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Bevezetés
A z alkalmazott fonetika egyik legújabb ága a beszélő szem ély e g y 

értelmű, kétséget kizáró felism erésének akusztikai-fonetikai m egoldá
si lehetőségeivel foglalkozik. Az utóbbi évtizedben jelentős eredm é
nyek születtek ezen a területen (Coulthard 1992; Schlichting-Sullivan  
1998; G ósy -N ik léczy  1999). A m egközelítések  sokfélék, a matemati
kai szám ításoktól, az akusztikai m éréseken át a szoros értelemben vett 
kísérleti-fonetikai és percepciós kísérletekig. Hagyom ányos terminus
sal a ’hangszínezet’ meghatározása lenne a cél, pontosabban azoknak 
a paramétereknek a m egjelölése, am elyek  lehetővé teszik a beszélő  
azonosítását a beszéde alapján.

A  jelen  tanulmány egy sajátos helyzetben igyekszik a probléma 
m egoldásához közelebb jutni. Ez a sajátos helyzet az, amikor valaki 
egy m ásik beszélőt szem élyesít m eg azzal a határozott céllal, hogy a 
hallgatóban a másik szem élyt idézze fel. Általában csak tudatos be
szélők, rendszerint színészek képesek ilyen fajta utánzásra (a legkü
lönfélébb célokkal). A z utánzó tudatosan vagy kevésbé tudatosan 
igyekszik olyan artikulációs m ozgássorokat létrehozni, amelyek hang
zásukban a másik beszélőre jellem ző beszédet képviselik. Nem arról 
van tehát szó egyszerűen, hogy az utánzó az utánozni szándékozott 
szem ély  beszédprodukcióját imitálja, ez  a sok tekintetben eltérő arti
kulációs szervek és működtetésük következtében nem is lenne lehetsé
ges. A z utánzó az utánzóit beszéd hangzását igyekszik m egvalósítani a 
saját artikulációs bázisán belül a saját artikulációs mozgásainak rész
leges m ódosításával. A z utánzó helyzete azért is nehéz, mivel soha 
nem fogja úgy hallani az utánzóit beszéd akusztikumát, ahogyan azt a 
hallgatóság, hiszen a beszélő a csontvezetés révén is dekódol. Mik az 
utánzó lehetőségei egy  másik szem ély  beszédének „reprodukálására”?
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Az átlagos alaphangmagasság közelítése, az egyénien ejtett beszéd
hangok felismerése és artikulációja, a sajátos beszéddallam és hang- 
súlyozás, valamint a beszédtempó utánzása. Nézzük meg, hogy mind
ezek milyen feltételekkel valósíthatók meg (1. táblázat).

1. táblázat: A beszéd utánzásának feltételei (lehetőségek és korlátok)

Artikulációs Az utánzás lehetőségei
tényezők fiziológiai tényező működtetés korlátozottság
alaphang- hangszalagok változtatható erős
magasság
rezonátor garat-, száj, orrüreg változtatható közepes
rendszer 
képzési kon artikulációs szervek változtatható gyenge
figuráció
beszéddallam hangszalagok változtatható gyenge
hangsúlyozás izmok változtatható alig
beszédtempó artikulációs szervek változtatható alig

A táblázatban meghatározottak természetesen az ún. „tanult beszé
lőre” vonatkoznak, aki tudatosan képes az artikulációs mozgássorait 
követni és módosítani. Fontos ezt hangsúlyozni, hiszen az átlagos be
szélőnek rendkívül nehéz feladatot jelent például a beszédsebesség 
változtatása; sokan egyáltalán nem is képesek rá. A leírtak azt szem
léltetik, hogy az utánzó fiziológiai alkata, beszédszerveinek morfoló
giai meghatározottsága, valamint a saját beszédének begyakorlottsága 
különböző mértékben befolyásolják az utánzás sikerét. Nem véletlen, 
hogy az utánzások is különféleképpen hatásosak, az alig észrevehe
tőtől a feltűnően gyengéig. Mindez alapvetően függ a beszédet megha
tározó objektív tényezőktől. A külső hasonlatosság (például arc, alkat) 
magában foglalhatja az artikulációs hasonlóságot is; ilyenkor az után
zónak könnyebb a dolga. Nem véletlen, hogy a színészek kiknek az 
utánzására vállalkoznak. Egyfelől olyan személyeket választanak, 
akiknek a beszédét a saját beszédprodukciójukkal jól meg tudják 
közelíteni; másfelől igyekeznek a sajátos hangzást eredményező és 
ismert beszélőket kiválasztani. Az ismertség ugyancsak nagyon fontos 
tényező; szükség van arra, hogy a hallgató jól ismerje az utánzóit sze-
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mélyt; elengedhetetlen, hogy beszédének akusztikai sajátságai a hall
gató „agyában” korábban már rögzítve legyenek. Mindennapi tapasz
talat, hogy ahhoz, hogy valakit csupán a beszéde alapján felismerjünk, 
sokszor kell őt hallanunk, viszonylag gyakori egymásutánban.

A z elmondottak alapján feltételeztük azt, hogy az utánzó és az 
utánzóit szem ély beszéde akusztikailag nagyon hasonló kell, hogy  
legyen. Ha ez a feltevésünk helyes, akkor meghatározhatók a be
szédnek azok a kom ponensei, am elyek alapján a hallgató „becsapha
tó”, vagyis az utánzás sikeres. Ez egyúttal azt a kérdést is felveti, hogy  
mi a v iszony az utánzó saját beszédének és utánzásos beszédének az a- 
kusztikai szerkezete között. A feltevések  igazolására többféle kísérlet
sorozatot folytattunk le.

Anyag és módszer
J ó zsef Attila Ars p o e tica  című versét választottuk hanganyagnak; 

am ely egy jól ismert színész előadásában rendelkezésre állt, és am e
lyet eg y  ugyancsak ismert (színész) utánzó előadásában rögzítettünk. 
A z utánzó egyfelől az eredeti színészi előadást imitálta, a m ásodik fe l
vételkor pedig saját szem élyében m ondta el a verset. Ez a három féle 
felvétel adta a kísérletek beszédanyagát. A z első vizsgálatsorozatban  
mindhárom anyagot akusztikailag elem eztük (az alaphangm agasság  
átlagát, alakulását, a beszédhangok időtartamát, frekvenciaszerkezetét, 
az eg y es beszédszakaszok dallamstruktúráját, a hangsúlyozási m egol
dásokat, a beszédtem pót), a C S L -4300-es digitális je lfe ld o lgozó  
különböző beállításaiban. A vers 166 szóból áll; az elem zett beszéd
hangok száma 1200. A következő kísérletsorozatban pedig percepciós 
teszteket végeztünk magyar anyanyelvű, az utánzóit színészt ismerő 
szem élyekkel (ez utóbbiról a tesztelést követően kértünk információt).

A percepciós teszteléshez a hanganyagot -  laboratóriumi körülm é
nyek között -  a lehallgattatási célnak m egfelelően dolgoztuk fel és 
rögzítettük: a) változó hosszúságú soronként összekevertük az eredeti 
bemondást az utánzottal, majd az utánzó eredeti ejtésével is, b) az így 
létrehozott anyagot frekvenciaszűrőn engedtük át (300 és 3000 Hz 
között) és c) különböző szótagszám ú szavakat véletlenszerű sorrend
ben rögzítettünk először az eredeti é s  az utánzott, majd mind a három 
felvételből.
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Az első kísérleti anyagot mintaadással és anélkül is lejátszottuk a 
résztvevőknek. A mintaadás azt jelentette, hogy az utánzandó színész 
ejtésében közöltünk két mondatot, kétszeri ismétléssel. A szűrt anyag
hoz mintát nem adtunk. A szavak teszteléséhez a következőket válasz
tottuk ki: költészet, csillaga, egymást, szegyig, mindenség, sziszegve, 
munkás, szertedübörögni, paraszt.

A kísérleti csoportoknak különböző feladatokat kellett megoldani
uk. Az a) esetben arról kellett -  egyszeri lehallgatás alapján -  dönte
niük, hogy kit hallottak (minta nélkül). Majd azt kellett megítélniük, 
hogy az eredeti színészt vagy az utánzót hallották-e (egyik esetben 
sem közöltük a kísérleti személyekkel a beszélők nevét). Soronként 
kellett jelölniük az azonos beszélőket. A b) esetben is differenciálás 
volt a feladat. Ekkor a kísérleti személyek már tudták a színész és az 
utánzó nevét. A feladat megegyezett az előzőekben leírtakkal. A c) 
esetben ugyanazon szó két (eredeti és utánzóit), majd három ejtéséhez 
(eredeti, utánzóit és az utánzó saját ejtése) kellett a beszélő személyt 
hozzárendelni. A színész és az utánzó neve ismert volt, mintát azon
ban a résztvevők most sem hallottak. Az egyes csoportokat 15-15 fő 
alkotta (nők, férfiak vegyesen, az átlagéletkor 42 év volt). A tesztelé
seket egy hét különbséggel végeztük.

Eredmények
Az első vizsgálatsorozat eredményeit az akusztikai elemzések 

adták. Összesítettük a beszédhangok formánsaira, az időtartamokra, az 
alaphangmagasság és az intenzitás változásaira kapott értékeket, majd 
-  ahol szükséges volt -  statisztikai elemzéseket is végeztünk. Az e- 
gyes beszédhangokra vonatkozóan az összes lehetséges előfordulást 
adatoltuk (az azonos kontextus követelményét ennek ellenére sem 
tűzhettük ki célul minden esetben).

A beszédhangok akusztikai szerkezetének elemzése sajátos különb
ségeket, illetőleg egyezéseket mutat, egyfelől a beszélőtől függően, 
másfelől aszerint, hogy az utánzó utánozni kíván-e avagy „saját maga” 
beszél. A magánhangzók jellegzetesebbek, a mássalhangzók artikulá
ciójában jellegzetes eltérés alig volt található. A magánhangzók közül 
az [e, o, i] hangok első formánsai a színész ejtésében egyértelműen 
más frekvenciasávban realizálódnak, mint az utánzó esetében. Kisebb
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mértékű eltérések mutatkoznak a második formánsoknál is (1. és 2. 
ábra).

I. ábra
Az első formánsok alakulása a háromféle beszédanyagban (a 

szürke oszlop az [e], a fekete az [o], a fehér az [i] átlagát szemlélteti)
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2. ábra
Az első formánsok alakulása a háromféle beszédanyagban (a 

szürke oszlop az [e], a fekete az [o], a fehér az [i] átlagát szemlélteti)
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Az utánzó kétféle ejtésében alig van különbség a beszédhangok Fl- 
ének és F2-ének átlagértéke között. Az [0] magánhangzó különösen 
jellegzetesen alakul a háromféle ejtésben, ami azért sajátságos, mivel 
akusztikailag ún. „semleges” magánhangzóként kevéssé feltételeztük, 
hogy jellegzetes különbség mutatkozzon a formánsok átlagértékeiben. 
Az adatok kismértékű eltérést mutatnak az utánzó (utánzóit és saját) 
anyagában, és relatíve nagyfokú különbséget regisztráltunk az utánzó 
és a színész eredeti ejtése között. A 3. ábra egy képre vetítve szem
lélteti az első és a második formánsok átlagértékeinek alakulását.

s z ín é s z  u tá n z ó  u tá n z ó  
e r e d e t i

3. ábra
Az [0 ] magánhangzó első (♦ —♦) és második formánsainak (■—■) 

átlaga a három beszédanyagban

A többi magánhangzó esetében nagy értékkülönbségeket a háromféle 
ejtésben nem találtunk; a tendencia azonban kivétel nélkül megerősí
tette a három kiemelt beszédhangra jellemző eredményeket. Az utánzó 
imitált és saját eredeti artikulációja hasonlóbb, mint amikor tudatosan 
igyekezett egy másik beszélőt utánozni. Lássunk néhány adatot! Az 
[a:] magánhangzó első formánsainak átlagértéke a színész, az utánzó
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és az utánzó eredeti ejtésben: 662 Hz, 660 Hz és 675 Hz. A második 
formánsok átlagértéke ugyanezen sorrendben: 1320 Hz, 1354 Hz és 
1393 Hz. Hasonló a helyzet például az [e:] magánhangzó esetében is. 
Az első formánsok átlagértékei (az előző sorrendben): 378 Hz, 395 Hz 
és 414 Hz, a második formánsoké pedig 2081 Hz, 2068 Hz és 2087 
Hz.

Elemeztük a harmadik formánsokat valamennyi mérhető helyzet
ben, az összes magánhangzónál. A statisztikai elemzések szignifikáns 
eltérést a háromféle ejtés alapján nem mutattak, a legtöbb esetben a 
szórás meglehetősen nagy volt. Az átlagértékek a következők (az elté
rések 20-40 Hz körüli értékek, amelyek az F3 esetén jelentéktelenek. 
Az F3 átlaga a színész ejtésében 2722,7 Hz, az utánzó ejtésében 
2707,7 Hz, az utánzó saját ejtésében pedig 2683,2 Hz.

A színész jellegzetesen artikulálja az [e] magánhangzót, lényege
sen zártabban, mint a köznyelvben szokásos hangzás. E sajátosan zár
tan ejtett [e] magánhangzók első és második formánsának értékeit 
összegeztük. Az FI átlaga 456,2 Hz, a második formánsé 1760,3 Hz. 
A „zártság” akusztikailag -  a köznyelvi ejtés frekvenciájához képest -  
az első formáns értékének csökkenésében jelentkezik. Az utánzó ezt a 
zárt ejtést igyekszik megvalósítani, az ennek a módosított artikuláció
nak megfelelő akusztikai paraméterek az alábbiak. Az első formánsok 
átlagértéke 532 Hz, a második formánsoké 1720 Hz. Ezek az adatok 
azt mutatják, hogy a zárt ejtést közelíti ugyan az utánzó, de nem sike
rül minden esetben ugyanolyan mértékben realizálnia azt. Természete
sen számos olyan [e] magánhangzót mértünk, amelynek az első két 
formánsa erősen megközelíti vagy eléri a színész ejtésének megfelelő 
formánsstruktúrát, de mégsem ezek tekinthetők gyakoriaknak.

Elemeztük a mássalhangzókat, amelyek artikulációjában mindösz- 
sze egyetlen jellegzetes eltérést tapasztaltunk az ún. köznyelvi ejtés
módtól. A színész hehezetesen artikulálja a zöngétlen zármássalhang
zókat, különösen abszolút szó végén. Ez az akusztikai képen egyértel
műen jelentkezik: a zárfel pattanást követően alacsony intenzitású zö
rejelemek jelentkeznek csaknem a teljes spektrumban, amelyek időtar
tama jóval meghaladja a magyar ejtésben normatívnak tekinthető ér
tékeket. Megnéztük, hogy ez az ejtési sajátság miként érvényesül az 
utánzó artikulációjában. Saját ejtésében egyáltalán nem jelentkezik,
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vagyis a hehezetes zárhangokat nagyon tudatosan csak az imitált be
szédben alkalmazza. Hangzásra, vagyis a hallgató észlelésében az 
eredeti és az utánzott mássalhangzók azonosnak tűnnek. Meglepetés
re, az akusztikai szerkezetük jellegzetes eltérést mutat. Amíg a színész 
ejtésében a hehezetesség a fent leírt struktúrát mutatja, addig az utánzó 
a kívánt hangzást egy nagyon intenzív zárfelpattanással „helyettesíti”. 
Az artikulációs mozgás tehát teljesen különböző, a hangzásélmény 
azonban nagyon hasonló.

Elemeztük az egyes beszédhangok időtartamát a három szövegben. 
Az eredményeket a 4. ábra grafikonja szemlélteti.

4. ábra
A beszédhangok átlagidőtartamának alakulása a három 

beszédanyagban

Az adatok szignifikáns eltérést mutattak (p<0.01 szinten) a színész 
és az utánzó ejtése között, amikor az utánzó a színész beszédproduk
cióját imitálta. Ismételten nem találtunk ilyen mértékű különbséget az 
ugyanazon beszélő (azaz az utánzó) artikulációjakor.



61

Az ugyanazon beszélő artikulációs sajátosságainak állandósága 
erősen relatív; nehéz ugyanis azt megmondani, hogy milyen mértékű 
különbségek jellemzőek még ugyanazon beszélőre és melyek már 
nem. Nincs rendszeres vizsgálati adatmennyiség arra nézve sem, hogy 
vajon mely tényezők hatnak jobban vagy kevésbé a beszéd artikulá
ciójára, s mely akusztikai paraméterek értékeiben érhetőek e változá
sok tetten. Vizsgálati anyagunkban -  még a szándékolt eltérés, azaz az 
utánzás ellenére is -  a szavak akusztikai szerkezete sokkal nagyobb 
hasonlósát mutat ugyanazon beszélő ejtésében, mint az eredeti és az 
utánzóit szavak esetében. A hangszínképeken látható akusztikai szer
kezet szemlélteti az eltéréseket és a hasonlóságokat (5., 6., 7. ábra).

5. ábra
A színész ejtésében az egymás szó

Az akusztikai elemzések azt mutatják -  példaként az egymás szót 
hoztuk az ábrákban - , hogy az utánzás akusztikai következményei 
csupán hasonlóak az eredeti ejtéshez.
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6. ábra
Az utánzó ejtésében az egymás szó (utánzásként)

7. ábra
Az egymás szó ejtése alapján készült spektrogram az utánzó saját

ejtésében

Összegzésként kimondható, hogy a beszéd akusztikai szerkezeté
nek vizsgálata semelyik területen sem mutatott ki olyan jellegű egye
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zéseket, amelyek a sikeres utánzást, illetőleg a hallgató benyomását 
kétséget kizáróan igazolták volna.

Vizsgáltuk az alaphangmagasság határértékeit, valamint a beszéd
dallamok alakulását. A színész alaphangmagasságának határértékei 
107-155 Hz, az utánzóé pedig 103-140 Hz, vagyis az utánzó alaphang
ja kissé mélyebb. A színész utánzásakor az utánzó az alaphangmagas
ságát jellegzetesen megemeli, tehát közelít az utánzóit beszélő értéke
ihez. Az utánzóit beszéd FO-határértékei 125-150 Hz szórnak. Az 
utánzó igyekszik továbbá az eredeti beszélő jellegzetes dallamvonula
tait reprodukálni. A 8. ábra mindháromra hoz példát (ugyanazon mon
dat esetében).

8. ábra
A színész (az eredeti), az utánzóit és az utánzó saját ejtése alapján 

készült dallamgörbék (balról jobbra)

Elemeztük az intenzitásváltozásokat. A színészre jellemző, hogy 
nagy különbségekkel realizálja az egyes beszédszakaszokat. Az 
utánzó az imitálás során ezt a hangerőstruktúrát igyekszik megvalósí
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tani. Helyenként túlzottan is él az intenzitás adta lehetőségekkel, na
gyobb különbségeket hoz létre, mint amilyenek az eredeti beszélőnél 
tapasztalhatók.

A percepciós eredmények magyarázattal szolgálnak arra, hogy 
miért állítottuk az akusztikai elemzések után, hogy nem kaptunk egy
értelmű választ a hangzásbeli hasonlóságra. Látszólagos ellentmon
dást tapasztaltunk ugyanis az objektív adatok és a szubjektív 
benyomás között. A beszédutánzás sikere ugyanis több tényező, 
illetőleg azok együttjárásának függvénye.

(i) Tökéletesen sikeres akkor, ha nincs azonos időben „versengő” 
beszédminta, vagyis ha az eredeti beszéd nem hangzik el az utánzást 
közvetlenül megelőzően. Ha a kísérleti személyek csupán az utánzót 
hallották és azonosítaniuk kellett a beszélő személyt, akkor az eredeti 
színészt 98,8%-ban ismerték fel. Az utánzó tehát képes volt a hallga
tók „megtévesztésére”, ha aktuális összehasonlítás nem történhetett.

(ii) Ha csak differenciálni kellett az eredeti és a „másolat” között, 
vagyis rendelkezésre állt valamiféle „élő” minta is, akkor a hallgatók 
teljesítménye szignifikánsan javult, azaz az utánzás sikere szignifikán
san gyengült.

(iii) Az utánzás sikere nem volt független a hallott szöveg hosszá
tól sem. Az eredeti beszélő biztonságos felismerése annál pontosabb, 
minél több beszédrészlet áll a hallgató rendelkezésére ahhoz, hogy az 
agyban tárolt „adatokat” az adott hangzásélménnyel összevesse. Minél 
több, illetőleg minél hosszabb a meghallgatott beszédrészlet, annál 
egyszerűbb a döntés. Kísérletünkben a szavak álltak szembe a mintegy 
mondatnyi hosszúságú beszéddel. Amikor a beszélőket a hallgatóknak 
szavak alapján kellett megkülönböztetniük, 43,4%-os téves eredményt 
kaptunk. A hibaarány 12%-ra csökkent, ha rövid szakaszok differen
ciálása volt a feladat.

Különösen nehéznek bizonyult a feladat, ha szavak alapján kellett a 
kísérleti személyeknek a három ejtést elkülöníteniük (a színészt, az 
utánzót és az utánzó eredeti szavait). Ebben a kísérletben közöltük 
ugyan a hallgatókkal, hogy ugyanazokat a szavakat fogják hallani egy
mást követően, de különböző beszélők kiejtésében. A szó elhangzása 
után azonnal dönteniük kellett a beszélő személyről. Aktiválniuk kel
lett az agyukban a két beszélőhöz kapcsolódó neurális spektrogramo-
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kát, az aktuális felidézést segítő minta nélkül. Az eredmények hatá
rozott romlást mutatnak az előző kísérleti eredményekhez képest. A 
szavak azonosítása mindössze 43,4%-ban sikeres (ez majdnem vélet
lenszerű találatnak tekinthető érték). A résztvevők nemcsak a színészt 
nem tudják pontosan azonosítani, de nemegyszer az utánzó saját 
hangján ejtett szót sem ismerik fel helyesen. A két-két hallott szó kö
zötti differenciálás lényegesen könnyebb feladat volt, mint a három 
szó közötti (9. ábra).

9. ábra
A téves azonosítások aránya a minta jelenléte és a tesztanyag 

nagyságától függően (l.=  azonosítás eredeti minta nélkül, 2 = szavak 
azonosítása mintával és 3.= szöveg azonosítása mintával)

Azok a kísérleti személyek, akik nem emlékeztek nagyon jól az 
eredeti színészre vagy ritkábban látták, hallották, érthetően gyengébb 
teljesítményt nyújtottak (ők főleg a fiatalabb korosztályokból kerültek 
ki). Az idősebbek teljesítménye lényegesen jobb volt, a színész be
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szédéről tárolt „engram” sokkal pontosabb képet rögzített az összeve
tésekhez.

A szűrt anyaggal végzett kísérlet eredményei csaknem azonosak 
voltak az eredetiekéivel. Az egyedüli különbség abban jelentkezett, 
hogy a színészt kevésbé ismerők jobban „becsaphatok” voltak, azaz az 
utánzás náluk sikeresebben működött.

Következtetések
Az e tanulmányban leírt kísérletsorozat egy széleskörű kutatás ré

sze, amelyben az egyénre jellemző fonetikai sajátosságokat kívánjuk 
meghatározni, leírni. A jelen kísérlet eredményei módszertani szem
pontból is jelentősek, hiszen egy egészen más aspektusból közelítik az 
egyéni hangszínezet megismerhetőségét. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a beszéd utánozható és a hallgató „átejthető”, vagyis elhitethető 
vele, hogy az utánzóit személyt hallja. Adataink azonban egyértel
műen rávilágítottak arra is, hogy az utánzás sikere korlátozott, több 
tényezőtől függ és rendkívül változékony.

Az utánzó a saját artikulációs mozgásait igyekszik hasonlatossá 
tenni az utánzóit személy ejtésmódjához. Nem az adott artikulációs 
gesztusoknak van döntő jelentősége, hanem az akusztikus következ
ménynek, még pontosabban annak a percepciós élménynek, amit az a 
hallgatóban kivált. Már Kempelen Farkas is leírta, hogy a fülünk 
„becsapható” (1871), hiszen beszélőgépének létrehozásakor ezt a tényt 
tudatosan fel is használta.

Az utánzó tehát egyfelől közelíti saját ejtését az utánzóit személyé
hez, másfelől pedig mintegy felnagyítja, illetőleg még jellegzetesebbé 
teszi az utánzottra jellemző ejtési sajátosságokat. E kettő kombináció
jával éri el a kívánt hatást: nem ő, hanem valaki más, az a bizonyos 
személy beszél. Hasonlatos mindez a karikatúrához. A jó karikatúra 
hasonlít ugyan az eredeti személyhez, annak egyértelmű azonosítását 
azonban döntően az eredeti személy jellegzetességeinek (nemritkán 
eltúlzott) vizuális hangsúlyozásával éri el.
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