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NYELVI MEGHATÁROZOTTSÁG A BESZÉDSZÜNETEK 
ÉSZLELÉSÉBEN

Menyhárt Krisztina 
MTA Nyelvtudományi Intézete

Bevezetés
A szünetek kutatása újabb adatokkal gazdagíthatja ismereteinket a 

beszédfolyamatok működéséről. A jelen tanulmány két nyelv (a ma
gyar és a bolgár) viszonyában igyekszik újabb információkkal szolgál
ni a szünetészlelés működési mechanizmusáról.

A magyar kísérleti-fonetikai szakirodalomban viszonylag kevés ta
nulmány foglalkozott a szünetek kérdéskörével. Az egyik legkorábbi 
munka ezzel kapcsolatban Hegedűs Lajos nevéhez fűződik (1957). 
Szerinte a tempóélmény kialakulásában a szünetnek is fontos szerepe 
van. Nyugodt közlésben a rész- és befejezett gondolatokat hosszú szü
netek választják el egymástól, míg a „gyors beszédnél” ezek rövidül
hetnek, állapítja meg a szerző (227).

Időrendben a következő fontos állomás a magyar nyelv szünetje
lenségeinek kutatásában Fónagy Iván munkássága (1967), aki a szünet 
szerepét a költészeten keresztül vizsgálja. Nézetei szerint a szünet 
nyelvi elem, amelynek leglényegesebb feladata a beszéd tagolása, a 
mondatok, tagmondatok, szószerkezetek elhatárolása. A váratlan meg
szakítások, illetve a várt szünetek elmaradása teszik szerinte a be
szédet elevenné, kifejezővé (313). A szünet biológiai funkciója a 
lélegzetvétel, erre épülnek rá a nyelvi funkciók, amelyek között első 
helyen a tartalmi, szerkezeti összefüggéseket kidomborító tagolás áll, 
de meg kell állapítani, hogy nem minden szünet lélegzetvétel is 
egyben (322).

Szende Tamás szintén szentel figyelmet a szünet kérdéskörének 
(1976). A szünetet mint a beszéd egységei közti tagoló jelet határozza 
meg, amely az egybetartozó részek egységét, az egybe nem tartozó ré
szek különállását jelzi. Fonetikai megközelítésben, fiziológiai 
értelemben az artikuláció, illetve a hang megszűnését jelenti. Az 
akadémiai nyelvtan megkülönböztet előszünetet, utószünetet,
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szünetpárt, hosszabb és rövidebb szüneteket, illetve gondolkodási 
szünetet. A szünetek okai között a belégzési igényt és az értelmi ta
golást emeli ki. A beszélő és a hallgató kommunikációjában a 
szünetek a létrejövő kooperáció megnyilvánulásai, mivel általuk a 
beszélő alkalmassá teszi a beszédet a könnyebb dekódolásra. A 
folyamatos beszéd kétfajta időfázisból tevődik össze, állapítja meg 
Szende, a vokális akció idejéből és a szünetből, tehát a beszéd nem 
más, mint hangsorok és szünetek folyamatos szekvenciája (1976, 
125). A szünet alkotórésze a közlésfolyamatnak, maga is nyelvi elem, 
amelyet a nyelvi folyamat információhordozó szekvencia töréseként 
lehet meghatározni. A szünetek fajtáit elemezve, Szende alaptípusként 
a belégzési szünetet adja meg, míg a gondolat logikai menetében ke
letkezett ür vagy váratlan fordulat eredményezi a hezitációs szünetet, 
amely a beszédtevékenység megfeleléseinek egyenetlenségéből fakad, 
és beszédhang vagy fonémaidegen tényező megvalósulásaiból állhat 
(i. m.).

A szünetészleléssel foglalkozó tanulmányok között ki kell emelni 
Kassai (1988; 1998), Váradi (1988) és Kassai-Fagyai (1996) munkáit. 
Kassai Ilona (1998) megállapítja, hogy a hallgatók képesek rövid, kö
zepes és hosszú szünetek megkülönböztetésére, azonban az egyes szü
netfokozatok összevetése az időtartammal csak tendencia jellegű. A 
szünetfokozat megítélésében nem mindig az időtartam az elsődleges 
tényező, hanem a szünetet létrehozó konfiguráció valamely más eleme 
(229). Kassai a hallgatók által jelzett szünetek képviseletében az aláb
bi jelenségeket tárta fel: akusztikai jelkimaradás; szókezdő vagy szó
végi hang nyújtása; gégezárhang a szókezdő magánhangzó előtt; erős 
nyomatékú hangsúly; hirtelen hangmagasság-változás; a tempó 
lefékezése; feszes artikuláció és a hangfolyamatban természetesen 
bekövetkező alkalmazkodások elmaradása. Ezek magukban vagy 
egymással kombinálva képviselik a szünetet (1998, 26).

Váradi eleve másképp fogalmazza meg a mért és észlelt szünetek 
kapcsolatát. Szerinte nem valós és vélt szünetek viszonyáról, hanem a 
jelfolytonosság és a jelkimaradás váltakozásáról kellene beszélni 
(1988, 45-46). A szünetek megbízhatatlan észlelése nem abból fakad, 
hogy az emberek nem képesek kellő finomsággal észlelni és meg
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különböztetni rövid időtartamokat, hanem inkább abból, hogy jól mo
tivált kontextusban a szünet nem okoz „észlelési törést”.

Kassai és Fagyai természetes és manipulált magyar beszédminta 
alapján vizsgálták a szünetészlelést magyar és francia anyanyelvű 
kísérleti személyeknél. Megállapításaik szerint (i) nyelvtől függetlenül 
a legfontosabb szünethordozó az akusztikai jelkimaradás; (ii) a nyelv- 
ismeretnek döntő szerepe van az észlelési stratégia kiválasztásában. 
Ismeretlen nyelvnél az észlelésben fontosabb a konkrétan elhangzó 
akusztikai jelsorozat, így a hallgató több, ténylegesen elhangzó szüne
tet észlel. Ismert nyelvnél nagyobb szerephez jut a fonotaktikai és 
szintaktikai szabályok ismeretén alapuló ,jóslás” -  a hallgató ezért 
több várt, de nem megvalósult szünetet észlel. Leszámítva a jelkima
radást, mint nyelvtől független szünethordozót, az összes többi foneti
kai tényező szünethordozó képessége nyelvspecifikus, ezért ezek szü
netként való érzékelése is az ( 1996, 215).

A jelen tanulmány a fent említett kutatók munkájára alapozva, 
újabb kísérletek elvégzésével kívánja gazdagítani a szünetekről írt 
szakirodaimat. A vizsgálat középpontjába újból a szünetészlelés 
működése került. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogyan és 
milyen mértékben érzékelik a szüneteket az egynyelvű, illetve a 
kétnyelvű kísérleti személyek, mi az, amit a már említett fogalmakon 
túl szünetként észlelnek, továbbá mennyiben nyelv-, illetve beszélő
specifikus a szünetek észlelése.

Anyag és módszer
Az elvégzett kísérletsorozatban összesen 15 fő vett részt, 11 nő és 

4 férfi, átlagéletkoruk 33 év. Mindnyájan egyetemi, illetve főiskolai 
végzettségűek vagy egyetemi hallgatók voltak, a legkülönbözőbb 
szakterületekről. Származásukat tekintve öten magyar, öten bolgár 
anyanyelvűek voltak, öt résztvevő pedig mindkét nyelvet beszélte. Az 
utóbbiak között egy bolgár domináns, ketten magyar dominánsak, míg 
szintén két fő mindkét nyelvet hasonlóan magas szinten beszélte. Azt 
a feladatot kapták, hogy jelöljék be az elhangzó szövegekbe a szüne
teket ott, ahol érzésük szerint azok megjelentek. A szünet meghatáro
zásánál azt az utasítást adtuk nekik, hogy nemcsak a jelhiány, hanem a
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hezitálás is szünetnek számít, de a minőségbeli különbségeket nem 
szükséges jelölni.

A kísérlethez korábban rögzítettünk két spontán beszédszöveget, 
amelyek interjú formájában hangzottak el. Az egyiket egy bolgár 
anyanyelvű magyarul egyáltalán nem beszélő 28 éves férfivel készítet
tük, míg a másikat egy magyar anyanyelvű, bolgárul nem beszélő 55 
éves férfivel. A két szöveget hangzáshűen lejegyeztük, számítógép se
gítségével megmértük a szünetek és a szövegek időtartamát, majd vé
gül leszámoltuk a hangokat, hogy megállapítsuk a két szöveg artikulá
ciós sebességét és beszédtempóját (1. táblázat).

1. táblázat: A szövegek általános adatai (h/s: hang/másodperc)

Adatok Bolgár szöveg Magyar szöveg
teljes időtartam 2 perc 21 másodperc 2 perc 40 másodperc
a szünetek teljes hossza 28 másodperc 36 másodperc
artikulációs sebesség 10, 9 h/s 11 h/s
beszédtempó 8, 8 h/s 8, 5 h/s

A fenti adatokból látszik, hogy a két szöveg beszédtempója hasonló, 
közepes sebességű, tehát feltételeztük, hogy megértésük és a szünetek 
észlelése nem fog különösebb gondot okozni az anyanyelvi beszélő
nek.

Külön elemeztük a szövegekben előforduló szüneteket, időtartam 
és minőség szempontjából is. Számítógép segítségével, folyamatos 
akusztikus és vizuális ellenőrzés mellett a szünetek időtartama és mi
nősége pontosan és objektiven mérhető (2. táblázat).

2. táblázat: A szünetek adatai

Nyelv Teljes szünet 
időtartam

Szünetek(darab)
száma

Szünethossz átlaga

bolgár 27 788 ms 35 794 ms
magyar 36 397 ms 59 617 ms
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A szünetek átlagértékében a bolgár beszélőnél lényegesen hosszabb 
szünetidőtartam figyelhető meg. Ez valószínűleg azzal magyarázható, 
hogy az interjúalany nem volt rutinos beszélő, nehezére esett szépen 
és tagoltan kifejeznie a gondolatait.

A kísérleti személyek kétszer hallgatták végig a szövegeket, a szü
netek bejelölésére a második meghallgatásnál került sor. A bolgár és a 
magyar anyanyelvűek csak az anyanyelvükön elhangzó szöveget kap
ták meg, míg a kétnyelvűek mind a bolgár, mind a magyar nyelvű szö
vegnél bejelölték a szüneteket.

Kísérleti eredmények
A kapott eredményeket több szempontból elemeztük -  megnéztük 

a helyesen jelölt szünetek, a nem észlelt szünetek és a várt, de nem 
megvalósult szünetek mennyiségi mutatóit és arányait, továbbá meg
vizsgáltuk a szünetek szintaktikai környezetét.

A kísérleti személyek átlagosan a szünetek 64%-át észlelték a meg
valósulás helyén, vagyis jól. A három csoport eredményei között 
azonban igen jelentős eltérések figyelhetők meg (1. ábra).

1. ábra
A helyesen észlelt szünetek százalékos megoszlása



52

Legnagyobb számban az egynyelvű magyar résztvevők érzékelték jól 
a szüneteket, azaz az objektív adatoknak megfelelően. Ők 73%-ban 
helyesen jelölték be a jelkimaradást. Legrosszabb eredményt a bolgár 
egynyelvűek értek el, ennek a csoportnak az átlageredménye 53%, te
hát kb. a szünetek felét sikerült jól bejelölniük. A kétnyelvűeknek a 
magyar, illetve a bolgár tesztben elért teljesítménye 12%-kal tér el 
egymástól, ennyivel volt a bolgár tesztek eredménye jobb. Erre leg
inkább technikai jellegű magyarázat adható -  ez a kísérleti csoport 
először a magyar szöveget kapta és csak azután a bolgárt, így való
színűsíthető, hogy bizonyos rutinra tettek szert, ami pozitív irányba 
befolyásolta teljesítményüket a bolgár tesztnél. Ha megvizsgáljuk az 
egyéni eltéréseket, a legalacsonyabb teljesítményt egy bolgár egynyel
vű résztvevő nyújtotta (37%), míg a legjobb eredményt egy magyar 
egynyelvű érte el (95%).

Második lépésként megvizsgáltuk a várt, de valójában nem megva
lósult szünetek mennyiségi mutatóit és helyüket a szöveg szintaktikai 
szerkezetében(2.ábra).

20

2. ábra
A várt, de nem megvalósult szünetek mennyiségi adatai

Ha összevetjük a magyar és bolgár nyelvben tévesen bejelölt szünetek 
mennyiségi mutatóit, azonnal feltűnik, hogy míg a magyar és a két
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nyelvű csoport magyar tesztjében a kísérleti személyek átlagosan 6,4 
(db) olyan szünetet vártak, amely nem valósult meg, addig ez a szám a 
bolgár és a kétnyelvű csoport bolgár tesztben nyújtott eredményénél 
17 darab/fö. A kétnyelvüek egyénenként 4,4 szünetet jelöltek be 
tévesen a magyar szövegben, a bolgárban viszont már 15,6-ot. Ennek 
elsődleges oka a beszélő stílusa -  a magyar beszélő jól tagoltan, 
választékosán beszélt, míg ezzel szemben a bolgár beszélő nem volt 
igazán rutinos, sokat hezitált, és ami beszédének sajátossága volt, szá
mos helyen a szegmentumok végén nyújtotta a hangokat, amit a 
hallgatók egyértelműen szünetként észleltek. A várt szünetek helyét 
illetően, szintén megpróbáltunk valamilyen logikai struktúrát 
felvázolni, azáltal, hogy megvizsgáltuk a tévesen bejelölt szünetek 
helyét a szövegen belül (3. táblázat).

3. táblázat: A várt szünetek helye a szintaktikai struktúrában

Magyar Bolgár
Megjelenés helye Darab

szám
Megjelenés helye Darab

szám
Határozott 
névelő előtt vagy 
után (a, az)

13 Elöljáró szó előtt vagy után 
(na)

15

Kötőszó előtt és 
után J.

Kötőszó előtt és után j.

Mellérendelő
és

7 Mellérendelő u 4

Alárendelő
hogy

4 Alárendelő ne 2

“ “ Visszaható névmás előtt vagy 
után (ce, cu)

12

- “ Szóismétlés, nehézkes beszéd 11

Ezzel a táblázattal azonban a tévesen bejelölt szüneteknek csak kb. a 
felét tudjuk megmagyarázni. A fennmaradt szünetek között talál
hatunk olyanokat, amelyek egy szóval előrébb vagy hátrébb vannak
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bejelölve, mint a valóban megvalósult szünet. Tehát a hallgató va
lószínűleg érzékelte, hogy azon a helyen keletkezett szünet, de vala
milyen oknál fogva, ami lehet akár rutin hiánya is, de lehet a beszéd
észlelési folyamat globális működésének (vö. Gósy 1989) eredménye 
is, csak megközelítőleg pontosan tudta bejelölni a helyét. A várt, de 
nem megvalósult szünetek másik két csoportja már egyértelműen a 
beszélő sajátosságait tükrözi -  a bolgár beszélő már említett jellem
zője, hogy nyújtja a hangokat, míg a magyar beszélőre helyenként jel
lemző a szupraszegmentális elemek, elsősorban a fokozott hangsúly- 
és dallamváltás erőteljesebb használata, ami szintén keltheti szünet ér
zetét a hallgatókban. A táblázatban olvasható „szóismétlés és nehéz
kes beszéd” (bolgár szöveg) szintén a szünet hatását váltja ki a hallga
tóból, hiszen egy adott szó vagy szótag ismétlése nem információ- 
hordozó elem, így ez automatikusan szünetként értelmeződik.

A harmadik szempont, amelynek segítségével a szünetészlelést 
elemeztük, a megvalósult, de a hallgatók által nem észlelt szünetek 
vizsgálata volt (3. ábra).

3. ábra
A nem észlelt szünetek csoportonkénti megoszlása

Az összesített adatok kapcsolódnak a helyesen észlelt szünetekhez, hi
szen ezek együttes értéke adja a szövegekben előforduló szünetek 
összegét. Itt is a legjobb eredményt a magyar egynyelvüek érték el
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(28%), míg a leggyengébbet (47%) a bolgár egynyelvű csoport. A két
nyel vüek teljesítményében nem figyeltünk meg semmi igazán feltűnő 
jellegzetességet, az ö eredményük is kapcsolódik a jól észlelt szü
netekhez (vő. I. ábra).

A nem észlelt szünetek időtartam szerinti összesítése jellemző ten
denciákra enged következtetni (4. ábra).

4. ábra
A nem jelölt szünetek összesített adatai

Az ábrából látható, hogy a nem észlelt szünetek aránya csökken a szü
net időtartamának növekedésével. A legtöbb nem észlelt szünet 400 
ms és 500 ms közé esik (50%), míg legkevesebb az 1000 ms feletti
ekből van (18%). Tehát levonható az a következtés, hogy minél 
hosszabb egy szünet időtartama, annál biztosabb annak pontos észlelé
se. Fordított összefüggés azonban, legalábbis a kapott adatok alapján, 
nem állapítható meg egyértelműen. Azt várnánk ugyanis ennek alap
ján. hogy a legtöbb nem észlelt szünet a 100 ms és 200 ms-os sávban 
található. Ez azonban nem így van. A mért adatok azt támasztják alá, 
hogy a jelkimaradás időtartama relatív tényező az észlelésben.

Ha megvizsgáljuk a nem észlelt szünetek átlagos időtartamát cso
portonkénti megoszlásban, még árnyaltabb adatokat kaphatunk a szü
netérzékelés folyamatáról (5. ábra).
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kétnyelvű  k é t n y e lv ű

5. ábra
A nem jelölt szünetek átlagos időtartama

A magyar egynyelvű csoport nem észlelt szüneteinek átlaga (490 ms) 
megegyezik az összesített átlagoknál tapasztalt maximummal (vö. 4. 
ábra). A kétnyelvű csoport magyar átlaga sem sokkal tér el ettől (521 
ms), viszont a kétnyelvüek bolgár nyelven (641 ms), de különösen a 
bolgár egynyelvüek által nem észlelt szünetek átlaga (756 ms) kito
lódik a nagyobb időtartamok felé. így például ez utóbbi csoport nem 
észlelte az 1000 ms feletti szünetek 37%-át, míg az összesített átlag itt 
18% volt. Ezeknél a szüneteknél figyelhető meg leginkább a szünet 
helyének pontatlan bejelölése, tehát egy szóval előrébb vagy hátrébb a 
megvalósulás valódi helyétől.

Befejezés
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a kísérleti személyek át

lagosan a szüneteknek kb. a kétharmadát észlelték helyesen, ami, ha 
figyelembe vesszük, hogy közöttük nem voltak képzett fonetikusok, 
elfogadható azonosítási aránynak mondható. A kétnyelvüek eredmé
nyei alapján nem vonhatók le egyértelmű következtetések a kétnyel
vűség hatására vonatkozóan, hiszen a kétnyelvű csoport teljesítménye 
nem mutatott nagy eltéréseket az egynyelvű csoportokéhoz képest. Vi
lágossá vált, hogy a beszélő egyéni sajátosságai igen nagy mértékben
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befolyásolják a hallgatók szünetészlelését. Ezek közül ki kell emelni a 
magyar beszélő erőteljesebb szupraszegmentum használatát, illetve a 
bolgár beszélő hangnyújtásait, szótag- és szóismétléseit, amelyek min
den csoportnál szinte azonos módon keltették a szünet hatását. A bol
gár beszélőnél a beszédtervezés és kivitelezés nem mindig állt egy
mással összhangban, ennek következtében nála gyakran volt megfi
gyelhető a korrekció, illetve a beszéd újratervezése (Gósy 1998, 3). 
Miután a spontán beszédben a szünet az a tényező, amely semlegesíti 
a tervezés és a kivitelezés közötti összehangolatlanságokat, a hallga
tók nem tudták mindig pontosan megjósolni a szünetek várható meg
jelenési helyét, hiszen a bolgár beszélő számos korrekcióra kénysze
rült. A teljes kísérleti anyagjellemzője, hogy az általánosan jelentkező 
közös vonások mellett, igen nagy számban fordultak elő egyéni sajá
tosságok, amelyeket nem vagy csak nehezen lehet valamely jellemző 
tendencia keretei közé besorolni.

A szüneteket még számos további szempontból lehet vizsgálni, a 
szünetészlelési eredmények újabb és újabb adatokkal szolgálnak a tel
jes beszédpercepciós folyamát működésének megismeréséhez is.
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