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A bcszédfolyamat Goldman-Eisler (1968) felfogásában a hangsorok és a szü
netek folyamatos egymásutánisága, ritmikus váltakozása. Maclay -  Osgood 
(1959) azt is megállapítja, hogy a folyamatot az artikuláció elmaradásakor nem
csak a hangos elemeket nem tartalmazó szünetek, hanem akusztikailag azonosít
ható hangjelenségek is kitölthetik.

Az írott szöveg felolvasását -  az ún. interpretatív közlést -  szintén megszakí
tásokkal tagolják. Ennek a tagolási funkciónak a célja a szöveg gondolati-logi- 
kai-nyclvi viszonyainak tükröztetése, amelyet a felolvasó a mondatfonetikai esz
közök (a hangerő, a hangmagasság, a dallam, a tempó váltása, a hangsúlyozás 
formái) váltakoztatásával valósít meg. A szöveg tagolásában fontos szerepet töl
tenek be a szünetek is, amelyek az olvasáshoz szükséges alap- és pótlevegőt biz
tosítják.

A szünetek típusainak spontán beszédbeli megjelenését a beszédhez szüksé
ges levegő pótlása mellett gyakran hozzák kapcsolatba a gondolkodás és a be
szédtevékenység összefüggései alapján a beszédtervezési műveletekkel is 
(Maclay-  Osgood 1959; Boomer 1965; Butterworth 1989).

Az írott szöveg megelevenítésekor a mondanivaló pontosan ismert a beszélő 
számára s így kevesebb tervezési műveletre van szükség, ezért feltehetően keve
sebb a szünetek száma is. Számos tanulmány rámutat arra, hogy a szünetek az 
interpretatív közlésben nemcsak ritkábban, hanem meghatározott helyeken je
lentkeznek, ott, ahol azt a mondat szerkezete lehetővé teszi, s szinte kizárólag 
légzési szünetként funkcionálnak (Maclay -  Osgood 1959; Goldman-Eisler 
1968; Martin 1970). A szünetek száma és időtartama az artikulációs sebességgel 
együtt meghatározó a beszéd, illetőleg a felolvasás tempójának kialakításában 
(vö. Fónagy -  Magdics 1960; Gósy 1989; Váradi 1988; Gósy 1991).

A felolvasás közbeni szünetek és a tempó megítélésekor más jellemzőkkel is 
számolnunk kell. Az írott szöveg grafikailag bekezdésekre tagolódik, s ezeket, 
valamint az őket felépítő grammatikai, szintaktikai egységeket (mondatok, tag
mondatok, szószerkezetek, szavak) a szóközön kívül az írásjelek és/vagy kötő
szók választják el és kapcsolják össze. Ezek nyelvtani, grammatikai jelzések, 
nem mondatfonetikai eszközök, következésképpen az értelmi tagolásra való tö
rekvés miatt, nem törvényszerű minden esetben szünetként való értelmezésük. 
Vizsgálatok azonban igazolták, hogy a felolvasók hajlamosak a szünetek eloszlá-
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sát a vizuális megerősítéshez igazítani, s így a mondattani és intonációs egysé
gek alapján várható és megjósolható szünetek eloszlása megbomlik (vő. Gold- 
man-Eisler 1968). A tagmondatok közötti szünetek valószínűségét továbbá a 
szintaktikai szerkezet is befolyásolja (Hegedűs 1953; Fónagy 1967), a tempóval 
kapcsolatos kutatások pedig a tempó gyorsulását igazolták a magyar nyelvben 
(Gósy 1991; Kassai ebben a kötetben).

Jelen tanulmányban a felnőttek hangos olvasása közben tartott szüneteket ele
meztük. Vizsgálatunk céljai a következők voltak: 1. a felolvasás tempója, vala
mint a tempó változtatása hogyan jellemezhető az artikulációs tempóval és a 
szünetek arányával 2 . milyen a szintaktikai szünetek előfordulása a gyakorlott és 
a kevésbé gyakorlott beszélők szövegolvasásakor 3. módosul-e és hogyan az ún. 
grammatikus szünetek (vö. Fónagy 1967) megjelenése a kötőszóknak, a közpon
tozás vizuális hatásának és a mondatszerkezetnek a függvényében és ez hogyan 
jelentkezik a tempó változtatásakor.

A n y a g  és  m ódszer

Három kísérletsorozatot végeztünk el. A kísérlet anyagául választott szöveg 
minden esetben megegyezett, s természetesen a magyar nyelvre jellemzően alá
rendelő és mellérendelő mondatokat és szószerkezeteket, valamint kötőszóval és 
anélkül kapcsolódó tagmondatokat, szószerkezeteket egyaránt tartalmazott. Az 
első és a második kísérletben a szöveg úgy volt nyomtatva, hogy a központozás 
alapján bekezdésekre, mondatokra, tagmondatokra tagolódott. Ebben a két kísér
letben 5-5 gyakorlott (I. csoport) és átlagos beszélő (II. csoport) vett részt. Fela
datuk a szöveg hangos felolvasása volt először az egyénre jellemző természetes 
tempóban, majd ehhez képest gyors, végül pedig lassú felolvasást kértünk. A 
harmadik kísérletben 5 átlagos beszélő (III. csoport) szerepelt, nekik először a 
központozást kellett jelölniük, majd a szövegnek ismét háromféle tempójú han
gos felolvasását kértük. A kísérletsorozatban részt vevő 15 fö minden csoportban 
azonos nem szerinti bontásban szerepelt, átlagéletkoruk 38 év volt. Minden adat
közlő hangos szövegolvasását magnetofonra rögzitettük, majd a felvett anyagról 
minden esetben intenzitásmérővel intenzitásgörbéket készítettünk. A regisztrátu- 
mokkal és a szöveg lehallgatásával párhuzamosan elemeztük a felolvasás közbe
ni szüneteket.

Eredmények, következtetések

Elsőként arra kerestünk választ, hogy az olvasás tempója és annak gyorsítása 
vagy lassítása az 1 s alatt kiejtett beszédhangok számával és/vagy a szünetek 
számával és időtartamával jellemezhető-e inkább. Az 1. táblázat a beszédtempó 
(BT) és az artikulációs tempóadatokat (AT) mutatja mindhárom olvasási sebes
ség esetén. (A kétféle tempó elkülönítésére vö. Gósy 1991.) A BT számításakor
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a szakirodalomban általánosan elfogadott definíció (vő. Maclay -  Osgood 1959; 
Goldman-Eisler 1968; Sallai -  Szende 1975; 1979; Váradi 1988) szerinti csendes 
szüneteket vettük figyelembe. Ennek alapján szünetnek tekintettünk minden 
olyan jelkimaradást, amelyik legalább 100 ms hosszúságú volt. (A meghatározás 
szerinti hangos szünetek aránya anyagunkban nagyon csekély volt.)

Az átlagos beszélőknél az a tény, hogy a szöveget tagolniuk kellett, nem mu
tatott lényeges eltéréseket ugyanezen beszélők másik csoportjához képest, így a 
tempóadatokat a gyakorlott és az átlagos beszélők szerinti bontásban tüntettük 
fel.

1 . táblázat

Az olvasás 
tempója

Beszédtempó | Artikulációs tempó
hang/s

gyakorlott átlagos | gyakorlott átlagos
beszélők

lassú 8,99 9,36 1 2 , 1 2 1 1 , 8 8

természetes 1 1 , 2 2 10,95 14,45 13,42
gyors 15,40 13,98 17,31 15,67

1. A gyakorlott és az átlagos beszélők tempóértékci valamennyi ejtésben 
nagyjából megegyeztek. (A két csoport között a gyors ejtésben mutatkoztak a 
legnagyobb különbségek a BT és az AT esetén is, de ezek is csak 1,4, ill. 1,6 
hang/s nagyságrendűek voltak.)

2. A BT és AT közötti különbségek sem mutattak lényeges eltérést a két cso
portban. A gyakorlott beszélőknél azonos (megközelítőleg 3 hang/s) volt a kü
lönbség a lassú és a természetes ejtésben, a gyors ejtésben ehhez képest valami
vel kisebb, alig 2 hang/s. Az átlagos beszélőknél a kétféle tempóérték között ki
sebb különbségekkel ugyan (kb. 2,5 hang/s volt a különbség a lassú és a termé
szetes ejtésben, s közel 1,5 hang/s a gyors ejtésben), de hasonló tendencia volt 
kimutatható.

3. A természetes tempóhoz viszonyítva a lassításkor kisebb, a gyorsításkor 
pedig nagyobb különbségek mutatkoztak a BT-ben és az AT-ben is. A különbsé
gek jelentősebbek a BT-ben, (lassításkor 2,23 hang/s, gyorsításkor 4,1 hang/s a 
gyakorlott beszélőknél, az átlagos beszélőknél pedig közel 1 , 6  hang/s, illetőleg
3,03 hang/s), a legnagyobb különbség szintén a BT-ben volt gyors tempóban (4,1 
hang/s). A lassításkor és a gyorsításkor mutatkozó különbségek a két csoportban 
ezúttal is hasonlóak voltak.

Összegezve, s összehasonlítva ezeket az adatokat a szakirodalomban található 
olvasási tempóértékekkel (vö. Fónagy -  Magdics 1960, 185) feltételezhető, hogy 
a magasabb olvasási tempóértékek a felgyorsult beszédtempónak az olvasásra 
gyakorolt hatásával is magyarázhatók. Másfelől kimondható, hogy az olvasás
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tempójában nem érvényesül az adatközlőknek a beszédben vagy az írott szöveg
ben való jártassága. Az olvasási sebesség sokkal inkább jellemezhető a felolva
sás közbeni szünetek időtartamával, mint az 1 s alatt kiejtett beszédhangok szá
mával. A tempó változtatásakor a gyorsítás főleg a szünetek időtartamának csök
kenésében, a lassítás pedig a szünetek számának növekedésében jelentkezik.

A szöveg olvasására fordított időnek és a szünetek időtartamának egymáshoz 
viszonyított százalékos aránya a 2. táblázatban látható. Ahogyan az feltételez
hető volt, mindkét időtartam a természetes tempóhoz viszonyítva a tempó vál
toztatásával egyenes arányban változott. A százalékos adatok a gyakorlott és az 
átlagos beszélőknél nagyjából megegyeztek valamennyi tempóban, a természetes 
tempóhoz képest pedig mind a két csoportban a gyors tempóban mutatkoztak je
lentős különbségek.

2 . táblázat
Az olvasás 

tempója
A szünet aránya a beszédben

gyakorlott beszélők átlagos beszélők
lassú 25,10 20,77
természetes 22,15 18,77
gyors 1 1 , 1 2 10,63

A 3. táblázat a szünetek számának és időtartamának alakulását szemlélteti a 
tempó változtatásának függvényében.

3. táblázat
Az olvasás 

tempója
Szünetek száma Szünetek időtartama (s)

gyakorlott átlagos gyakorlott átlagos
beszélők

lassú 33,4 34,9 21,08 17,10
természetes 23,2 28,0 14,93 13,10
gyors 1 1 , 8 13,1 5,49 5,71

A szünetek száma a gyakorlott és az átlagos beszélőknél nagyjából megegye
zett a tempó lassításakor és a gyorsításkor, a természetes tempóban viszont az 
átlagos beszélőknél volt valamivel több. A gyakorlott beszélőknél a természetes 
tempóhoz képest a lassításkor ugyanolyan mértékben nőtt a szünetek aránya, 
(23-ról 33-ra), mint amilyen mértékben csökkent (23-ról kb. 12-re) a gyorsítás
kor. Ehhez képest az átlagos beszélőknél a lassítás kisebb mértékben növelte a 
szünetek számát (28-ról 35-re), mint a természetes tempóban. A gyorsításkor pe
dig több mint a felére csökkent a szünetek száma (28-ról 13-ra). A szünetek idő
tartama a két csoportban szintén hasonlóan alakult valamennyi tempóban. (A kü
lönbség a két csoport között a lassú tempóban mutatkozott legnagyobbnak, kb. 4
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hang/s volt.) A tempó lassításakor csak a gyakorlott beszélőknél növekedett je
lentősen az időtartam, míg a gyorsítás mindkét csoportban és azonos mértékben 
eredményezte a szünetek időtartamának csökkenését.

Megállapítható, hogy az adatközlőknél az olvasás folyamán az olvasási idő
nek 17,86-22,15%-át tették ki a szünetek, azaz az olvasáskor relatíve kevés és 
szinte pontosan bejósolható a szünetek aránya, mert más jellegű folyamatról van 
szó, mint a spontán beszédben. A szünetek időtartama a tempó változtatásakor az 
olvasás idejével egyenesen arányosan változott, a gyorsításkor azonban erőtelje
sebb volt a csökkenés. A szünetek száma viszont a gyorsításkor és a lassításkor 
is erőteljesen változott. Mindezek további bizonyítékai annak, hogy a tempó 
gyorsítása főképpen az időtartam csökkenésével, a tempó lassítása pedig a szü
netek számának növekedésével jellemezhető. A gyakorlott és az átlagos beszélők 
olvasása nemcsak a tempót illetően, hanem a szüneteket tekintve sem mutat lé
nyeges különbségeket.

A 4. táblázatban összefoglaltuk, hogy a szintaktikai szüneteket milyen arány
ban tartották az adatközlők a tempó változtatásakor.

4. táblázat

Szintűk-
tikai
határ

Szünetet tartanak az adatközlők %-ban
lassú tem pó term észetes tem pó gyors tem 3Ó

1. II. III. I. II. III. I. II. n i .

csoport
bekezdés 100 100 95 100 100 90 100 100 80
mondat 100 100 100 100 100 100 76 60 64
tagmondat 93 ,8 80 87,5 67,5 63,8 68,8 22,5 27,5 25
szavak 39,1 31 ,6 34,4 32,5 35,2 33,3 20 22,7 22,9

Amint az a táblázatból kitűnik, a szöveg tagolásátjelző grammatikus szünete
ket (vő. Fónagy 1967) nagyjából azonos arányban tartották a gyakorlott és az át
lagos beszélők, és az sem befolyásolta ezt döntő mértékben, hogy a szöveg már 
tagolódott a különböző szintaktikai egységekre, vagy az adatközlőknek kellett 
ezt a tagolást jelölniük. A természetes tempóban a kisebb grammatikai-szintakti
kai szerkezetek határán kevesebb volt a szünetek aránya. A tempó lassítása je
lentős mértékben csak a tagmondatok esetében növelte a szünetek arányát, (kis
mértékű növekedés volt tapasztalható a szavak közötti szüneteknél is, de csak a 
gyakorlott beszélőknél). A gyorsítás már a mondatoknál is számottevő csökke
nést eredményezett, hasonlóan a tagmondatok és a szavak közötti szünetekhez (a 
legerőteljesebben a tagmondatok közötti szünetek arányában mutatkozott). Az 
adatok egyfelől alátámasztják a szakirodalom azon megállapítását, hogy a han
gos megnyilatkozások esetén a szintagmák, tagmondatok jelzésére más eszközök 
is vannak (Wacha 1988). Másfelől a magyar nyelvben is igazolható -  hasonlóan 
a németben, svédben, angolban kapott eredményekhez (vö. Strangert 1991) - ,
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hogy a szöveg nagy szerkezeti egységeinek határán az adatközlőktől, a közpon
tozás meglététől vagy hiányától, valamint a tempótól független a szünetek meg
jelenése. Ugyanakkor a kisebb szintaktikai szerkezetek határán a szünetek meg
jelenésében a beszédsebesség a meghatározó. Minél lassúbb a felolvasás, annál 
gyakoribb a szünet a tagmondat-, illetve szóhatáron és fordítva.

Az 5. táblázat a szintaktikai szünetek időtartamértékeit mutatja a gyakorlott 
és az átlagos beszélők szerinti megoszlásban. (Az átlagos beszélőknél az a tény, 
hogy tagolniuk kellett a szöveget vagy nem, ezen szünetek időtartamában sem 
mutatott jelentős különbségeket.)

5. táblázat
Szintak-

tikai
határ

A szünet időtartama (ms)
lassú tempó természetes tempó gyors tempó

gyakorlott átlagos gyakorlott átlagos gyakorlott átlagos
bekezdés 1548 761,7 1146,5 664,2 637,5 388,5
mondat 1020,5 655,8 764,2 555,4 330,8 255,4

tagmondat 599,1 405,1 261,2 266,2 159,1 138,6
szóhatár 1 2 0 , 8 118,7 115,7 138,6 50 97,2

A gyakorlott beszélők a szavak közti szüneteket leszámítva, csaknem vala
mennyi tempóban lényegesen hosszabb szünetekkel tagolták a szöveget, mint az 
átlagos beszélők. A különbségek a bekezdések közötti és a mondathatárokon tar
tottaknál mutatkoztak a legerőteljesebben. A természetes tempóban a következő 
összefüggés érvényesült mindkét csoportban: minél nagyobb volt a szintaktikai 
szerkezet, annál hosszabb volt az azt követő szünet. Az egyes szintaktikai szüne
tek között minden esetben jelentős időtartam-különbségek mutatkoztak. A tempó 
lassítása a szavak közti szünetek kivételével valamennyi szünet időtartamának 
arányos növekedését, a gyorsítás pedig mindegyiknek arányos csökkenését ered
ményezte mindkét csoportban. A természetes tempóhoz képest a tagmondatok 
közti szüneteket kivéve, a gyorsításkor mindig nagyobb mértékű volt az időtar
tam változása, mint lassításkor. Azaz, ha egy szó a grammatikai-szintaktikai 
szerkezetbe szorosan beletartozik, akkor kisebb a hírértéke, s a szoros integrált
ság miatt rövidebb az előtte levő szünet hossza is. Ez az összefüggés az olvasás
kor még fokozottabban érvényesül. Érvényességük azonban nem a lexémák vá
lasztásának, hanem valószínűsíthetően a szöveg értelmi, érzelmi viszonyainak 
megjelenítésére való törekvésnek a függvénye. Ez a kiemelés a mondatot alkotó 
és szorosan összetartozó tagmondatok, illetőleg szószerkezetek esetében nem a 
szünetekkel és időtartamukkal, hanem más mondatfonetikai eszközökkel valósul 
meg.

A kötőszóknak a szünetre gyakorolt hatása a következőképpen volt jellemez
hető. A kötőszóval kapcsolódó tagmondatoknál a gyakorlott és az átlagos beszé-
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lök is a természetes és a gyors tempóban kevesebb, a lassúban pedig több szüne
tet tartottak, mint az anélkül kapcsolódóknál. A szünetek minden esetben csak a 
kötőszavak előtt fordultak elő, szemben a spontán beszéddel (ez utóbbira ld. 
Szende 1979). (A százalékos adatok a kötőszóval kapcsolódó tagmondatoknál: 
92,5% 63,3%, 20% a lassú, természetes és gyors tempóban, a kötőszó nélküliek
nél pedig: 86,5%, 69,5%, 27%.) A kötőszó előtti szünet megjelenése jelentősen 
függ a kötőszó típusától is (ld. 6 . táblázat).

6 . táblázat
A kötő- 

szó 
típusa

A szünet előfordulása %-ban
gya corlott beszélők át agos beszélők

lassú természetes gyors lassú természetes gyors
hogy 1 0 0 73,3 13,3 80 56,7 1 0

mert 1 0 0 60 0 70 40 1 0

de 1 0 0 2 0 0 1 0 0 60 2 0

ha 1 0 0 1 0 0 80 1 0 0 95 60

A táblázatból kitűnik, hogy már a természetes tempóban sem egyenlő mérték
ben jelennek meg a szünetek, s a feltételezésekkel ellentétben nem mindig van 
szünet ott, ahol például azt várnánk. (Hasonlítsuk össze pl. a hogy és a ha kötő
szók előtti szünetek arányát!) A gyakorlott és az átlagos beszélők között a kötő
szavak előtti szünetek arányában a kötőszó típusától függően jelentős eltérések 
mutatkoztak. A tempó gyorsításakor mindkét csoportban különböző mértékben 
tartottak szüneteket a kötőszók előtt, míg a lassítás csaknem minden kötőszó 
előtt szünetet eredményezett.

Az adott tagmondat grammatikai-szintaktikai szerkezete a szünetek megjele
nésében a következőképpen érvényesült. A gyakorlott beszélők -  a gyors tempót 
kivéve -  az alárendelő tagmondat előtt, az átlagos beszélők pedig -  ismét a gyors 
tempót leszámítva -  a mellérendelő mondatban tartottak gyakran szüneteket. (A 
százalékos értékek: alárendelő mondat előtti szünetek aránya a gyakorlott beszé
lőknél 98%, 80%, és 24% a lassú, a természetes és a gyors ejtésben, a melléren
delő mondatban pedig: 8 6 ,6 %, 46,6% és 53%. Ugyanezen értékek az átlagos be
szélőknél: 75,7%, 64%, 21%, illetve 85%, 71,7% és 35%.)

Fónagy (1967) szerint, ha az alárendelő mondat megelőzi a főmondatot, ak
kor gyakoribb a szünetek előfordulása. Anyagunkban ez a természetes tempóban 
szintén kimutatható volt, a tempó változtatásakor azonban nem. Olvasáskor erő
sen jelentkezik az a tendencia, hogy ha hiányzik a két tagmondat kapcsolatának 
jellegére utaló kötőszó, akkor szünet választja el a két tagmondatot, vagyis az 
írásjelnek vizulis hatása a szünetre nézve erősebben érvényesül, mint a kötőszók 
vizuális hatása. Másfelől a kötőszó előtti szünetek megjelenése nem elsősorban a
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kötőszók típusától függ, hanem attól, hogy az adott kötőszó alárendelő vagy mel
lérendelő szerkesztésű mondatokat kapcsol-e össze.

Elemeztük a gondolatot záró pont, a tagmondatokat, szószerkezeteket elvá
lasztó vessző, a közbevetés elhatárolását jelző gondolatjelnek és végül a kettős
pontnak a szünetként való megjelenítését (7. táblázat).

7. táblázat

írásjel
A szünet megjelenése %-ban

gya corlott beszélők át agos beszélők
lassú természetes gyors lassú természetes gyors

vessző 91,7 57,6 1 2 , 6 77,8 67,1 23,5
pont 1 0 0 1 0 0 8 6 , 6 98,9 97,8 72,2

kettősp. 1 0 0 1 0 0 0 80 80 2 0

közbeék. 1 0 0 70 70 95 80 35

Természetes tempó esetén a gyakorlott és az átlagos beszélők is a gondolatot 
záró pont után nagyjából azonos arányban, közel 1 0 0 %-ban tartottak szüneteket. 
A többi írásjel utáni szünetek aránya a két csoportban az írásjel típusától függően 
különböző mértékű volt. A tempó lassítása valamennyi írásjel után gyakoribb 
szünetet eredményezett mindkét csoportban. A tempó gyorsításakor különböző 
mértékben csökkent az írásjelek utáni szünetek aránya. A gyakorlott beszélők 
jórészt csak a pont után, az átlagos beszélők ehhez képest a vesszőknél is és a 
gondolatjel után is gyakrabban tartottak szüneteket.

Megbeszélés

Vizsgálatunkban a hangos olvasás közbeni szüneteket elemeztük, részben a 
tempó változtatásának függvényében, részben az adatközlőknek aszerinti meg
oszlása alapján, hogy ún. gyakorlott vagy átlagos beszélők. Anyagunk nem teszi 
lehetővé, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le, néhány megállapítást 
azonban tehetünk. Ezek a következők:

1. Az olvasás tempója elsősorban nem az 1 s alatt ejtett beszédhangok számá
val, hanem a szintaktikai határokon megjelenő szünetek számával és időtartamá
val jellemezhető. Az interpretatív közlésben a szöveg értelmi tagolása a bekez
dések és mondatok határán tartott gyakori és hosszú szünetek tartásával történik. 
A tagmondatok, szószerkezetek és szavak esetében a tagolást a felolvasó főkép
pen a különböző mondatfonetikai eszközökkel valósítja meg, ezért kevesebb és 
rövidebb ezeken a szintaktikai határokon a szünetek előfordulása.

2. Az olvasás tempójának megváltoztatása a szünetek számának és időtarta
mának megváltozását nem egyenlő mértékben érinti. A lassítás a szünetek szá-
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inának növekedésével, a gyorsítás pedig időtartamuk csökkenésével jellemez
hető.

3. Az olvasás tempója és annak változtatása független a központozás meglété
től vagy hiányától, valamint az adatközlők személyétől.

4. Olvasáskor a szöveg értelmi-érzelmi-logikai viszonyainak tükröztetése az 
elsődleges cél, amely jelentős mértékben megnyilvánul a szövegnek a szünetek
kel történő tagolásában. Az írásjelek vizuális hatása erőteljesebben érvényesül, 
azonban nem bontja meg ezt az értelmi tagolást. A központozás és a kötőszók vi
zuális hatása a szünetre nézve jelentős mértékben, de különböző módon jelle
mezhető: az írásjelek után sokkal gyakoribb a szünetek előfordulása, mint a kö
tőszavak előtt. A központozásnak a szünetre kifejtett vizuális hatása a tempó vál
toztatásakor főképpen az olvasás sebességének csökkenésekor jelentkezik. Ez az 
értelmi tagolás alapján elvárható szünetek számát minden írásjel esetében növeli.
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