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Bevezetés
A hangjelenségek egyik legfontosabb tulajdonsága az időbeliség. A 

beszéd esetén ez nem pusztán azt jelenti, hogy egy adott hang megha
tározott ideig szól, hanem arra is utal, hogy a kibocsátott hang frek
vencia-összetétele és intenzitása időben változik; így jönnek létre a 
különböző beszédhangok. Az utóbbi évtizedekben számos hazai és 
külföldi kutatás foglalkozott a beszéd időszerkezetével. Az objektív 
mérések mellett azonban számos igen érdekes kérdést vet fel a beszéd 
időviszonyainak észlelése. A jelen dolgozatban egy beszédtempó-per- 
cepciós kísérlet eredményeit ismertetjük néhány lehetséges magyará
zattal.

Az artikulációs tempó változásainak fonetikai jelentőségéről
Az artikulációs tempó változtatása számos következményt von ma

ga után. Korábbi kutatások arra engednek következtetni, hogy a gyors 
beszédnek igen sajátos fonetikája és fonológiája van. Siptár (1991) 
például azt mutatta ki, hogy a felgyorsult beszéd esetén jellegzetes, a 
normál tempójú beszédétől eltérő fonológiai szabályok (hangok kiesé
se, asszimilációja, rövidülése) érvényesülnek.

Az artikulációs tempó változása jelentést is hordozhat magában. 
Beszédünk lassításával és gyorsításával -  tudattalanul vagy szándéko
san -  érzelmeket is ki tudunk fejezni. Scherer (vö. Scherer 1995) az 
ide vonatkozó szakirodalom összegzése kapcsán megállapította, hogy 
például öröm és harag kifejezésekor gyakori a gyorsabb beszéd, 
szomorúság esetén viszont általában lassabban beszélünk. De a 
gyorsítást és a lassítást egyéb fonetikai eszközökkel, például megfele
lő szünettartással kombinálva, hatásosan tudunk egyes szövegrészeket 
kiemelni, nyomatékosítani is.
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A szervezet öregedése, fáradása is megjelenik a beszédtempóban: 
Balázs (1993) két ismert színész, Dajka Margit és Páger Antal fiatal
kori és időskori hangmintáit összehasonlítva azt találta, hogy egy perc 
alatt Dajka 20, Páger pedig 40 szóval mondott többet a fiatalkori fel
vételeken. (Az azonban, hogy a beszédtempó értéke milyen mértékben 
játszik szerepet a beszélő személy életkorának megbecslésében -  kizá
rólag a hangja alapján - , további vizsgálatok tárgyát képezi.)

A beszédtempó-percepciós kísérletek közül Gósy (1991) néhány e- 
redményéről kell említést tennünk. Egyrészt: minimális, de jól megha
tározható különbség mutatkozik a különböző tempóval beszélő egyé
nek tempóészlelésében. Másrészt: a szélsőségesen „gyors”, illetve 
„lassú” beszédű egyének tempóészlelése sok szempontból hasonló, 
szemben a „normál” tempóval beszélőkével. A beszédértést tekintve is 
kimutathatók különbségek, a gyorsabban beszélők beszédértése szig
nifikánsan jobb volt, mint a lassúaké, de ők több hibát is vétettek a be
szédértés során.

A fentiek alapján arra következtethetünk, hogy a beszédtempó szá
mos egyszerre jelentkező, de egymástól nagyban eltérő tényező eredő
jekéntjelentkezik (ilyen tényezők az életkor, személyiség, érzelmi ál
lapot, az elmondott szöveghez való viszonyulás, beszédtechnikai jár
tasság, a hallgató személye stb.). Feltehető tehát, hogy a beszédtem
pók igen nagy változatosságot fognak mutatni, még akkor is, ha a be
szédprodukció az egyes személyek esetén ugyanazon körülmények 
között és ugyanazon kontextusban történik. De vajon jelentkezik-e kü
lönbség a beszédtempó észlelésében a különböző személyek esetén? 
Erre a kérdésre keressük a választ a jelen kísérlettel.

Hipotézisek
Korábbi kísérletünk során (Gocsál 1998) utaltunk arra, hogy u- 

gyanazon fonetikai jelenség -  az adott vizsgálatban a beszélő személy 
életkorának megbecslése hangja alapján -  percepciója szempontjából 
a hallgatók legalább négy fő csoportra oszthatók. Vannak, akik jó 
„megítéléssel” rendelkeznek, így általában a valós életkorhoz közeli 
becsléseket adnak. Mások alul-, megint mások pedig inkább felülbecs- 
lik a beszélő személy korát. A negyedik csoportba pedig a rendszerte
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len becsléseket adók tartoznak, náluk a megadott életkori értékek gya
korlatilag véletlenszerű eloszlást mutattak.

Hipotetikusan azt állítjuk, hogy az itt vázolt percepciós viselkedési 
típusok más fonetikai jelenségek esetén is kimutathatók, természete
sen az adott jelenség sajátosságaira vonatkoztatva. A jelen kísérletben 
az artikulációs tempó észlelésével foglalkozunk, így tehát azt várjuk, 
hogy a) lesznek hallgatók, akik a normál artikulációs tempóval leját
szott szöveget gyorsnak fogják ítélni, azaz az ő számukra a normál 
tempó az irodalmi értéknél lassabb, b) ennek fordítottjára is számí
tunk, tehát olyan hallgatókra, akik a normál beszédtempót lassúnak 
ítélik, továbbá c) ,jó megítélésű” hallgatókat, és d) kérdéses eseteket 
is várunk, amelyeknél valamilyen szokatlan jelenség mutatkozik.
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Anyag és módszer
A percepciós kísérlet eszközéül egy 2,33 s hosszúságú mondat 

szolgált („Kérek szépen egy pohár vizet, mert szomjas vagyok. ”) egy 
középkorú férfi beszélő ejtésében. A mondatot az MTA Fonetikai La
boratóriumában, Varispeech készülékkel 5 fokozatban felgyorsítottuk, 
majd 5 fokozatban lelassítottuk. A gyorsítás és a lassítás során a be
szédminták frekvenciaviszonyai nem változtak (nem lett mélyebb 
vagy magasabb a beszélő hangja). Az 1. ábrán megfigyelhető az egyes 
beszédminták artikulációs tempó szerinti elrendezése, értelemszerűen 
a kisebb értékek lassítást, a nagyobbak gyorsítást jelentenek. Az ere
deti hangminta a 6. számú. Az összesen 11 hangmintát véletlenszerű 
sorrendben kazettán rögzítettük, majd nyugodt körülmények között 
lejátszottuk 37 egyetemi hallgatónak. A hallgatók kérdőíveket töltöt
tek ki, amelyeken az egyes beszédminták tempójára vonatkozóan az a- 
lábbi megállapítások valamelyikét jelölhették meg, ötfokú skálán:

A hallott beszédminta...
1. túl lassú ahhoz, hogy hétköznapi körülmények között előforduljon;
2. lassú, de esetenként előfordulhat;
3. hétköznapi beszédhelyzetekben előfordul;
4. gyors, de esetenként előfordulhat;
5. túl gyors ahhoz, hogy hétköznapi beszédhelyzetekben előforduljon.

A hallgatókat megkértük arra is, hogy jelezzék, megítélésük szerint 
saját beszédtempójuk milyen. Sajnos, erre a kérdésre csak 14-en adtak 
választ. Az azonban így is elgondolkodtató, hogy míg közülük egyva
laki ítélte saját beszédét lassúnak, ketten normálisnak, a többiek véle
kedései a gyors tempó legkülönbözőbb fokozatait mutatták, a „néha 
kicsit gyors”-tól a „gyakran rám szólnak, hogy hadarok”-ig.

A kísérlet eredményei
A mérési eredmények jól alátámasztották hipotézisünket, de bizo

nyos szempontból ki is egészítették azt. Terjedelmi okok miatt az 
egyes esetekre vonatkozóan csupán néhány tipikus példát ismertetünk.
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1. táblázat: A lassabb tempókat kedvelők
beszélő

sorszám a
lassítás normál tempő gyorsítás

2 6 1 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5

2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5

33 1 2 3 2 4 4 4 5 5 5

2 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 5 5

2. táblázat: A gyorsabb tempókat kedvelők
beszélő

sorszám a
lassítás normál tempó gyorsítás

12 1 1 1 1 1 3 3 4 4 5 5

15 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5

4 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5 5

3 2 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

3. táblázat: Az átlagérték körüli tempót kedvelők
beszélő

sorszám a
lassítás normál tempó gyorsítás

3 6 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5

2 8 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5

4. táblázat: Kérdéses esetek
beszélő

sorszáma
lassítás normál tempó gyorsítás

8 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5

13 2 1 2 2 1 2 4 4 4

a) A lassabb tempót kedvelők
Az 1. táblázatban szereplő számok az előzőekben ismertetett ötfo

kú skála szerint adott válaszokat jelentik. A szemléletesség kedvéért a 
2-es, 3-as és 4-es válaszokat eltérő háttérszínnel is megjelöltük.

A lassabb tempót kedvelők csoportjában a 26. sz. hallgató tekinthe
tő „tiszta esetnek”. O már a minimális mértékű gyorsítást sem fogadja 
el, ugyanakkor a másodpercenkénti 7,03 hang még elfogadható szá



24

mára. Nála „engedékenyebb” a 22-es és a 33-as számú hallgató, 
ugyanis ők nem zárják ki a kisebb mértékű gyorsítást. A 21-es számú 
hallgató adatai is hasonló jelleget mutatnak, de az ő esetében az elfo
gadható tempóértékek intervalluma jóval szűkebb. Összességében a 
37 hallgatónak több mint egyharmadánál találtunk ezekhez hasonló 
eredményt.

b) A gyorsabb tempót kedvelők
A 2. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a gyorsított tem

pókat kedvelőknél az előzőhöz hasonló jellegű, percepciós értékeket 
kapunk. Itt a 12. hallgató tekinthető „tiszta esetnek”. Tipikusak a 14. 
hallgató válaszai, rajta kívül még öten adtak ugyanilyen adatokat. A
4. hallgató az artikulációs tempó megítélése szempontjából szigorúbb, 
az általa elfogadhatónak ítélt tempók által meghatározott intervallum 
igen szűk. A 32. hallgató viszont a lejátszott tizenegy hangmintából 
csupán a leglassabb kettőt nem tartja elfogadhatónak, a gyorsabb 
minták iránti preferenciája azonban egyértelmű: még a 20,89 hang/s 
artikulációs tempót is elképzelhetőnek tartja átlagos hétköznapi 
beszédhelyzetekben. Az említettekhez hasonlójellegű adatokat szintén 
a hallgatóknak több mint egyharmada adott.

c) Az átlagérték körüli tempót kedvelők
A táblázatban szereplő két hallgatón kívül csak néhányan voltak, 

akiknél a válaszok nem mutattak elcsúszást valamelyik irányba. „Szi
gorúbb”, illetve „engedékenyebb” hallgatókat azonban itt is találtunk, 
ahogy az a 3. táblázatból kiderül.

d) Kérdéses esetek
A 8. és a 13. hallgató annyira sajátos válaszokat adott, hogy érde

mes ezeket az előző esetektől külön kezelni (4. táblázat). A 8. hallgató 
adatai túlzott „szigorra” engednek következtetni: ő teljesen elképzel
hetetlennek tartja a középértéktől eltérő tempókat. A 13. hallgató vi
szont túlzottan „engedékeny”: a kísérletben szereplő leglassabb és leg
gyorsabb hangmintákat is el tudja fogadni. Ami azonban ennél is meg
lepőbb, az az, hogy a minimális mértékű lassítást kizárja, a leglassabb 
tempót azonban elfogadja. Érdekes eredmény még, hogy számára a
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normál artikulációs tempót a 20,89 hang/s jelenti -  ebből arra követ
keztethetünk, hogy a gyorsabb tempókat kedveli, ám sajátos, hogy a 
normál tempónak ítélt beszédmintánál lassabban és gyorsabban leját
szott szöveget is egyaránt gyorsnak találta.

A szórási eredmények
A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hallgatóktól kapott 

adatok átlagtól való átlagos eltérései hogyan alakulnak az egyes hang
mintákra vonatkozóan. Az eredményeket a 2. ábra foglalja össze. Mi
nél nagyobb az egyetértés a válaszadók között, annál kisebb a szórás 
értéke. A grafikon alapján tehát az állapítható meg, hogy a hallgatók i- 
gen hasonlóan vélekedtek a két leggyorsabb, illetve leglassabb hang
mintáról, azaz ezek az artikulációs tempók véleményük szerint hétköz
napi körülmények között nem fordulhatnak elő. Valamivel nagyobb -  
0,3 körüli -  szórási értékeket kaptunk a kb. 10 és 18 hang/s közötti ar
tikulációs tempóknál. Bizonyos tempóértékek esetén pedig kiemelke
dően magas a szórás, ami azt jelenti, hogy ezekben az esetekben nagy
mértékben megoszlanak a vélemények az adott artikulációs tempó hét
köznapi előfordulását illetően.

Artikulációstempó-értékek (hang/s)

2. ábra
Az átlagtól való átlagos eltérések értékei
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Az eredmények értékelése, lehetséges magyarázatok
A jelen kísérlet megerősítette, hogy igen nagy különbségek tapasz

talhatók ugyanazon beszédminta észlelése során az egyes hallgatók
nál. Nem pusztán a gyors/átlagos/lassú artikulációs tempók preferen
ciáját sikerült kimutatni a különböző egyéneknél, hanem azt is, hogy 
bizonyos hallgatók a tempóértékek szélesebb, mások szűkebb inter
vallumát tartják elfogadhatónak. Vajon mi lehet ennek az oka? Egyik 
lehetséges magyarázatunk az, hogy az egyén hallgatói tapasztalatai 
mintegy „leülepednek” a tudatban, és így létrejön egy mentális idő
szerkezet-sztereotípia. E sztereotípia határozza meg azt, hogy az e- 
gyén mely tempókat miként ítéli meg, méghozzá oly módon, hogy az 
aktuálisan észlelt és a munkamemóriába került hangmintákat összeha
sonlítja ezzel a sztereotip neurális „időképpen.

Másik magyarázatunk a beszédfeldolgozási folyamatok sebességé
vel kapcsolatos. Számos olyan pszicholingvisztikai modell ismeretes, 
amely a beszédészlelés folyamatát értelmezi. A legfontosabb kérdést a 
szókeresés, és vele összefüggésben a mentális lexikon szerkezete, il
letve a szegmentálás problémája veti fel (vö. például Gósy 1998). De 
bármelyik modellt is alkalmazzuk, figyelembe kell vennünk, hogy a 
modellek egyes részei közötti információmozgáshoz bizonyos időre 
van szükség. Másképpen fogalmazva, idő kell a szókereséshez, a je
lentés megtalálásához az adott kontextusban, kétértelmű esetben a va
lószínűbb jelentés mellett való döntéshez, ezzel együtt korábbi ismere
teink aktiválásához, asszociációs láncok elindításához és lefuttatásá
hoz -  hogy csak néhány idevonatkozó mentális műveletet említsünk. 
Alapfeltevésünk az, hogy ugyanazon beszédesemény észlelése során a 
beszédértési folyamat egyes műveletei különböző ideig tartanak kü
lönböző hallgatók esetén. Léteznek olyan hallgatók, akik ismereteiket, 
belső sztereotípiáikat gyorsabban tudják aktivizálni, a kívánt szavak
hoz is gyorsabban jutnak hozzá. Ebből adódóan, a gyorsabb beszédet 
is könnyedén fel tudják dolgozni. Amikor lassabb beszédet hallanak, 
percepciós kapacitásuk nincs teljesen kihasználva: ezért inkább a 
gyorsabb tempókat fogják előnyben részesíteni a lassabbakkal szem
ben. Hasonló megközelítéssel értelmezhetjük a lassabb tempókat ked
velő egyének percepciós viselkedését is. Ok, ha az észlelt szöveg tem
pója a nekik megfelelőnél gyorsabb, nem tudják teljesen feldolgozni a
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hallott beszédet, így inkább a lassabb tempókat fogják előnyben 
részesíteni. Találunk olyan eseteket is, amikor az objektiven megálla
pított normál tempó egybeesik az egyén percepciós preferenciájával, 
és a körülötte elfogadhatóként megjelölt tempóértékek szükebb vagy 
tágabb intervallumban, szimmetrikusan helyezkednek el. Valószínű, 
hogy a percepciós intervallum tágassága összhangban van az egyén al
kalmazkodóképességével.

A szórási grafikon elemzése során az alábbiakra következtethe
tünk. Láttuk, hogy a kb. 10-18 hang/s tempóértékeket a hallgatók vi
szonylag kis szórással elfogadták mint hétköznapi helyzetekben (eset
leg) elfogadható tempókat. Ezt az intervallumot az adott populáció 
szigorúan vett tempó-sztereotípiájaként értelmezhetjük. A tempóérté
kek előfordulását illetően, a legkisebb egyetértés a 0,5 körüli szórá
soknál van. Ez azt jelenti, hogy vannak, akik ezeket a tempókat már 
nem tudják elfogadni, sokak azonban igen. Ennek megfelelően meg
határozhatjuk a populáció kevésbé szigorúan vett tempó-sztereotípiá
ját is, amely a kb. 8,5 - 24,5 hang/s tartományt jelenti. A két interval
lum összehasonlításából azt az igen jelentős következtetést vonhatjuk 
le, hogy bár létezik egy, a hétköznapi beszédhelyzetekre érvényesnek 
tekintett tempótartományunk, az ettől való eltéréseket különbözőkép
pen ítéljük meg: sokkal jobban toleráljuk az ennél gyorsabb beszé
det, mint a lassabbat. Jól megfigyelhető mindez a grafikonon is. A 
10-18 hang/s-os tartománytól a lassabb tempók felé távolodva jóval 
meredekebb a grafikon, mint a gyorsabbak felé. Ez azt jelenti, hogy a 
maximális szóráshoz tartozó érték, illetve az említett intervallum kö
zött a gyorsabb artikulációhoz tartozó szakaszon lényegesen több tem
póérték jöhet számításba, mint a lassabbakhoz tartozónál. Ezzel az e- 
redménnyel ismételten bizonyíthatónak tűnik, hogy a hallgatók be
szédtempója és tempóészlelése szoros összhangban van.

További kérdések
A kapott eredmények és következtetések számos újabb kérdést is 

felvetnek. A percepciós modellekre visszatérve: bizonyos, hogy bár
melyik modellt használjuk is, a modell egyes moduljainak működé
séhez időre van szükség. De mennyi időt vesznek igénybe az egyes 
modulok? Vannak-e a beszédértés folyamatában tipikusan „gyorsan”,
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illetve „lassan” végzett mentális műveletek? A működési sebesség 
szempontjából egész modellekre vonatkozóan is feltehetjük a kérdést: 
két modell összehasonlítása során például az A beszédészlelési modell 
gyorsabban adja-e ugyanazt az eredményt -  azaz a hallott beszéd
nyilatkozás jelentését -  mint a B?

Gyakorlatiasabb problémákat vet fel az, hogy a tempó változtatása, 
ahogy a szakirodalmi áttekintés során láttuk, maga is hordozhat jelen
tést. Kérdés, hogy a beszédtempót különféleképpen észlelő hallgatók a 
tempó által közvetített, például érzelmi jellegű jelentést hogyan fogják 
fel, illetve, hogy az életkor becslésben van-e ennek szerepe.

A legérdekesebb kérdést azonban kétségkívül azok az esetek jelen
tik, amelyek valami miatt nem illeszthetőek a lassú/normál/gyors tem
pót kedvelők rendszerébe. Az említett szokatlanul szigorú, illetve a 
szokatlanul engedékeny és helyenként meglepően következetlen hall
gatók percepciós viselkedését valószínűleg már extrémnek lehet tekin
teni. A szeriális feldolgozást végző modulok részletes vizsgálatával, 
nagy valószínűséggel megtaláljuk e jelenségek okát. Az itt ismertetett 
eredmények ugyanis megítélésünk szerint tünetekként értelmezendők, 
mégpedig bizonyos, ma még sok tekintetben ismeretlen mentális mű
ködések megnyilvánulásaiként. A pszicholingvisztikai kísérletekkel 
pedig -  hasonlóan a jelen dolgozatban írottakhoz -  éppen ezeket a 
működéseket szeretnénk feltárni, és még jobban megismerni.
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