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ÉLETKORBECSLÉS 
A BESZÉLŐ HANGJA ALAPJÁN

Gocsál Ákos
Janus Pannonius Tudományegyetem, Tanárképző Intézet

Bevezetés
Amikor a beszédpercepciós folyamatokat vizsgáljuk, általában 

azokkal a pszichés folyamatokkal foglalkozunk, amelyek eredménye
ként a hallgató megérti a beszédben kódolt nyelvi üzenetet. E jelensé
geket a legkézenfekvőbb olyan modellekkel magyarázni, amelyek kü
lönböző funkciókkal rendelkező, ám egymással szorosan összefüggő 
modulokból épülnek fel. Többféle ilyen modell ismeretes, ezek kü
lönböző elméletek reprezentánsai (Gósy 1998). Az ilyen modellek 
moduljai -  a hipotézisek szerint -  gyakran a nyelvtudomány hagyo
mányos területeinek megfelelő feldolgozást végeznek, tehát az észlelt 
hangot fonetikai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai és jelentéstani 
szempontból értelmezik.

E dolgozatban azonban más szempontból vizsgáljuk a beszédper
cepció folyamatát. Feltételezzük, hogy a beszélő hangja a közölt nyel
vi üzeneten kívül más információkat is tartalmaz, amelyeket szintén 
képesek vagyunk észlelni és feldolgozni. Célszerűnek tűnik ezért az 
eddig alkalmazott percepciós modellek kiegészítése további modulok
kal, így pontosabb képet nyerhetünk a beszédhelyzet mentális repre
zentációjáról. Ide kapcsolódóan egy empirikus kutatás eredményeit is 
ismertetjük, amelynek tárgya a beszélő személy életkorának hangja 
alapján történő becslése volt.

Milyen információkat tartalmaz a beszédhang?
Indokoltnak látjuk a beszédkommunikációs folyamatok során ész

lelt információkat három csoportra osztani, az alábbiak szerint:
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• a nyelvileg értelmezhető információk, tehát a szavak, mondatok 
szemantikai értelemben vett jelentése, kiegészítve fonetikai megjele
nésükkel (hangsúly, intonáció stb.). Korlátozó értelmű lenne, ha itt, az 
egyébként szokásos módon, a „beszélő szándékára” utalnánk. Számos 
olyan beszédhelyzet képzelhető el ugyanis, amely során a beszélő 
szándéka és a beszéddel kifejezett nyelvi információk nincsenek össz
hangban (például elszólások, kényszerű körülírások esetén).

• a beszélő személyre jellemző információk, vagyis azok az egyéni 
jellegzetességek a beszélő hangjában, amelyek alapján felismerjük a 
beszélőt, vagy legalábbis nemére, életkorára és egyéb tulajdonságaira 
vonat-kozóan többé-kevéssé helytálló megállapításokat tehetünk.

• a beszédhelyzettel kapcsolatos információk, amelyeket nem a 
beszélő hangja tartalmaz, ám mégis pragmatikai jelentőséggel bírhat
nak a beszédhelyzet feldolgozásakor. Jellegzetes példákat a telefoná
lás szolgáltat: ha meghalljuk, hogy a beszélgetőtársunk mellett ugat 
egy kutya, elment egy autó, vagy összetört egy tányér, akkor a beszéd
helyzet teljesen új értelmet nyerhet számunkra.

Vajon a beszélőnek milyen tulajdonságai jelennek meg hangjában? 
Balázs (1993) vizsgálatai arra mutatnak rá, hogy az életkor előreha
ladtával a hang egyes fonetikai tulajdonságai megváltoznak. Dayka 
Margit és Páger Antal fiatalkori és időskori hangmintáit elemezve -  
többek között -  az alábbi következtetésekre jutott: a beszédtempó 
mindkét nem esetében csökken, miközben a szünettartás a férfi be
szélőnél nyolcszorosára, a női beszélőnél pedig ötszörösére nőtt. A 
frekvencia-értékek is megváltoznak, a hallgató számára az észlelt 
hang fátyolosabb, reszketőbb benyomást kelt.

Braun és Rietveld (1995) azt vizsgálta, hogy a beszédpercepció so
rán másképp vélekedünk-e a dohányzók életkoráról. Húsz 10-40 éve 
dohányzó (életkoruk 27-59 év), illetve húsz nem dohányzó férfi (élet
koruk: 25-58 év) hangját vették fel, majd játszották le 3 I hallgatónak. 
A vizsgálat során az azonos korú dohányzók és nem dohányzók közül, 
minden hallgató idősebbnek gondolta a dohányzókat. A vizsgált be
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szédjellemzők közül a szótagszám és a HNR (harmonikus/zaj arány) 
mutatott összefüggést a beszélő életkorával.

Egy másik kutatás (van Dommelen-Moxness 1995) azt próbálta 
meg feltárni, vajon a beszélő testsúlya és magassága hogyan jelentke
zik hangjában. A mérések alapján azt a következtetést vonták le, hogy 
a gége és a gége feletti beszédszervek mérete a test egyéb méreteitől 
függetlenül változhat. Ugyanakkor szignifikáns összefüggés mutatko
zott a férfi beszélők testsúlya és beszédtempója között: a testesebb 
férfiak lassabban olvastak fel. Érdekes megállapítás még, hogy a 
hallgatók mindkét nem esetében következetes becsléseket adtak, füg
getlenül attól, hogy a becslés helyes volt-e vagy sem: a hallgatók a 
mélyebb hangú beszélőket testesebbnek gondolták.

Érdemes szót ejtenünk arról is, hogy a beszélő érzelmi állapotát 
milyen fonetikai jegyek tükrözik. Scherer (1995) arra a megállapításra 
jutót, hogy öröm esetén az FO átlagértéke, variabilitása és energiája 
növekszik, frekvenciatartománya szélesebb lesz. Szomorúság esetén 
viszont éppen ezek ellenkezője jelentkezik, ráadásul az FO kontúrjai 
lefelé irányulnak.

A fenti eredmények alátámasztják azt a feltevést, hogy beszédünk 
számos információt tartalmaz rólunk. Kérdés azonban, hogy a beszéd 
mely jegyei tartalmaznak ilyen típusú információkat, és a percepciós 
folyamatok során ejegyek közül melyek alapján vonunk le különböző 
következtetéseket a beszélőről -  és mennyire megbízhatók ezek a 
megállapítások.

Hipotézis -  egy szélesebb körű percepciós modell keretében
A beszédpercepciós modellek általában azt a célt tűzik maguk elé, 

hogy megmagyarázzák, a beszélő hangjának észlelését követően, mi
lyen pszichés folyamatok eredményeként jutunk el az észlelt szavak, 
mondatok jelentéséhez. A Cole és Jakimik (1989) által felvázolt mo
dell például kiemeli e folyamatok lineáris jellegét. Kísérleteikkel alá
támasztották azt a feltevésüket is, hogy az egyes szavak felismerése 
egyben meghatározza a következő szó kezdetét, ugyanakkor szintakti
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kai és szemantikai szempontokat is nyújt a következő szó felismeré
séhez.

A Gósy (1993) által ismertetett, Klatt-tól származó „analízis szin
tézissel” modell a szókeresési folyamatokra keres magyarázatot. 
Ebben az elképzelésben fontos szerepet kap az észlelt hang összeha
sonlítása neurális spektrogramjainkkal, szóhipotézisek felállítása, 
majd ezek megerősítése vagy elvetése különböző elemző modulok és 
visszacsatolások segítségével.

Az itt bemutatandó hipotézis a szavak, mondatok értelmezésére, 
szemantikai értelemben vett jelentésének magyarázatára felállított 
modelleket egészíti ki pragmatikai szempontból lényeges elemekkel. 
A modell a következőképpen épül fel. A beszédhelyzet során jelentke
ző hangok az észlelési folyamatokat követően megjelennek a munka
memóriában. Az itt tárolt „hanglenyomatok” három különböző funkci
ójú modul működését indítják el. E modulok bemenete megegyezik a 
korábban ismertetett három információtípussal. Mivel ezek az infor
mációk egyszerre jelentkeznek, további feltételezésünk az, hogy képe
sek vagyunk ezek különválasztására. Lengyel (1998) is erre utal, ami
kor a fonéma-graféma-megfeleltetés ontogenetikus előfeltételei kap
csán azt írja, hogy „a hangzó nyelv -  egyelőre -  e két tulajdonsága 
(vagyis az, hogy ugyanaz a fonéma sokféleképpen ejthető, másrészt a 
hangok nem úgy határolódnak el egymástól, mint a betűk) azt igényli 
a gyerektől, hogy a fonetikai változatosságból a változatlant elemez
ze”. Ez a gyermekkor legelején megjelenő absztrakciós képességünk 
teszi lehetővé, hogy az elhangzott szavaknak, mondatoknak a beszélő 
személyétől függetlenül jelentést tulajdonítsunk. Tapasztalataink 
azonban azt mutatják, hogy a beszélő hangja alapján magáról a beszé
lő személyről is képesek vagyunk információkat szerezni. Feltételez
hetjük így egy további modul létét is, amely a munkamemóriában 
tárolt hangmintákkal két fő feldolgozási folyamatot végez. Egyrészt 
megállapítja, hogy a hallgató találkozott-e már a beszélővel, és meg
próbálja azonosítani a beszélő személyét, másrészt, a hangminta alap
ján különböző következtetéseket von le a beszélő személy neméről és
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egyes tulajdonságairól (idős, megfontolt, feszült, vidám stb.). A har
madik modul elemzi a beszélő hangja mellett megjelenő egyéb han
gokat, amelyek a beszédhelyzet pragmatikai értelmezéséhez nyújthat
nak támpontokat. De azt is észleli, ha magában a beszédhangban a 
megszokottnak ítélthez képest változás, torzulás lépett fel. Az egyes 
modulok között feltételezett kapcsolat további értelmezési lehetősége
ket kínál. Például: a beszélőt hangjának jelentős torzulása esetén is 
könnyen felismerhetjük egy-egy általa gyakran használt, jellegzetes 
szófordulatról.

A percepciós modulok által szolgáltatott információk a beszéd
helyzet mentális reprezentációjában kapcsolódnak össze, épülnek 
egységes képpé. A mentális reprezentáció nem más, mint az észlelt 
dolgok, jelenségek leképeződése. Artiikor eldöntjük, mit mondjunk 
egy adott helyzetben, valójában az észlelt információk bennünk kiala
kult mentális reprezentációjára reagálunk. Az így leképeződő informá
ciókat számos szempont szerint dolgozzuk fel: felhasználjuk előzetes 
tudásunkat, világképünket, előítéleteinket, a világhoz (adott személy
hez, tárgyhoz, problémához stb.) való hozzáállásunkat. A beszédkom
munikációs helyzetekben a válasz-megnyilvánulásokat igen bonyolult 
döntési-mérlegelési folyamat előzi meg, amelynek alapja a beszéd
helyzet mentális reprezentációja. A válasz e pszichés működések ere
dőjeként értelmezhető.

Az "életkorbecslő készülék"
Vizsgálatunk középpontjában a beszélő hangjában kódolt, nyelvi

leg nem feldolgozható információk állnak, tehát azok, amelyeket mo
dellünkben a középső modul elemez. Célszerűnek tűnik feltételezni, 
hogy ez a modul több egymáshoz kapcsolódó, különböző funkciókat 
ellátó „készülékből” áll.

E dolgozatban az életkorbecslő percepciós készülék működésének 
megbízhatóságát mérjük fel. Az életkorbecslő készülék bemenete a 
beszélő hangja, kimenete pedig a vélt életkor.
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1.ábra
A beszédpercepció tágabb (pragmatikai) modellje.

A kutatás menete
A kutatás során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hangja 

alapján mennyire pontosan tudjuk meghatározni a beszélő életkorát. 
19 férfi beszélőt kértünk meg arra, hogy olvassa fel Örkény István 
Szakmai önérzet című novelláját. A beszélők egyetemi oktatók vagy 
hallgatók voltak. Életkori megoszlásukat az 1. táblázat tartalmazza.

I. táblázat: A beszélők életkor szerinti megoszlása

kor 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65
beszélők

szám a
3 4 3 2 1 1 0 0 5
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A kazettán rögzített beszédmintákat 28 egyetemi hallgatónak ját
szottuk le, akik közben kérdőívet töltöttek ki. A hallgatók a kérdőíven 
adták meg becsléseiket, illetve jelezték, ha felismerték valamelyik be
szélőt.

Az életkorbecslés eredményei
A 2. táblázat az egyes beszélőkre adott életkori becsléseket foglalja 

össze. Az átlagos becsült életkor mellett, kiszámítottuk az egyes becs
lések átlagtól való átlagos eltérését is. Ez alapján igen nagy szóródás 
figyelhető meg a l l .  számú beszélő esetén, míg a 19. számú beszélő 
életkorára igen jó értékeket adtak a hallgatók, igaz, öten közülük felis
merték (helyesen) a beszélőt.

A grafikonokon négy beszélő életkorára adott becslések szám sze
rinti megoszlását közöljük. A vízszintes tengelyen az életkort, a füg
gőlegesen pedig a becslések számát jelöltük.

Az eredmények értékelése
Az eredményeket az alábbiak szerint osztályoztuk: "jó" becslésnek 

tartjuk azokat, amelyek a valós életkor körüli ±5 éves tartományban 
helyezkednek el. Az ettől való eltéréseket az életkor alábecslésének, 
illetve felülbecslésének neveztük. Ennek megfelelően a beszélőket az 
alábbi csoportokba soroltuk:

1. csoport: azok a beszélők, akiknek a hangját a legtöbben alulbe
csülték. Alulbecslés tapasztalható az I., 9., 10., 14. és 15. sz. beszélők 
esetén. A 2. ábrán jól látszik, hogy az 1. sz. beszélő életkorára adott 
értékek haranggörbét adnak, csakhogy a haranggörbe maximuma 23 
évvel a beszélő valós életkora alatt helyezkedik el. Kisebb eltéréssel 
ugyanez az eredmény tapasztalható a többi 60 éven felüli beszélő 
esetében is. Ezek szerint a kísérletünkben szereplő idősebb beszélők 
hangja lassabban "öregszik", vagy legalábbis a bennünk keltett benyo
másuk alapján erre lehet következtetni. Megjegyzendő, hogy néhány 
fiatalabb beszélő életkorát is alulbecsülték a hallgatók. Ilyenkor 
azonban aszimmetrikus görbét kapunk -  ezekben az esetekben a 20 év
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2. táblázat: az életkorbecslések átlagos eredményei

so rsz á m v a ló s
é le tk o r

á tla g o s
b e c sü lt é le tk o r

á tla g tó l v a ló  
á t la g o s  e lté ré s

1 63 40,5 6,82
2 24 27,3 5,22
3 47 52,2 3,70
4 42 39,8 4,66
5 39 33,3 6,79
6 30 32,4 6,63
7 65 52,8 5,23
8 28 30,7 6,78
9 34 26,5 5,14

10 63 45,0 7,37
11 23 31,0 9 ,2 6
12 62 56,2 5,90
13 28 29,4 6,42
14 38 31,8 7,14
15 64 51,8 5,45
16 50 40,3 6,59
17 30 27,6 4,52
18 33 36,4 7,00
19 23 24,4 2 ,49

alatti életkorok „taszító” hatása jelentkezik. 2. csoport: azok a 
beszélők, akiknek az életkorát a hallgatóknak legalább a fele a valós 
életkor körüli ±5 éves tartományban helyezte el. Igen jó becsléseket 
kapott a 2. sz. beszélő (3. ábra). A 20 év alatti életkorok „taszító” 
hatása itt is megfigyelhető, csakúgy, mint a néhány jelentős 
felülbecslés. 15 igen jó becslést kapott a 1 I. sz. beszélő, azonban őt 
többen is felismerték. Valószínűleg rekedtes hangja és erős tájszólása 
lehet annak hátterében, hogy sokan, akik nem ismerték fel, 30 és 60
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1. beszélő

é le tk o r

2. ábra
Haranggörbe alulbecslés esetén

év közötti becsléseket adtak az életkorára -  ez okozta az igen nagy 
szóródást.

3. csoport: azok a beszélők, akiknek az életkorát jobbára felülbe
csülték a hallgatók. A vizsgálat során egyetlen ilyen beszélővel (3. 
sz.) találkoztunk. A 4. ábrán megfigyelhető, hogy bár tizenegyen 50 é- 
vesnek gondoták (valójában 47 éves), négy kivételével mindenki en
nél idősebbnek gondolta őt. Mindez talán nem véletlen: ez a beszélő 
régóta dohányzik.

Néhány esetben azonban nem ennyire egyértelmű a becsült 
életkori adatok megoszlása. Az 5. beszélő életkorára adott számadatok 
megoszlása (5. ábra) -  jóllehet általában alulbecsülték az életkorát -  
meglehetősen szabálytalannak tűnik. Az általunk helyesnek gondolt 
értelmezés a következő: ha a hallgatókat két csoportra osztjuk, kide
rül, hogy 14-en 22 és 32 év közöttinek vélték a beszélőt, tehát helye
sen becsültek volna, ha kb. 27 éves lett volna. A többi I4 hallgató vi
szont 35 és 45 év közötti becsléseket adott -  helyesen, mivel a beszélő 
39 éves volt. Valószínűleg voltak a hangjában olyan jegyek,
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2.beszélő

é le tk o r

3. ábra
Aszimmetrikus eloszlás "jó" életkorbecslésnél

3. beszélő

4. ábra
Az adatok megoszlása felülbecsült életkor esetén
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melyek a fiatalabbakra jellemzőek, de olyanok is, amelyek alapján a 
hallgatók fele helyesen becsülhette meg az életkorát. Ilyen esetekben 
előzetes tapasztalataink alapján döntjük el, mely jegyeket érezzük erő
sebbnek, jellegzetesebbnek.

Érdekességképpen megemlítjük, hogy szinte minden grafikonon je
lentkezett a “kerek” (tehát 0-ra vagy 5-re végződő) számok vonzó ha
tása. Emiatt is célszerű a valós életkor körül a ±5 éves sáv kialakítása, 
mivel ebbe mindenképpen belekerül a két legközelebbi 0-ra és 5-re 
végződő szám.

5. beszélő
4 4

életkor

5. ábra
Alábecslések és "jó" becslések azonos arányú megjelenése 

Következtetések
A vizsgálat alapján mindenekelőtt arra a következtetésre juthatunk, 

hogy hipotetikus életkorbecslő készülékünk pontatlanul működik, bár 
a pontatlanságban megfigyelhető egy bizonyos következetesség. A 
pontatlanságnak és a következetességnek két fő okát látjuk: egyrészt a 
beszélő hangja is tartalmazhat „megtévesztő” jegyeket, amelyek a 
„megszokottól” eltérnek, azaz már ez sem tükrözi következetesen az
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életkort. Másrészt, az egyes hallgatók percepciós adottságai, előzetes 
tapasztalatai is igen különbözőek lehetnek. Itt nem részletezett elem
zéseink alapján, a hallgatókat is különböző csoportokba oszthatjuk: 
vannak, akik rendszeresen alul-, mások pedig felülbecslik az életkort. 
Néhány J ó  hallású” hallgatót is találtunk, de volt olyan is, akinek a 
becslései teljesen rendszertelen megoszlást mutattak.

Azt, hogy a beszélő hangjában mik lehetnek a megtévesztő jegyek, 
objektív mérésekkel és statisztikai számításokkal lehet megállapítani. 
Az pedig, hogy milyen a fiatalok vagy idősek számunkra „megszo
kott” hangja, további pszicholingvisztikai vizsgálatok tárgyát képez
heti. Feltehetően vannak percepciós sztereotípiáink, különböző tulaj
donságokkal társított, sémaként viselkedő neurális spektrogramjaink, 
amelyekkel összehasonlítva az észlelt hangot, megállapításokat tehe
tünk a beszélőről.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a beszédhelyzet mentális 
reprezentációjában megjelenhetnek pontatlan vagy téves információk 
a beszélőről. Ezek -  például az életkor rossz megbecsléséből adódóan 
-  félreértéseket okozhatnak, nyelvi (és más irányú) viselkedésünket a- 
dott esetben igen kedvezőtlenül befolyásolhatják, különösen akkor, ha 
a beszélgetőpartnert nem is látjuk. A percepciós folyamatok és a be
szédkommunikációs helyzetek értelmezése során tehát mindenképpen 
indokoltnak tartjuk a beszélő hangjában kódolt egyéni jellemzők fi
gyelembevételét is.
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