,9 szavanként; a tartalomösszegzésekben a fiataloknál 441,6 szavanként, 
az időseknél 226,7 szavanként; a társalgásban a fiataloknál 2076,8 szavan-
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ként, az időseknél 1632,0 szavanként adatoltunk. Az egyéni különbségeket is 
figyelembe vevő statisztikai elemzés szerint (amelyben csak azoknak a be-
szélőknek az adatait vettük figyelembe, akiknél megjelent az adott hibatípus) 
a nyelvi tervezéshez köthető hibák (grammatikai hiba és kontamináció) gya-
koriságát csak a beszédtípus befolyásolta szignifikánsan [F(2, 53) = 15,427; 
p ≤ 0,001; η2 = 0,418]. A post hoc teszt szerint a tartalomösszegzésben elő-
forduló (nyelvi tervezéshez köthető) hibák gyakorisága különbözött szignifi-
kánsan a másik két beszédtípusban adatolt gyakoriságtól (p ≤ 0,001). A kö-
vetkező példában egy grammatikai hiba figyelhető meg (az idős férfi beszélő 
a téves toldalékot javítja): 

(2) városnak a védelmében 559 a polgárokat 136 nak is fegyvert adott 
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5. ábra 

A hibák típusainak aránya 
(100% az adott beszédtípusban és életkori csoportban adatolt összes hiba; N 

= narratíva, Tö = tartalomösszegzés, T = társalgás; F = fiatal, I = idős) 

A lexikális hozzáférés problémáit (téves szó, téves kezdés és „nyelvem he-
gyén van” jelenség) csoportszinten a narratívákban a fiataloknál 809,6 sza-
vanként, az időseknél 326,3 szavanként; a tartalomösszegzésekben a fiata-
loknál 119,6 szavanként, az időseknél 174,4 szavanként; a társalgásban a fia-
taloknál 890,1 szavanként, az időseknél 265,7 szavanként adatoltuk. A szó-
előhívás problémáinak gyakoriságára hatással volt a beszédtípus [F(2, 88) = 
32,292; p ≤ 0,001; η2 = 0,453] és az életkor is [F(1, 89) = 14,183; p ≤ 0,001; 
η

2 = 0,154] külön-külön, illetve együttesen is [F(2, 88) = 7,289; p = 0,001; 
η

2 = 0,157], a post hoc teszt szerint a beszédtípust tekintve a tartalomösszeg-
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zésben előforduló szóelőhívási hibák gyakorisága különbözött szignifikánsan 
a másik két beszédtípusban adatolt gyakoriságtól (p ≤ 0,001). 

Egy idős nő tartalomösszegzéséből származik a következő téves kezdés 
(egy idős nő tartalomösszegzéséből az é hang a téves kezdés): 

(3) megeskette 151 őket 551 arra hogy 396 é hogy 411 halálukig 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

N
F

f

N
F

n

N
If

N
In

T
ö

F
f

T
ö

F
n

T
ö

If

T
ö

In

T
F

f

T
F

n

T
If

T
In

grammatikai hiba téves szó téves kezdés TOT

anticipáció perszeveráció metatézis nyelvbotlás

 
6. ábra 

A hibák típusainak aránya a két nemnél 
(N = narratíva, Tö = tartalomösszegzés, T = társalgás; F = fiatal, I = idős; 

f = férfi, n = nő) 

Sorrendiségi hibát (anticipáció, perszeveráció, metatézis) csoportszinten a 
narratívákban a fiataloknál 934,2 szavanként, az időseknél 410,9 szavanként; 
a tartalomösszegzésekben a fiataloknál 382,7 szavanként, az időseknél 272,1 
szavanként; a társalgásban a fiataloknál 778,8 szavanként, az időseknél 476,0 
szavanként adatoltunk. A beszédtípus szignifikáns hatása igazolódott a sor-
rendiségi hibák gyakoriságára is [F(2, 60) = 5,424; p = 0,007; η2 = 0,178], a 
post hoc teszt szerint a tartalomösszegzésben előforduló sorrendiségi hibák 
gyakorisága különbözött szignifikánsan a másik két beszédtípusban adatolt 
gyakoriságtól (p ≤ 0,023). A következő példában az idős adatközlő előbb ejti 
ki a visel szót, mint annak a közlésben szerepelnie kellene (anticipáció): 

(4) viselték a 335 vagy öö (165) figyelték a viselkedésüket 

Az artikulációs kivitelezés hibáját (egyszerű nyelvbotlás) csoportszinten a 
narratívákban a fiataloknál 2428,8 szavanként, az időseknél 1386,8 szavan-
ként; a tartalomösszegzésekben a fiataloknál 5741,0 szavanként, az időseknél 
850,3 szavanként; a társalgásban a fiataloknál 12461,0 szavanként, az idő-
seknél 5712,0 szavanként adatoltuk. Ennek a hibatípusnak a gyakoriságára a 
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kevés adat miatt (a társalgásban például mindössze két idős és egy fiatal fér-
finél fordult elő nyelvbotlás; a fiatalok tartalomösszegzésében összesen egy 
főnél jelent meg ez a megakadás) nem tudtuk elvégezni a statisztika próbát. 

5. táblázat: Az egyes hibatípusok gyakorisága (átlag és átlagos eltérés) 
(szó/hiba; minél magasabb az átlag, annál ritkább az adott hiba; a táblázatban 

csak azon beszélők adatai szerepelnek, akiknél előfordultak az adott 
hibatípusok) 

Beszédtípus Fiatal férfi Fiatal nő Idős férfi Idős nő 

A nyelvi tervezés hibái 
Narratíva 366,3; 154,8 565,3; 126,8 455,6; 151,8 381,8; 201,1 
Visszamondás 370,7; 268,8 174,0; 053,9 173,0; 112,6 228,2; 079,0 
Társalgás 606,0; 00–00 528,3; 121,6 564,5; 078,5 638,3; 206,4 

A szóelőhívás hibái 
Narratíva 450,6; 267,6 607,7; 110,6 364,1; 152,8 343,2; 156,0 
Visszamondás 169,1; 092,6 114,0; 047,2 219,8; 145,0 165,2; 094,0 
Társalgás 519,1; 218,5 540,0; 31,3 332,3; 152,4 303,4; 195,4 

Sorrendiségi hibák 
narr. 538,0; 216,0 498,0; 145,7 233,4; 103,9 533,2; 137,7 
visszam. 258,4; 136,0 312,3; 143,4 221,5; 109,0 272,0; 265,3 
társ. 467,8; 240,0 445,7; 199,2 390,8; 184,7 414,9; 250,9 

az artikulációs kivitelezés hibája 
Narratíva 522,3; 377,2 617,0; 060,8 598,7; 011,4 512,9; 212,2 
Visszamondás 546,0; 0–0 – 349,5; 119,5 281,2; 075,1 
Társalgás 799,0; 0–0 – 616,5; 154,9 – 

Összegzés, következtetések 
Tanulmányunkban a megakadásjelenségek gyakoriságát és típusait elemez-

tük a beszédtípus, az életkor és a nem függvényében. A beszédtípus hatására 
vonatkozó első hipotézisünk igazolódott (a vizsgált tényezők közül ennek a 
hatása volt a legnagyobb a gyakorisági értékekre): a narratívákhoz képest 
mindkét életkori csoport beszédében több megakadás jelent meg a nagyobb 
mentális erőfeszítést igénylő tartalomösszegzésekben, illetve csökkent a 
megakadások gyakorisága a rövidebb beszédlépésekből álló, a tervezésre 
több időt biztosító társalgásokban. 

Bár kisebb mértékben, de az életkor is hatással volt a megakadások előfor-
dulására. Ugyanakkor a második hipotézisünk csak részben igazolódott, mert 
a várttal ellentétben az időseknél ritkábban fordultak elő megakadásjelensé-
gek, mint a fiataloknál, mindhárom beszédtípusban. A megakadástípusok 
elemzése ugyanakkor igazolta azt, hogy vannak inkább az idősekre, illetve 
inkább a fiatalokra jellemző megakadások: amíg a fiataloknál gyakoribbak 
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voltak a bizonytalanságra visszavezethető jelenségek, addig az időseknél 
szignifikánsan gyakoribb volt a hibák megjelenése. 

A három tényező közül a legkisebb (elenyésző) hatása a nemnek volt a 
gyakoriságra. Tendenciaszerűen a fiataloknál a nők, az időseknél a férfiak 
produkáltak ritkábban megakadást, de a gyakorisági értékeket erőteljesen be-
folyásolta a beszédtípus és a megakadástípus is. 

Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a megakadások gyakorisá-
gának elemzésekor mindig figyelembe kell venni a beszédtípust és az életkort. 
Az eltérő mentális erőfeszítést igénylő beszédhelyzetek mind a fiatalok, mind 
az idősek esetében különböző beszédprodukciós stratégiákat igényelnek. 
Ugyanakkor az életkor önmagában is hat a beszédre: a lassabb működések, a 
nehezített szóelőhívás és nyelvi tervezés befolyásolják az idősek beszédében 
megjelenő hibákat; míg a fiatalok gyorsabb tempója, s ezáltal a gondolkodásra 
szánt kevesebb idő a bizonytalansági megakadások gyakoribb előfordulásában 
mutatkozik meg. A kutatás során tapasztalt életkori különbségek tehát nem azt 
jelentik, hogy az idősek beszédtervezési folyamatai gyengébbek lennének a fia-
talokénál, hanem inkább egy másféle működésre utalnak. 
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