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AZ ÉLETKOR HATÁSA A FELDOLGOZÁSI ÉS 
A TERVEZÉSI FOLYAMATOKRA 

MONDATISMÉTLÉSKOR 

Gósy Mária 

Bevezetés 
A beszédtervezési mechanizmus eltérő szintjei működnek a különféle be-

szédstílusokban, illetve más-más műveletek válnak meghatározókká az ak-
tuális kommunikációs helyzetben (pl. spontán közlés vagy felolvasás esetén). 
Mindezek – számos más tényező mellett – feltételezhetően nem függetlenek 
az életkortól sem. Kutatásunk célja annak kísérletes vizsgálata, hogy a rész-
leges beszédtervezést igénylő mondatismétléskor igazolható-e különbség a 
fiatal, a középkorú és az idős személyek beszédében. A beszédtervezés teljes 
folyamatát a beszéd szándéka előzi meg, amelyet a beszédprodukció rejtett 
folyamatainak működései követnek. A fogalmi szinten döntünk a konkrét tar-
talomról, válogatunk a fogalmi és a nyelvi lehetőségek közül, majd megtörté-
nik az adott gondolatnak megfelelő nyelvi átalakítás (Levelt 1989; Gósy 
2005; Gyarmathy 2015; stb.). Ezután következnek a fonológiai és fonetikai 
tervezési szintek, miközben folyamatos az interakció a mentális lexikonnal. 
Részleges beszédtervezési mechanizmusról akkor beszélünk, ha a fentiekben 
leírt modell egyes szintjeinek szükségtelen a működése, mert a beszélő vala-
miképpen kész műveleti eredmények birtokába jut. Az egyik eset az elhang-
zott közlés hangos ismétlése.  

A mondatismétlés sajátos verbális feladat, amely felnőttek esetében ritkán 
fordul elő a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Ahhoz, hogy egy el-
hangzott közlést ismételjünk, nem szükséges annak tökéletes megértése, bár a 
beszédmegértési mechanizmus mintegy automatikusan valamennyi szintet 
igyekszik működtetni. A mondatmegértés során szokásosan aktiváljuk a vi-
lágismeretünket, azonosítjuk a közlés adott, illetve új információit, és véle-
ményezzük az elhangzottak igazságértékét (Pléh 2014). A mondatfeldolgozás 
a beszédhangok felismerésétől (beszédészlelési működések) halad a szófel-
ismerésen, a morfológiai elemzésen, a propozíciókon és a jelentésen át vala-
mennyinek az integrálásáig. A beszédhangokat hangsorokká kapcsoljuk ösz-
sze, a hangsorok jelentését aktiváljuk, a szavakat szószerkezetekké kapcsol-
juk össze, amelyekhez mondattani funkciót rendelünk, és végül szemantika-
ilag értelmezzük őket, vagyis megértjük a tartalmat (Levelt 1989; Gósy 
2005). A mondatmegértés tipikus műveletei azonban nem feltétlenül biztosít-
ják a mondatismétlést. Ekkor ugyanis a működések részben kevesebb, rész-
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ben több, illetve bizonyos fokig eltérő mechanizmusokat igényelnek. A szo-
kásos mondatmegértés és az elhangzott mondat pontos ismétlése több tekin-
tetben különbözik egymástól. Utóbbiban nem egyszerűen a fentiekben leírt 
mondatfeldolgozás történik, hiszen a beszélőnek nem kell feltétlenül megér-
tenie, avagy értelmeznie az ismétlendő mondatot. Meg kell azonban jegyez-
nie a pontos elhangzást, a grammatikai megformálást, beleértve a szórendet 
és a szavakat. A hangsúlyozott emlékezeti működések lényegében kiválthat-
ják, átmenetileg mintegy helyettesíthetik az egyes beszédfeldolgozási műve-
leteket. A szokásos mondatmegértés elemzéseihez természetszerűleg szüksé-
ges a munkaemlékezet; egy mondatismétléses feladatban azonban jóval na-
gyobb mértékben támaszkodunk a memóriánkra, mind a munkamemóriára, 
mind pedig a hosszú távú memóriára. Ekkor a beszélő igyekszik minden fi-
gyelmét arra koncentrálni, hogy az információkat a lehető legpontosabban 
tudja majd visszaadni. Kijelenthetjük, hogy míg mondatmegértéskor az észle-
lés–megértés–értelmezés szintjeinek működései a hangsúlyozottak, addig 
mondatismétléskor az értelmezés akár el is maradhat, a megértés egyes mű-
veletei fontosak lehetnek, de a beszédészlelés folyamatainak, a szintaktikai 
szerkezet megőrzésének (a szórendnek is) jóval hangsúlyozottabb lesz a sze-
repe. A jól működő munkamemória kerül középpontba, az átmeneti megőrzés 
elsődlegessé válik. 

A munkamemória az éppen beérkező információk, illetve a hosszú távú 
memóriából előhívottak átmeneti megtartását szolgálja. Mind a beszédper-
cepcióban, mind a beszédprodukcióban részt vesz. Modelljét Alan Baddeley 
(1986), illetve Gathercole és Baddeley dolgozták ki (1993). Ez egy többkom-
ponensű modell, amelynek fő összetevői a modalitásfüggetlen központi vég-
rehajtó és a fonológiai hurok. A központi végrehajtó voltaképpen egy figyel-
mi ellenőrző rendszer, a fonológiai hurok pedig a verbális információk meg-
tartásáért felelős. A fonológiai hurok egyik komponense a fonológiai tár, 
amely a beszéd alapú információk megtartásával foglalkozik. Ez a tároló az 
anyagot fonológiai kódban tárolja. A fonológiai tár kapacitása mintegy 2 má-
sodperc. A másik komponens az artikulációs kontrollfolyamat, amely a tár-
ban lévő anyagot frissíti, és képes azt visszatáplálni a fonológiai tárba 
(Baddeley 2001; Eysenck–Keane 2003). Az artikulációs hurok a tárban lévő 
anyagot ismételgetéssel frissíti, s ez lehetővé teszi a hosszabb megtartást. 
Baddeley modellje szerint a munkamemória tehát három részből áll, ezek: 
(i) a tudatos kontrollt végző, korlátozott kapacitású központi végrehajtó, 
amely nagyon hasonlít a figyelemre; (ii) a beszédalapú információ tárolására 
szolgáló fonológiai hurok (eredetileg artikulációs hurok); illetve (iii) a vizuá-
lis-téri információkat tároló vizuális-téri vázlatfüzet. 

A munkamemória és a mondatmegértés értelemszerűen szoros kapcsolat-
ban vannak egymással (Turi et al. 2014). Úgy gondolják, hogy a munkame-
mória aktívabban működik a mondat végén, mivel itt több információt kell a 
beszélőnek integrálnia (Hanten–Martin 2000). A munkamemória-kapacitás a 
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nyelvelsajátítás egy bizonyos szakaszáig folyamatosan nő az életkor előreha-
ladtával, bár meglehetősen nagyok az egyéni különbségek (Racsmány 2004). 
A kapacitáskorlát befolyásolja például azt, hogy milyen jellegű közlést va-
gyunk képesek pontosan felidézni. A kísérletek igazolták, hogy nehezebb az 
emlékezés a ragozott szavakra, mint a nem ragozottakra, ezt a dekompozíciós 
lexikon működésével magyarázzák (Turi et al. 2014). Angol anyanyelvűekkel 
végzett vizsgálatok eredménye már évtizedekkel ezelőtt igazolta, hogy míg 
egy ember (leggyakrabban) 5-6 szót tud visszamondani egy listából, addig 
tökéletesen képes egy 20 szóból álló mondat megismétlésére (Miller–
Selfridge 1950). Magyar anyanyelvű felnőttek átlagos kapacitása ismétléskor 
24-25 szótagnyi terjedelem (Szendi et al. 2002). A nagyobb munkamemória-
kapacitás jobb mondat- és szövegértést tesz lehetővé, a mondatértés vizsgála-
tában ezt különféle módszerű kísérletekkel sikerült igazolni a kilencvenes 
években (Just–Carpenter 1996). A mondat megértése során az emlékezeti 
sémáinkra támaszkodunk (Bartlett 1985); e sémákban az általánosítható ele-
mek szerveződnek egységbe. A mondatismétlés mentális műveletei összetet-
tek (1. ábra). 

 
1. ábra 

A mondatismétlés mentális műveletei: beszédfeldolgozási folyamatok 
(balra), hozzáférés a mentális lexikonhoz (középen), az ismétléskor 

működtetett beszédtervezési műveletek (jobbra) és a munkamemória 
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A hibátlan mondatismétlés négy tényező működésének eredménye: (i) a 
mondat jelentésének konceptuális reprezentációja, ez az elsődleges mondat-
feldolgozás során jön létre; (ii) az aktivált lexikai egységek jellemzői; (iii) a 
szintaktikailag előfeszített mondatstruktúrák (Potter–Lombardi 1998); vala-
mint (iv) a munkamemória működése (Jefferies et al. 2004). 

Az életkor előrehaladtával számos változás következik be a beszéd vala-
mennyi folyamatában, így a beszédfeldolgozásban is. Mindennek a hátteré-
ben egyrészt az agyműködés, illetve a kognitív és a pszichés funkciók módo-
sulása (megváltozása) áll, de változó mértékben befolyásoló tényező a hallási 
folyamat érintettsége is. Tanulmányok sora igazolta, hogy az időseknél nehe-
zítetté válik a beszédmegértés akkor is, ha egyáltalán nem vagy alig mutatha-
tó ki náluk hallásromlás (pl. Humes 1996; Schneider et al. 2002). Bizonyos 
tényezők fokozottan nehezítik az idősek beszédfeldolgozását, például a zaj, a 
gyors beszédtempó, a nem tiszta kiejtés, a grammatikailag komplex monda-
tok, illetve az információfeldolgozásuk meglassulása, figyelmi és emlékezeti 
problémáik (pl. Kemper 1987; Czigler 2000; Schneider et al. 2002; Janse et 
al. 2007; Janse 2009). Valószínűsíthető továbbá, hogy az életkor előrehalad-
tával a szokatlan (verbális) feladatok megoldása is nehezebb lesz. Meg kell 
jegyeznünk ugyanakkor, hogy minden életkorban igen nagyok az egyének 
közötti különbségek. 

A jelen kutatás célja annak megismerése, hogy milyen eltérések tapasztal-
hatók a különböző életkorú beszélők között egy olyan komplex mentális mű-
veletsort igénylő feladatban, mint az elhangzott mondatok megismétlése. Az 
eredmények informálnak a beszédfeldolgozás folyamatainak működéséről, a 
munkamemória-kapacitás esetleges eltéréseiről, illetve a verbális válaszok 
önmonitorozási sajátosságairól. Minthogy a mondatismétlés feladata komp-
lex, és a jelen vizsgálatban az egyes tényezők hatását nem külön elemeztük, 
így adataink globálisan fogják tükrözni az életkori teljesítményeket, függetle-
nül az azokban szerepet játszó (korábban említett) tényezők egyedi hatásától. 

Feltételezzük, hogy a beszélők mentális műveletei változnak a fiatalkortól 
az időskorig, és ez hatással lesz egyrészt a mondatismétléseik sikerességére, 
másrészt az ismétlések temporális jellemzőire. Három hipotézist állítottunk 
fel. (i) Legjobban a fiatalok, leggyengébben az idősek fognak teljesíteni. 
(ii) A megismételt mondatok (fizikai) időviszonyai és szünetjellemzői össze-
függést mutatnak az életkorral. (iii) A megakadásjelenségek előfordulása 
legnagyobb mértékben az idősek beszédét fogja jellemezni.  

Kísérleti személyek, anyag, módszer 
A kutatáshoz 30 beszélő mondatismétléseit használtuk fel a BEA adatbázis 

felvételeiből (Gósy et al. 2012). A felvételek kiválasztása véletlenszerű volt, 
azonban tekintetbe vettük az életkort és a beszélők nemét, és így három 10 
fős csoportot alakítottunk ki. A fiatal adatközlők életkora 20 és 25 év között, 
a középkorúaké 40 és 55 év között, az időseké pedig 70 és 85 év között szórt. 
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Az egyes életkori csoportok között minimálisan 15 év eltérés volt. Minden 
csoportba 5 nő és 5 férfi került. (Korábban hasonló elemzést végeztek a BEA 
adatbázis felhasználásával – vö. Neuberger 2010 és Bóna 2012 –, ezért figyel-
tünk arra is, hogy ne ugyanazon adatközlők kerüljenek a jelen vizsgálatba.)  

Az adatbázis mondatismétlési feladatának anyaga 25 mondatot tartalmaz 
(összesen 168 szót). A mondatokat felépítő szavak száma 6 és 10, a szóta-
goké 15 és 26, a beszédhangoké 37 és 56 közötti. Szubjektív megítélésünk 
alapján valószínűsíthetően mind gyakran, mind ritkán használatos lexémákat 
tartalmaznak (pl. gyomlálás, túszmentő, vulkánkitörés, lehet, betegség, leg-
nagyobb, színházi). Egyszerű bővített (80%-ban) és összetett mondatok 
(20%-ban) egyaránt szerepeltek. Például: A farsangi bálban mindenkinek 
szép jelmeze volt.; A gyermekek bukfencezni is megtanulnak testnevelésórán.; 
Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy kinek volt igaza. A mondatok tar-
talma (az adatbázis fejlesztését megelőző kísérletek eredményei szerint) ért-
hető a magyar anyanyelvű felnőttek számára; feldolgozásuk nem igényel kü-
lönleges ismereteket. 

A feladat során az adatközlőnek hallás alapján, azaz egyszeri elhangzás 
után kell a mondatot megismételnie. Noha kérésre (ritkán fordult elő) az in-
terjúkészítő megismétli a mondatot; a jelen kutatásban csak azokat az ismét-
léseket vettük figyelembe, amelyek egyszeri elhangzás alapján történt visz-
szamondások voltak.  

A rögzített hanganyagot a következő szempontok szerint elemeztük: 
(i) mondatismétlés helyessége, (ii) temporális jellemzők, (iii) megakadásje-
lenségek, (iv) önmonitorozás. Az adatközlő mondatismétléseit akkor fogad-
tuk el helyesnek, ha azok szóról szóra megegyeztek az elhangzott mondattal. 
A mondat helyességének megítélésekor nem vettük figyelembe a megakadá-
sokat, ha az adatközlő azokat rögtön javította. Minden esetben tehát a beszélő 
által javított mondat helyességét vizsgáltuk. Ugyanakkor a megakadásje-
lenségek elemzésekor értelemszerűen vizsgáltuk a javított megakadásokat is. 
Elemeztük az összes tesztmondat teljes kiejtési időtartamát minden adatközlő 
esetében; így összesen 750 mondatot vizsgáltunk. Meghatároztuk minden 
egyes beszélő minden mondatának a beszédsebességét (a teljes mondat idő-
tartamának és a kiejtett beszédhangok számának összefüggése alapján 
hang/s-ban), valamint a néma szünetek előfordulását és időtartamukat. Csak 
azokat a néma szüneteket vettük figyelembe, amelyek az egyes mondatok 
visszamondásakor fordultak elő. A mondat elhangzása és a mondat ismétlése 
közötti szünetet (reakcióidő) nem elemeztük. Minden megakadásjelenséget 
adatoltunk, meghatároztuk az előfordulásukat és a típusukat. Végül elemez-
tük a korrekciók arányát és a szerkesztési szakaszok időtartamát (a tévesen 
ejtett beszédrészlet lecsengése és a korrekció indítása közötti tartamot, vö. pl. 
Gyarmathy 2015). 
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A felvett hanganyagokat annotáltuk a Praat programban (Boersma–
Weenink 2011), és egy speciális script segítségével automatikusan nyertük ki 
az időértékeket.  

A statisztikai vizsgálatokat általánosított lineáris modellel (GLM) és egy-
tényezős ANOVA-val végeztük 95%-os megbízhatósági szinten. Az elemzé-
seket Bonferroni-féle post hoc teszttel és Pearson-féle korrelációval egészítet-
tük ki (az SPSS 19.0 program használatával). 

Eredmények 
A kitűzött célnak megfelelően az eredményeket több szempontú elemzés 

adatai alapján ismertetjük. A részadathalmazok együttes mintázata jellemzi 
az egyes életkorok mondatismétlési sajátosságait és a beszélői stratégiákat. 

Mondatismétlések helyessége 
A fiatalok és a középkorúak több mint 90%-ban helyesen ismételték az el-

hangzottakat (93,2%, illetve 96%). Az idősek lényegesen gyengébben teljesí-
tettek, hibátlan mondatismétlésük átlaga 76% volt. Adataink hasonlóak a ko-
rábbi vizsgálatok eredményeihez (Neuberger 2010; Bóna 2012). A nők és a 
férfiak teljesítménye nem mutatott eltérést. A fiataloknál és a középkorúaknál 
is két-két nő és két-két férfi megakadás nélkül ismételte helyesen a mondato-
kat, az idősek csoportjában ilyen adatközlő nem volt. A fiatalok valamennyi 
mondatot teljes egészükben visszamondtak, a középkorúak a 250-ből kettőt 
(0,8%), az idősek az ugyancsak 250-ből 12-t (4,8%) csak részlegesen ismé-
teltek. A hibás ismétlések a részleges ismétlésekből, illetve szavak hiányából, 
téves betoldásokból, valamint téves felidézésekből adódtak. Szavak és szavak 
egyes részei estek ki (pl. a tilos lesz petárdázni mondatrészben a lesz szó; 
vagy szerencsétlen alakult a szerencsétlenül alakult helyett; vagy színház 
előadás a színházi előadás helyett). Betoldott szavak ritkán fordultak elő (pl. 
Nem lehetett megjósolni, mikorra várható a vulkánkitörés. mondat ismétlése-
kor a beszélő a mikorra szó előtt a hogy kötőszót ejtette ki; vagy a repülősze-
rencsétlenséget szót a beszélő repülőgép-szerencsétlenséget formában ismé-
telte meg). 

Az idős adatközlők olykor részlegesen átfogalmazták a hallott mondatot a 
tartalom megtartása mellett. Például a Nem lehet eléggé hangsúlyozni a túl-
zásba vitt napozás veszélyét. ismétlése a következő volt: Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy a napozás túlzott veszélyét. A téves felidézésekkor gyak-
ran rokon értelmű szavakat mondtak (pl. előrejut az előrehalad helyett; test-
gyakorlás a testnevelés helyett; kétségkívül a kétséget kizáróan helyett), vi-
szonylag gyakori volt azonban a téves szavak előhívása is (pl. veszély helyett 
esély vagy szilveszterkor helyett filmezéskor). Elvétve fordult elő a gramma-
tikai módosítás (pl. Megéri biztosítást kötni minden külföldi utazás előtt. 
mondatban az ismétléskor kötniük hangzott el).  

A hibázások alapján a mondatok 36%-a tűnt nehéznek az ismételhetőség 
szempontjából (függetlenül attól, hogy ezeket a hibákat az adatközlő javította-
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e vagy nem). Közepesen nehéz volt a mondatok 20%-ának az ismétlése, és 
könnyűnek tekinthető az összes mondat 44%-a. Az utóbbiak közül 24%-ot 
(azaz 6 mondatot) az adatközlők hibátlanul ismételtek meg minden csoport-
ban. A mondatok számadatainak elemzése azt mutatja, hogy nem a szavak és a 
beszédhangok számával volt kapcsolatos a helyes ismétlési teljesítmény. 
A több hibával vagy részlegesen megismételt mondatok átlagosan 6,8 szót és 
50,8 beszédhangot, míg a könnyen visszamondottak átlagosan 6,5 szót és 48,8 
beszédhangot tartalmaztak. Gyakorlatilag nem voltak ebben különbségek.  

A grammatikai szerkezet sajátosságai sem mutattak összefüggést a köny-
nyebb vagy nehezebb ismételhetőséggel (bár ennek részletes elemzésével 
nem foglalkoztunk). Az ismétlések hibázásai alapján az látszik, hogy a meg-
felelő teljesítmény a mondatok tartalmától függött. A könnyen, azaz (csak-
nem) hibátlanul ismételtek általános, mindennapi jelentésű mondatok voltak 
(pl. A kalauz szigorúan ellenőrzi a menetjegyeket és az igazolványokat.). 
A nehezen ismételhetők ritkábban előforduló szemantikai tartalommal ren-
delkeztek (pl. Szerencsétlenül alakultak az események a tegnapi túszmentő 
akció során.). Hangsúlyozandó azonban, hogy a tartalom csak az idős beszé-
lők mondatismétléseiben volt látványosabban meghatározó. 

Mondatismétlések időtartama és tempója 
A mondatok teljes időtartamát befolyásolta a mondatok kiejtett hangjainak 

száma, valamint az adatközlők életkora. Az összes mondatra kapott átlagér-
tékeket és a szórást szemlélteti a 2. ábra. Jól látszik, hogy a megismételt 
mondatok időtartama növekszik az életkorral, a fiatalokéi a legrövidebbek, az 
idősekéi a leghosszabbak. Az egyéni különbségek az időseknél a legnagyob-
bak; az 1. táblázat a nők és a férfiak átlagadatait tartalmazza.  
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Fiatalok Középkorúak Idősek  
2. ábra 

A megismételt mondatok teljes időtartama a három életkori csoportban 
(medián és szórás) 
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A statisztikai elemzések eredménye szerint a mondatismétlések időtartama 
szignifikánsan különbözik az életkorok [GLM-teszt: F(2, 749) = 86,789; p = 
0,001; parciális együttható = 18,9%] és a nemek tekintetében is [F(1, 749) = 
11,755; p = 0,001; parciális együttható = 1,6%]. A Bonferroni-féle post hoc 
tesztek mindhárom életkori csoport között szignifikáns különbséget igazoltak 
(p = 0,001). 

1. táblázat: A mondatismétlések teljes ideje korcsoportonként és nemenként 

Korcsoportok 

Teljes időtartam (s) 

Átlag Szórás 

Nő Férfi Összes Nő Férfi Összes 

Fiatalok 3,7 3,5 3,6 0,671 0,538 0,617 

Középkorúak 3,9 3,8 3,9 0,879 0,723 0,804 

Idősek 4,8 4,5 4,6 1,367 1,105 1,254 

Az adatok azt mutatják, hogy az idő előrehaladtával az ismétlésre fordított 
idő megnövekszik. Ez a növekedés kisebb mértékű a fiatalok és a középkorú-
ak között (a különbség itt átlagosan 0,25 s, vagyis körülbelül egy rövid szótag 
időtartama). Nagyobb mértékű az eltérés az időskorúak és a másik két kor-
csoport között; a növekedés a fiatalok adataihoz képest 1 másodperc, a kö-
zépkorúakhoz képest 0,75 másodperc átlagosan. Az individuális eltérések jel-
zik, hogy akadnak olyan adatközlők, akiknek az ismétlésre fordított ideje 
nem jellemző a csoportátlagra (3. ábra). (Az adatok ábrázolásában minden 
korcsoportban a legrövidebb időtartamtól haladtunk a hosszabbak felé mind-
két nem esetén.) Találunk például olyan középkorú beszélőt, akinek az átla-
gos mondatidőtartama a fiatal, másé pedig az idős csoportba is beletartozhat-
na. Valamennyi vizsgált csoportban – noha kismértékben –, de a női beszélők 
hosszabb idő alatt ismételték meg a mondatokat. 

A korrelációelemzés közepes erősségű összefüggést igazolt a mondatok 
teljes időtartama és az életkor (Pearson-féle korreláció: r = 0,415), valamint a 
kiejtett hangok száma között (r = 0,382). Ugyanakkor a nemek tekintetében 
ilyen összefüggés nem volt kimutatható.  

A beszédtempó vizsgálata a teljes időtartamhoz hasonlóan, statisztikailag 
szignifikáns eltérést igazolt mind az életkor [F(2, 749) = 100,654; p = 0,001; 
parciális együttható = 21,3%], mind a nemek tekintetében [F(1, 749) = 
30,561; p = 0,001; parciális együttható = 3,9%]. Az életkor nagyobb mérték-
ben magyarázza a kapott eredményeket, de a nem túl magas érték arra enged 
következtetni, hogy az adatok alakulásában más tényezőknek nagyobb szere-
pe volt. A post hoc tesztek mindhárom életkori csoport között szignifikáns 
különbséget igazoltak (p = 0,001). Az adatokat a 2. táblázat összegzi, és a 
4. ábra szemlélteti. 
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3. ábra 

A mondatismétlések teljes időtartamainak átlagai az életkorok, adatközlők és 
a nemek szerint (n = nő, f = férfi) 

2. táblázat: A mondatismétlés beszédtempója korcsoportonként és nemenként 

Korcsoportok 

Mondatismétlés beszédtempója (beszédhang/s) 

Átlag Szórás 

Nő Férfi Összes Nő Férfi Összes 

Fiatalok 13,3 14,0 13,7 2,323 1,765 2,088 

Középkorúak 12,1 12,9 12,5 2,234 1,449 1,925 

Idősek 10,5 11,5 11,0 2,230 2,526 2,429 

Ahogyan vártuk, leggyorsabban a fiatalok és leglassabban az idősek ismé-
telték meg a mondatokat. A két fiatalabb korcsoport beszédtempója közötti 
különbség kicsi, mindössze 0,8 hang/s (vagyis közel 6,5 szóval ejtettek töb-
bet percenként a fiatalok, mint a középkorúak). A középkorúak beszédsebes-
sége lényegesen gyorsabb volt, mint az időseké, itt a különbség 1,4 hang/s. 
Ez utóbbi már mintegy 11 szó eltérést jelent percenként. Minden korcsoport-
ban a férfiak beszéltek nagyobb sebességgel, mint a nők. A fiataloknál és a 
középkorúaknál a nők esetében voltak tapasztalhatók nagyobb különbségek a 
csoporton belül; az időseknél pedig a férfiak csoportjában.   

Hasonlóan a mondatismétlések teljes időtartamához, a beszédtempó értékei 
is nagy individuális különbségeket mutatnak (5. ábra). A középkorúaknál 
egyetlen esetben tapasztaltuk, hogy a tempó a fiatalokéra volt jellemző, és két 
további esetben az értékek megközelítették a fiataloknál mért adatokat. Az 
idős adatközlők közül hárman gyorsabban beszéltek, mint a középkorúak, sőt 
az egyik beszélő beszédsebessége a fiatalokra jellemző értéket mutatta. Mind-
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ezek ellenére a tendencia azért a beszédsebesség jól látható lassulását igazolja 
az életkor függvényében. 
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Fiatalok Középkorúak Idősek  
4. ábra 

A mondatismétlések beszédtempói az életkor szerint (medián és szórás) 

 
5. ábra 

A mondatismétlések beszédtempójának átlagai az életkorok, az adatközlők és 
a nemek szerint (n = nő, f = férfi) 

A mondatismétlések néma szünetei nagy valószínűséggel a mentális műve-
letekhez szükséges többletidőt biztosítják a beszélők számára. Mindazonáltal 
külön elemezzük őket a megakadásjelenségektől. Várakozásunkkal ellentét-
ben, a szünet nélküli mondatismétlések nagyon ritkák voltak. Szünetek tartá-
sára csaknem valamennyi adatközlőnek szüksége volt, mindössze egy-egy fi-
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atal, középkorú és idős beszélő ismételte az összes mondatot folyamatosan. 
Az életkor meghatározó a szünetek előfordulását és időtartamát tekintve is, 
az idősödéssel egyidejűleg egyre nagyobb mértékben válik szükségessé a 
szünet az adatközlők számára. A fiatalok 38 esetben (átlag: 3,8 db, átlagos el-
térés: 3,4 db), a középkorúak 73-szor (átlag: 7,3 db, átlagos eltérés: 11,4 db), 
az idősek pedig összesen 111 alkalommal (átlag: 11,1 db, átlagos eltérés: 
10,2 db) tartottak szünetet, miközben megismételték az elhangzott mondatot. 
Az összes ismételt mondatra vetítve ez 29,6%. A fiatal női és férfi beszélők 
csaknem ugyanannyi szünetet tartottak, a középkorú férfiak jóval több szüne-
tet produkáltak, mint a nők, az időseknél pedig szintén csaknem azonos volt a 
szünet-előfordulás a nemek tekintetében. A fiataloknál főként egyetlen, ma-
ximum két szünet fordult elő ugyanazon mondatban, a középkorúaknál ma-
ximum három, míg az időseknél négyet is adatoltunk ugyanannak a mondat-
nak az ismétlésében. Az egyéni különbségek a szünetek előfordulásában je-
lentősek; akadt olyan 76 éves beszélő, aki mindössze három szünetet tartott 
az összes mondat ismétlésekor, és olyan, ugyancsak 76 éves, akinek 21 alka-
lommal volt szüksége szünettartásra. Noha a különbségek a beszélők között 
relatíve nagyok, az adatok mégsem szignifikánsak sem az életkor, sem a nem 
függvényében, feltehetően éppen a nagy egyéni különbségek miatt. 

Az életkor – a feltételezésünknek megfelelően – hatással van a néma szü-
netek időtartamára (függetlenül azok funkciójától). A fiatalok mondatismét-
lései során tartott összes néma szünet átlaga 1397 ms, a középkorúaké 1814 
ms, az időseké pedig 3950 ms. Adatoltuk a szünetek teljes időtartamát is be-
szélőnként, hiszen az átlagértékek mellett az egyes korcsoportokat a szünetek 
összes időtartama is jellemzi (6. ábra). 
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6. ábra 

A néma szünetek átlagos időtartama életkorok szerint (medián és szórás) 
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A 6. ábra szemlélteti, hogy míg a két fiatalabb korcsoportban hasonlók az 
időadatok (mind az átlagot, mind a szórást tekintve), addig az időseknél je-
lentősen megnövekszik a szórástartomány, jelezve a már említett nagy egyéni 
különbségeket. Az eltérések ellenére nem volt matematikailag kimutatható 
különbség a szünetidőtartamokban sem az életkor, sem a nem függvényében.  

Az eddigi temporális elemzések, mint láttuk, nagy egyéni különbségeket 
igazoltak. A szünetek tartásában és azok időtartamában – főként az időseknél 
– ezek az individuális eltérések fokozódtak (7. ábra). Az ábra összekötött vo-
nalai csupán a jobb szemléltetés eszközei: azt hangsúlyozzák, hogy minden 
korcsoportban jelentősek az egyéni különbségek. A fiatal és a középkorú 
adatközlők többsége hasonló időtartamú szüneteket tart, egy-egy beszélőnél 
volt tapasztalható kiugró érték; mindketten nők. (A kiugró értékeket, illetve 
az ilyeneket produkáló adatközlőket nem vettük ki az adatok közül és a cso-
portokból, hiszen ezek jellemzik az adott életkorokat.) Az idősek csoportjá-
ban szinte valamennyi adatközlő szünetidőtartamai nagymértékű különbsé-
geket mutatnak. Úgy tűnik tehát, hogy a szünetek előfordulása és időtartama 
mintegy 55 éves korig elsősorban nem az életkortól, hanem egyéb tényezők-
től (is) függ. 

 
7. ábra 

A mondatismétlések ejtésekor tartott összes szünet időtartama életkorok, 
adatközlők és nemek szerint (n = nő, f = férfi) 

Az időseknél az általános mentális és fiziológiai (vagy egyéb egészségi) ál-
lapot is meghatározhatja a szükséges szünetek értékeit. Akadt például olyan 
75 éves női beszélő, aki szünettartás nélkül ismételte a mondatokat, és olyan 
77 éves, akinek a szünetek produkálására fordított átlagos időtartama megha-
ladta a 2,3 másodpercet. Az egyik 73 éves idős férfi adatközlő néma szünete-
inek átlaga 0,4 másodpercnek, egy 72 évesé pedig 6,5 másodpercnek adódott. 
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Megakadásjelenségek mintázata 
Anyagunkban összesen 99 megakadásjelenség fordult elő a 750 mondat 

ismétlésekor (8,2 db másodpercenként). A bizonytalansági megakadások rit-
kábbak voltak (2,6 db másodpercenként), mint a hiba típusúak (5,6 db má-
sodpercenként). Százalékban kifejezve ez azt jelenti, hogy az összes mondat-
ismétlés 13,2%-ban mutatott valamilyen megakadást. Az összes megakadás-
jelenségnek csak mintegy 35%-a volt bizonytalanságra utaló, míg 65%-a hiba 
típusú. A spontán beszédre kapott adatok éppen az ellenkező arányokat mu-
tatják (pl. Gyarmathy 2015), ekkor ugyanis a bizonytalanságra utaló 
megakadásjelenségek előfordulása jelentősen meghaladja a hiba típusúakét. 
Húsz beszélő spontán beszédének vizsgálatában mintegy 67% adódott a bi-
zonytalansági és 33% a hiba típusúak előfordulására (Gósy 2003). Úgy tűnik, 
hogy a beszédtípus a megakadásjelenségek gyakoriságának jelentős eltérésé-
hez vezet. 

Elemeztük a megakadásjelenségek előfordulását az idő függvényében élet-
koronként. A fiatalok 4,7 megakadást produkáltak másodpercenként, a kö-
zépkorúk 4,4-et, az idősek pedig 14,1-t, vagyis a fiatalok és a középkorúak 
között e tekintetben alig volt különbség, a megakadásjelenségek előfordulása 
az időseknél azonban ugrásszerűen megnövekszik.  

Kitöltött szünetek egyáltalán nem fordultak elő a fiataloknál, 8 esetben vol-
tak adatolhatók a középkorúaknál, és 6 esetben jelentek meg az időseknél. Az 
összes bizonytalansági megakadás aránya a fiataloknál 29,4%, a középkorú-
aknál 51,9%, az időseknél pedig 26,1% volt. A kitöltött szüneteken kívül a 
megakadások 12 típusba voltak sorolhatók; négy bizonytalanságra utaló 
megakadásjelenség-típus (újraindítás, nyújtás, szünet a szóban és ismétlés) és 
hat hibatípus. Ez utóbbiak a következők voltak: téves kezdés, téves szótalá-
lás, anticipáció, perszeveráció és metatézis, illetve az egyszerű nyelvbotláson 
belül kiesés, betoldás és helyettesítés egyaránt előfordult. A fiataloknál 6, a 
középkorúaknál 7, az időseknél 11 típus fordult elő. 

Az összes hiba típusú megakadást számba véve – életkortól függetlenül – a 
leggyakoribbak a kiesések (28,5%), a téves szóelőhívások (24,6%), valamint 
az anticipációk (18,2%) voltak. Csak az összes bizonytalansági megakadást 
tekintve az újraindítások aránya több mint 64% volt. Például A kormányren-
delet alapján tilos lesz petárdázni szilveszterkor is. mondatból az ismétlésben 
hiányzott a lesz szó. Téves szóelőhívás történt a Nem lehet eléggé hangsú-
lyozni a túlzásba vitt napozás veszélyét. ismétlésekor, itt az adatközlő a veszé-
lyét szó helyett esélyét mondott. Téves szót (sőt, lényegében egyfajta neolo-
gizmust) eredményezett a buszbaleset sérültjeinek szókapcsolat helyett a 
buszsérültek szó ejtése. Egy szó anticipációja történt a következő ismétlés-
ben, egyidejűleg a szintaktikai szerkezet is módosult. Az eredeti mondat 
A minap önmagát kiáltotta ki a legnagyobb énekesnek a világon. helyett az 
adatközlő azt mondta: A minap önmagát kiáltotta ki a világ legnagyobb éne-
kesének a világon.  
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A megakadásjelenségek előfordulásának mintázata életkoronként eltért. 
A fiataloknál nagyobb mértékben voltak adatolhatók a hiba típusú megakadá-
sok, és jellemzően nem fordultak elő kitöltött szünetek. A középkorú beszé-
lőknél közel azonos mértékben jelentkeztek a bizonytalansági és a hiba típusú 
megakadások, főként kiesések és anticipációk fordultak elő az ismétléseik-
ben. Az időseknél ismét változott a mintázat. Noha náluk is a hiba típusú meg-
akadások voltak a jellemzők, ezek főként a mentális lexikon hozzáférési fo-
lyamatait érintették, döntően téves szótalálásokat tapasztaltunk. Továbbá egy-
szerű nyelvbotlások és anticipációk fordultak elő az ismétléseikben. 

Elemeztük az önmonitorozási folyamatok működését, vagyis azt, hogy a 
felszínen milyen korrekciók történtek a megakadásjelenségek tekintetében. 
A javítható megakadásjelenségek többségét korrigálták is a beszélők, 42%-
ban azonban nem történt javítás. A fiatalok 43,7%-ban, a középkorúak 
42,8%-ban, az idősek pedig 41,4%-ban hagyták javítatlanul a kiejtett hibákat. 
Az adatok azt igazolják, hogy e tekintetben nem volt kimutatható életkori jel-
lemző. A legrövidebb időtartamú szerkesztési szakaszok a fiatalokra (átlag: 
158,4 ms; átlagos eltérés: 91,8 ms), a leghosszabbak az idősekre (átlag: 316,0 
ms; átlagos eltérés: 186,9 ms) voltak jellemzők. A középkorúak átlaga a két 
előbbi csoportéi közé esett (átlag: 198,7 ms; átlagos eltérés: 87,4 ms); az át-
lagértékük közelebb állt a fiatalokéhoz, mint az idősekéhez (8. ábra).  
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8. ábra 

A megakadásjelenségek szerkesztési szakaszainak időtartama a három 
életkori csoportban (medián és szórás) 

A javított megakadások szerkesztési szakaszai időtartamukban szignifikán-
san különböztek az életkor függvényében a statisztikai elemzések eredményei 
szerint [F(2, 43) = 4,008; p = 0,026]. A post hoc tesztek csupán a fiatalok és 
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az idősek között mutattak szignifikáns eltérést (p = 0,04); ez a csekély adat-
számnak is lehet a következménye. (A nemek közötti esetleges eltéréseket az 
alacsony adatszám miatt nem lehetett elemezni.) Azonnali javítás, azaz 0 ms-
os szerkesztési szakasz mindhárom csoportban előfordult ugyan, de mindösz-
szesen négy alkalommal. 

Következtetések 
Mondatismétléskor többféle mentális műveletet végez a beszélő. Kutatá-

sunk annak a kérdésnek a megválaszolására irányult, hogy vajon az életkor 
miként befolyásolja az elhangzott mondatok helyes ismétlését. Az eredmé-
nyek – várhatóan – igazolták azt, hogy az életkor meghatározó ebben a 
komplex feladatban, az egyes életkori csoportok közötti különbségek azon-
ban sajátosan alakultak. Akadtak olyan adatok, amelyek nem mutattak elté-
rést a két fiatalabb korcsoport között, ilyen volt például a mondatismétlések 
helyessége. Voltak olyanok, amelyek minden korcsoport között statisztikai-
lag igazolhatóan különböztek, például a mondatok ismétlésére fordított idő-
tartam. Egyes adatok pedig azt erősítették meg, hogy életkortól függetlenül a 
mondatismétlési feladat alapjaiban különbözik például a spontán beszéd bi-
zonyos jellemzőitől. Ez utóbbira példa, hogy a hiba típusú megakadás-
jelenségek jellemzően jóval nagyobb arányban fordultak elő, mint az a spon-
tán beszédre jellemző (Gósy 2005; Gyarmathy 2015). 

A kutatás elején feltételeztük, hogy legjobban a fiatalok, leggyengébben az 
idősek fognak teljesíteni. Ez a hipotézisünk teljesült, azonban hangsúlyozan-
dó, hogy a fiatalok és a középkorúak között e tekintetben nem találtunk jelen-
tős különbséget. Mint írtuk, mindkét csoport csaknem hibátlanul volt képes a 
mondatok ismétlésére. Kijelenthetjük tehát, hogy mintegy 55 éves korig ezt a 
feladatot jól megoldják a beszélők. Ez magyarázható egyrészt a beszédfeldol-
gozási és a beszédprodukciós folyamatok, valamint a munkamemória megfe-
lelő működésével. Hozzájárul továbbá az is, hogy – úgy gondoljuk –, a fela-
dat maga nem jelent olyan mértékű szorongást az adatközlők számára, hogy 
az a korrekt teljesítmény csökkenéséhez vezetne.  

Hipotézisünk volt, hogy a megismételt mondatok időviszonyai jellemző 
összefüggést mutatnak az életkorral. A mondatismétlésre fordított teljes idő-
tartam szignifikáns különbséget mutatott az életkor függvényében, az értékek 
különbsége kisebb a fiatalok és a középkorúak, mint a középkorú és az idős 
beszélők között. Jól ismert, hogy mind a kognitív működések, mind a moto-
ros kivitelezés meglassul az idősödés során (Salthouse 1996), adataink ezt 
egyértelműen alátámasztják. Ez a megnövekedett időtartam azonban feltehe-
tően a monitorozási folyamatokat is magában foglalja, amelyek ugyancsak 
gyorsabbak a fiatalabbaknál, mint az időseknél. A nemek tekintetében is ma-
tematikailag igazolható különbségeket látunk; női adatközlőink mondatismét-
lési ideje átlagosan hosszabb a férfiakénál. Ha az egyéni adatokat is elemez-
zük, akkor az látható, hogy az előző állítás csak a két fiatalabb korosztályra 
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igaz, az időseknél a férfiak ismétlései igényeltek hosszabb időtartamot (a nők 
között van egy rendkívül hosszú átlagos időtartamot reprezentáló beszélő, vö. 
3. ábra). Valószínűsítjük, hogy fiatalabb életkorban a nők monitorozási fo-
lyamatai igényelnek hosszabb időtartamot a férfiakéival szemben, ez idős-
korban éppen az ellenkezőjébe csap át. Ekkor a férfiaknak van több időre 
szükségük. Okadó magyarázatot a jelen adatok alapján nem tudunk adni, a je-
lenleginél több beszélővel végzett kísérletek szükségesek a válaszokhoz. 

A beszédtempó értékei, valamint a néma szünetek előfordulásai és időtar-
tamai némiképpen árnyalják a teljes időtartam alapján megfogalmazott kö-
vetkeztetéseket. A beszédsebesség adatai szerint minden csoportban a férfiak 
átlagos beszédtempója volt lassabb, a nőké gyorsabb. Az a tény, hogy a be-
szédtempó értékeiben szignifikáns volt a különbség az életkor függvényében, 
ismét megerősíti a mentális és a kivitelezési folyamatok lassulását az életkor 
előrehaladtával. 

A néma szüneteket a temporális viszonyokkal együtt elemeztük (függetle-
nül a funkciótól). A szünetek előfordulásának és időtartamainak tendenciája 
mutatja a változást az életkor függvényében: növekedés tapasztalható mind-
két dimenzióban. A nagy egyéni különbségek, illetve az egyénenkénti relatí-
ve kis előfordulási szám miatt a tendenciát matematikailag nem tudtuk iga-
zolni. Az idősek szünettartásának jellemzői jóval nagyobb egyéni különbsé-
geket mutatnak, mint a fiatalabbakéi. A nemek között szignifikáns különbség 
ennek alapján nem volt kimutatható. Valószínű, hogy más tényezők befolyá-
solják az adatok alakulását. Megállapíthatjuk, hogy míg az ismétlések be-
szédtempóját az adatközlők valamilyen mértékben kontrollálják, addig a né-
ma szünetek megjelenését és főként időtartamát különféle (egyéni) tényezők 
befolyásolják.  

Szakirodalmi adatok szerint a mondatismétlés pontossága erőteljesen függ 
a mondat grammatikai komplexitásának mértékétől (Tsiamtsiouris–Cairns 
2013). A jelen kutatás ezt az összefüggést nem vizsgálta rendszerszerűen, 
azonban adataink arra utalnak, hogy a mondatismétlés biztonsága inkább az 
elhangzott mondatok tartalmától függött, hasonló grammatikai szerkesztett-
ség esetén is. Természetesen a tartalmi tényező legnagyobb mértékben az 
idősek teljesítményét befolyásolta. A mondat tartalmának relatív nehézsége 
voltaképpen a megjósolhatóság tényezőjének kérdését veti fel. Azok a mon-
datok jelentettek nehézséget az ismétléskor, amelyeknél a megjósolhatóság 
kismértékű volt. Például A nagymama specialitása kétséget kizáróan a ba-
rackbefőtt. mondatban az elhangzó szavak nem teszik lehetővé a rájuk követ-
kező megjóslását. Ez nehezíti a beszédfeldolgozást és a munkamemória-
kapacitást is nagyobb mértékben veszi igénybe. Hasonlóképpen a Nem lehe-
tett teljes bizonyossággal megítélni a vádlott elmeállapotát. mondat sem jó-
solható előre. Ehhez nyilván speciális tapasztalat, bizonyos ismeretek lenné-
nek szükségesek, amikkel az átlagember nem rendelkezik. Lényegesen köny-
nyebb mind grammatikailag, mind a jelentésnek megfelelő szavakat tekintve 
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megjósolni az olyan mondatokat, mint A kalauz szigorúan ellenőrzi a menet-
jegyeket és az igazolványokat. Az alany már elővételezi az állítmányt, illetve 
az állítmány maga pedig a bővítményeket. Összevetve adatainkat korábbi ha-
sonló kutatásokkal (Neuberger 2010; Bóna 2012), az látható, hogy ugyan-
azok a mondatok jelentettek nehézséget az ismétlésben az adatközlőknek va-
lamennyi vizsgálatban (holott különböző beszélők hanganyaga szerepelt a há-
rom kutatásban).  

Harmadik hipotézisünk a mondatismétlések megakadásjelenségeiről azt 
feltételezte, hogy előfordulásuk legnagyobb mértékben az időseknél lesz ta-
pasztalható. A megakadásjelenségek – mint tudjuk – a spontán beszédben a 
rejtett beszédtervezési folyamatok diszharmóniájának tükröződései a felszí-
nen (Gósy 2014; Gyarmathy 2015). Az első kérdés itt az, hogy egy mondat-
ismétlési feladatban vajon ugyanazon okok váltják-e ki a megakadás-
jelenségeket, illetve vajon hasonló (vagy ugyanolyan) diszharmóniás jelensé-
gek következményeiként jelennek-e meg az ismétlésekben, mint a spontán 
beszédben. A mondatismétlés feladatának elmélete alapján (1. ábra) azt gon-
doljuk, hogy ebben a feladatban a megakadásjelenségek nem kifejezetten a 
beszédprodukciós tervezési folyamatokhoz köthetők. Valószínűbbnek tartjuk, 
hogy a beszédpercepciós folyamatok, illetőleg a munkamemória kapacitás-
gondjai eredményezik a létrejöttüket. Mit jelent ez? A relatíve gyakori téves 
kezdések és téves szótalálások abból adódnak, hogy a beszélő a feldolgozás 
folyamatában a tartalom egészére fókuszál, és ha nem emlékszik pontosan az 
elhangzott szóra, akkor egy hasonlót igyekszik előhívni a mentális lexikon-
ból. (Ez olykor a hangzásában hasonló, de téves szóaktiváláshoz vezet.) A té-
ves szavak megjelenései tehát többé-kevésbé tudatos szóelőhívások eredmé-
nyei. A spontán beszéddel összevetve, mégis lényeges az eltérés. A spontán 
közlések téves szóelőhívásai a tervezési folyamatok komplexitásából adód-
nak, míg ismétléskor nem, hiszen a lehívandó lexémák adottak. Ekkor az ész-
lelt és megértett szavak tárolásának problémája lehet az elsődleges ok, ami a 
hibához vezet. Az anticipációk megjelenésének oka hasonló a spontán be-
szédben tapasztalt előfordulásokhoz: a beszélő elővételezi a később megjele-
nő beszédhangot vagy szót. A kiesések relatíve nagy száma mondatismétlés-
kor ismét a memóriakapacitás problémájára utal: a beszélő igyekszik minél 
gyorsabban kiejteni az elhangzott mondatot, nehogy „elfelejtse” a hallottakat. 
Ezt a magyarázatot további tények is alátámasztani látszanak. Egyrészt az, 
hogy a kiesések lényegesen kisebb arányban fordulnak elő a spontán beszéd-
ben (Gósy–Gyarmathy 2014). Másrészt, hogy mondatismétléskor jellemző a 
szókiesés, ami a spontán közlésekben nem mondható jellemzőnek. A persze-
verációk előfordulása az ismétlésekben meglehetősen ritka, a spontán közlé-
sekben relatíve gyakori. Ugyanakkor a spontán beszédben nagyon ritkán ta-
pasztalható metatézisek a mondatismétlésekben többször is megjelentek. Pél-
dául a buszbaleset szó helyett a buszbaletes hangsort ejtette egy beszélő 
(majd javította a metatézist). Az újraindítások igen nagy aránya – mintegy 2 
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percenként fordult elő – a fokozott monitorozási folyamatokra utal. Ez me-
gint ellentétes a spontán beszédben tapasztalt arányokkal, ahol az újraindítá-
sok előfordulása mintegy 3 percenként volt adatolható (Gyarmathy 2009). 
A spontán beszédre nagymértékben jellemző kitöltött szünetek a mondatis-
métléses feladatban nem voltak jellemzők. Grammatikai hiba nem fordult elő 
az ismétlésekben (de megjegyezzük, hogy a részlegesen ismételt mondatokat, 
amelyek grammatikailag nemegyszer tökéletlenek voltak, nem soroltuk ide). 
Ennek magyarázata lehet, hogy kísérletek tanúsága szerint a szintaktikai fel-
dolgozásban nem mutatható ki a munkamemória hatása, csak akkor, ha a 
mondat nagyon hosszú, és összetett szerkezetet tartalmaz (Turi et al. 2014). 
A kettő együtt pedig nem volt jellemző a jelen kutatás anyagára.  

Kijelenthetjük tehát, hogy a megakadásjelenségek mintázata egészen más a 
mondatismétlésekben, mint a spontán beszédben (vö. Neuberger 2010; Bóna 
2012 is). Bizonyos mértékig a kiváltó okok is különbözők, mindez elsősorban 
a specifikus feladat következménye. A beszélő stratégiái ugyanakkor nem 
változnak, vagyis ugyanazon a módon igyekszik feloldani a diszharmóniás 
jelenségeket, mint a mindennapokban szokásos esetekben. A hipotézisünk 
egyértelműen igazolódott, az idősek mondatismétlései jóval nagyobb mérték-
ben tartalmaztak megakadásjelenségeket, és a megjelenő típusok száma is 
náluk volt a legnagyobb. Ez is azt mutatja, hogy az idősebbeknek nehezebb 
feladatot jelentett a mondatok ismétlése, mint a fiatalabbaknak.  

A mondatismétlés mentális műveletei magukban foglalják a beszédpercep-
ciós és a beszédprodukciós folyamatok elvárt működését, valamint a szüksé-
ges munkamemória-kapacitást és munkamemória-működést. Ez utóbbinak a 
szerepe azonban nem egyértelmű a mondatismétlési teljesítményben; a szak-
irodalmi adatok meglehetősen ellentmondásosak. Vannak kísérletek, amelyek 
szerint szignifikáns az összefüggés a munkamemória és a mondatismétlési 
teljesítmény között (pl. Small et al. 2000), mások szerint ez nem igazolható 
egyértelműen (pl. Martin 1993). Ismét más kísérletek azt hangsúlyozzák, 
hogy a munkamemória kivitelező komponense kap különösen fontos szere-
pet, amikor különböző reprezentációkat (pl. szavakat) kell kialakítani olyan 
fogalmakkal, amelyek korábban nem voltak kapcsolatban egymással 
(Baddeley 2000). Több tanulmányban a lexikális előhívás teljesítményét, il-
letve esetleges nehezítettségét tapasztalták időskorban mint az idősödés kog-
nitív változásainak következményeit, amelyek hatnak például a mondatismét-
lési teljesítményre (pl. Shuster et al. 2014).  

Felmerül a kérdés, hogy mégis akkor hogyan képesek az idős(ebb)ek is 
meglehetősen jól megismételni az egyszer hallott mondatokat. Úgy tűnik, a 
mondatismétlés elsősorban a nyelvi feldolgozás és a motoros kivitelezés 
függvénye (Jefferies et al. 2004), és a munkamemóriának ebben valamivel 
kisebb szerepe van. A lexikális hozzáférés folyamata ugyanakkor elsődleges 
és meghatározó. Úgy gondoljuk, hogy a nagyobb beszédrutin (mind a be-
szédpercepció, mind a beszédprodukció tekintetében) egyértelműen pozitívan 
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hat a mondatismétlési teljesítményre (vö. Burke–Mackay 1997), és ez kom-
penzálja az idősödés következtében kialakuló változásokat.  
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Age-dependent speech processing in sentence repetition 

Sentence repetition tasks require various mental operations including speech 
perception, speech planning and articulation as well as working memory ca-
pacity. The goal of this study was to show age-dependent differences in a 
sentence repetition task with the participation of ten young (aged between 20 
and 25), ten middle aged (40 to 55 year-olds) and ten old subjects (aged be-
tween 70 and 85). Correctness of the repetitions, temporal patterns of the re-
peated sentences and disfluency phenomena were analyzed. Results con-
firmed the effect of age on sentence repetition performance; however, signif-
icantly less difference was found between young and middle aged subjects 
than between middle aged and old subjects. Data revealed that both the tem-
poral patterns and disfluency phenomena of sentence repetitions are different 
from those characterizing spontaneous speech samples. 




