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A spontA spontáán beszn beszééd produkcid produkcióójaja

rejtetten mrejtetten műűkkööddőő folyamatsorozatfolyamatsorozat

megakadmegakadáásjelenssjelenséégek gygek gyűűjtjtéése se éés s 
vizsgvizsgáálatalata

a diszharmonikus jelensa diszharmonikus jelenséégek ugyanazon gek ugyanazon 
folyamatok eredmfolyamatok eredméényeknyekééppen jppen jöönnek nnek 

lléétre, mint a hibtre, mint a hibáátlan vtlan véégeredmgeredméényny



A megakadA megakadáásjelenssjelenséégekgek

a besza beszééllőő bizonytalansbizonytalansáággáábbóól adl adóóddóó
jelensjelenséégek:gek:

nnééma szma szüünetek (netek (↔↔ lléélegzetvlegzetvéételi v. retorikai teli v. retorikai 
ccééllúú), hezit), hezitáálláások, nysok, nyúújtjtáások, sok, úújrakezdjrakezdéések, sek, 
ismisméétltléések, tsek, tööltellteléékszavakkszavak

a ta tééves kivitelezves kivitelezéés jelenss jelenséégeigei (hib(hibáák):k):
elszelszóólláások, nyelvbotlsok, nyelvbotláások, grammatikai sok, grammatikai éés s 
lexikai hiblexikai hibáák, kontamink, kontamináácicióók, sorrendisk, sorrendiséégi gi 
hibhibáák, vk, vááltoztatltoztatáások sok éés s „„a nyelvem hegya nyelvem hegyéén n 
vanvan”” jelensjelenséégg

vvöö. G. Góósy 2002sy 2002



A megakadA megakadáásjelenssjelenséégek hatgek hatáása sa 
a percepcia percepcióórara

A hallgatA hallgatóó tudat alatt felhaszntudat alatt felhasznáálja:lja:
szszüünetek (Gnetek (Góósy 2000)sy 2000)
~~ nynyúújtjtáások, ismsok, isméétltléések, sek, úújraindjraindííttáások, sok, 
ttööltellteléékszavakkszavak

??
EgyformEgyformáán n éészleliszleli--e a hallgate a hallgatóó a hiba hibáákat ?kat ?
Melyek azok a hibatMelyek azok a hibatíípusok, amelyekre pusok, amelyekre 
éérzrzéékeny(keny(ebbebb) a percepci) a percepcióó??



MMóódszerdszer

Indirekt mIndirekt móód:d:
onon lineline éés s offoff lineline korpuszok korpuszok (Husz(Huszáár 2005)r 2005)
ttíípusgyakorispusgyakorisáági adatainak gi adatainak öösszevetsszevetéésese
OnOn lineline gygyűűjtjtéés: a hs: a héétktkööznapi znapi ééletben letben 
elelőőfordulfordulóó jelensjelenséégek gek jegyzeteljegyzeteléésese ←← a a 
hallgathallgatóó mely megakadmely megakadáásokat veszi sokat veszi éészre.szre.
OOffff lineline gygyűűjtjtéés: s: rröögzgzíítetttett spontspontáánbesznbeszéédd--
anyag feldolgozanyag feldolgozáása sa ←← az egyes az egyes megakamegaka--
ddááststíípusokpusok milyen gyakran fordulnak elmilyen gyakran fordulnak előő a a 
beszbeszéédprodukcidprodukcióóban.ban.



AnyagAnyag
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„„NyelvbotlNyelvbotlááss””--korpuszkorpusz
(G(Góósy sy etet alal. szerk. 2004, 2005). szerk. 2004, 2005)

OffOff lineline/r/röögzgzíített tett 
korpuszokkorpuszok

OnOn lineline/val/valóós idejs idejűű
jegyzetelt korpuszjegyzetelt korpusz



Tipológia

freudi elszfreudi elszóóllááss
morfolmorfolóógiai, szintaktikai hibagiai, szintaktikai hiba

((úújraindjraindííttáás ns néélklküüli morf. vli morf. vááltoztatltoztatáás s éés isms isméétltléés toldals toldaléékjavkjavííttáással)ssal)
kontaminkontamináácicióó
ttééves szves szóótaltaláállááss ((malapropizmusmalapropizmus)),, ttééves szves szóókezdkezdééss
„„nyelvem hegynyelvem hegyéén vann van”” jelensjelenséégg
vvááltoztatltoztatááss
úújraindjraindííttááss ((úújraindjraindííttááss vvááltoztatltoztatáással)ssal)
sorrendissorrendiséégi hibgi hibáákk ((perszeverperszeveráácicióó, anticip, anticipáácicióó,, metatmetatéézis)zis)
egyszeregyszerűű nyelvbotlnyelvbotlááss (betold(betoldáás, csere,s, csere, kieskieséés)s)

4774 4774 ↔↔ 1090 adat1090 adat



Az összevetés eredményei 1.:
hasonlóságok
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Az összevetés eredményei 2.:
többlet a jegyzetelt korpuszokban
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Az önkorrekciók aránya
a „Nyelvbotlás”-korpuszban
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Az összevetés eredményei 3.:
többlet a rögzített korpuszokban
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KKöövetkeztetvetkeztetééseksek

PercepciPercepcióó: : elteltéérréések a szubjektsek a szubjektíív megv meg--
ííttéélléés s éés az objekts az objektíív adatok kv adatok köözzöötttt
A A megakadmegakadáásjelenssjelenséégg--ttíípusokpusok egy egy 

rréészszéét a percepcit a percepcióós mechanizmusoks mechanizmusok
a) felhaszna) felhasznááljljáák,k,
b) kiszb) kiszűűrik,rik,
c) c) mmáás rs réészszüük k megakasztja,megakasztja, ttéévvúútra tereli tra tereli 
a feldolgoza feldolgozáást.st.



KitekintKitekintééss

Az eredmAz eredméények fnyek féénynyéében ben úújragondolandjragondolandóókk
–– a sponta spontáán beszn beszéédbeli dbeli öönkorrekcinkorrekcióók szerepe k szerepe éés s 

szszüükskséégszergszerűűsséége,ge,
–– a sponta spontáán beszn beszééd megjelend megjelenéési formsi formáái a i a 

hangzhangzóó mméédidiáában,ban,
–– egyes nyelvmegyes nyelvműűvelveléési szempontok,si szempontok,
–– az idegennyelvaz idegennyelv--oktatoktatáás s éés szs száámonkmonkéérréés s 

grammatikakgrammatikaköözpontzpontúússáága stb.ga stb.



Az elAz előőadadáás bs bőővebb vvebb vááltozata megjelent:ltozata megjelent:

MarkMarkóó Alexandra: A megakadAlexandra: A megakadáásjelenssjelenséégek gek 
hathatáása a beszsa a beszééddéészlelszleléésre. sre. Alkalmazott Alkalmazott 

NyelvtudomNyelvtudomáány VI/1ny VI/1––2.2. 2006, 1032006, 103––117. 117. 
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