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Bevezetés
Beszédünk szünetekkel tarkított. A hagyományos fonetika a be

szédszünet megjelenésére két okot sorol fel: a) a lélegzetvételt (oxigén 
pótlása) és b) az értelmi tagolást (Szende 1976). A szakirodalom szá
mos további szünetfajtáról is említést tesz, mint például a gondolko
dási szünet vagy a hatásszünet, amelyek más-más funkciót töltenek be 
a beszédprodukcióban. A beszéd tartalmas, azaz értelemmel bíró je 
leinek folyamatosságát egyéb jelenségek is megtörik, amelyek tradici
onálisan nem tekintendők szünetnek, de a tartalmas jelek szempont
jából jelkimaradások. Ilyenek a nyúlások, bizonyos ismétlések avagy 
az újrakezdések, illetőleg a nyelvbotlások önkorrekciói (Laver 1995, 
535). A szünet is lehet néma vagy kitöltött, azaz hezitálás. Újabban 
mindezek miatt a spontán beszéd vizsgálatában nem a szünet szót 
használják a fentebb említett ’jelkimaradások’ megnevezésére, hanem 
a jelenségkört mint a folyamatosság megakadásait értelmezik (angol 
terminussal: dysfluency). A folyamatos beszédben olyan jelkimaradá
sok is előfordulnak, amelyek egy adott beszéd artikulációs mozgásso
rának részeként funkcionálnak, s így -  bár a szó szoros értelmében 
jelkimaradások -  nem minősülnek szünetnek. Ilyenek a zöngétlen zár
hangokat megelőző ún. néma fázisok (ezek a beszédhang részét ké
pező „szünetek” időtartamban a valós szünetekkel azonos tartamúak is 
lehetnek). Kérdéses a junktúrák szerepe, amelyeket hol szünetként, 
hol mint artikulációs jelenséget tárgyalnak (Szende 1976). A beszéd- 
szüneteket értelemszerűen elsősorban a produkció szempontjából ele
mezték, elemzik, még akkor is, ha a hátterükben bizonyos pszicho- 
lingvisztikailag magyarázható eredetet tételeztek fel (vö. Hieke-Ko- 
w al-O ’Connell 1982). Goldman-Eisler ugyan már a hatvanas években 
utal a szüneteknek a beszédmegértésben betöltött szerepére (1968), de 
a részletekbe menő vizsgálatokkal adós a szakirodalom. Hegedűs La-
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jós a beszédtempó elemzések kapcsán ír a szünetről, voltaképpen az 
észlelés szempontjából. Kijelenti, hogy a szüneteknek fontos szerepük 
van a tempóélmény kialakításában (1957).

A szünet hosszú időn keresztül elfogadott definíciója módosításra 
szorul, mivel a konvencionális meghatározásokból hiányzik egyfelől a 
spontán beszédben a tervezés és a kivitelezés „paradoxonából” adódó 
szünet megnevezése (Gósy 1999), másfelől pedig a szünet funkciójá
nak pontos leírása. Mindezeket figyelembe véve a módosított definí
ció a következőkben fogalmazható meg. A beszédfolyamatban jelent
kező szünet olyan kismértékben akaratlagos beszédkimaradás, amely 
néma vagy jellel kitöltött, de független a beszédhang képzésétől. 
Funkcióját tekintve a beszédprodukcióban 1. biztosítja az artikulációt 
lehetővé tevő légáramot, 2. elősegíti a közlés értelmi tagolását, 3. a 
beszédtervezés során az ún. ellentmondások, téves utak stb. feloldásá
ra szolgál, 4. a mentális lexikonban történő keresési idő kitöltését 
biztosítja, illetőleg lehetőséget nyújt a nyelvi kódolás módosítására. 
Funkciója a beszédmegértésben: 1. az elhangzottak könnyebb feldol
gozása, 2. az entrópia csökkentése és 3. a megértés és az értelmezés 
működési folyamatainak biztosítása.

Szükségesnek tűnik a beszédszünet minimum tartamának megálla
pítása, amely azonban a kezdetektől vita tárgyát képezi. Eleinte a 250 
ms-ot tekintették alsó határnak, amelyet aztán csökkentettek egészen a 
30 ms-os értékig. Néma szünetekként legelfogadottabbak a 130 ms, 
illetőleg 150 ms fölötti tartalmiak (Misono-Kiritani 1990); bár újra és 
újra megjelenik a 200 ms körüli érték (Laver 1995). Még a nyolcvanas 
évek elején is módszertani nehézségek gátolták a kutatókat a szünetek 
határainak meghatározásában és az időtartamuk kimérésében. A tech
nikai lehetőségek fejlődésével újabb problémák álltak elő. A jelelem 
zők egészen rövid tartamú jelkimaradásokat is tudtak elemezni, bőven 
az emberi percepciós mechanizmus határain túl. Ez felvetette a be
szédszünetek percepciós vizsgálatának szükségességét. Saját vizsgála
tainkban a néma szünet tartamának alsó határául azt az értéket te
kintjük, amelynél az átlagos hallgatók többsége, mintegy 60%-uk már 
képes a szünetet észlelni. A jelen vizsgálati anyagban ez a 80 ms-os 
időtartam volt.
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Közel ötven évvel ezelőtt Mahl volt az első, aki úttörő munkájában 
kétféle kitöltött szünettípust különített el (1956). Az elsőt ah jelen
ségnek, a másodikat nem-a/; jelenségnek nevezte. Az elsőbe azok a je
lenségek tartoznak, amelyeket az ah, er és um betűkapcsolatokkal je
lenít meg írásban az angol irodalom. Ezeknek a m agyar ekvivalensei 
leggyakrabban az öö és m hanghatású hezitálások. Mahl definíciója 
szerint az ah típusú hezitálások a bizonytalanságot tükrözik, amely 
után bekövetkezik a nyelvi forma megjelenése. A nem -ah kategória 
olyan jelenségeket fog össze, mint az ismétlések, a mondat cseréje, 
egyéb akadozások stb.

A modem beszédkutatás olyan kérdésekre igyekszik választ kapni, 
hogy vajon a beszéd folyamatosságát megakasztó jelenségek milyen 
gyakoriak, milyen arányban fordulnak elő a folyamatos artikuláció
ban, mi idézi elő őket, melyek és mikor észlelhetők. Különböző vizs
gálatok igazolták, hogy a néma szünetek megjelenése a leggyakoribb. 
Korábbi vizsgálataink szerint a spontán beszéd teljes időtartamának 
átlagosan 20%-a csöndes és kitöltött szünet, az összes többi, a folya
matosságot csökkentő jelenség ehhez az értékhez adódik hozzá. A ki
töltött szünetek aránya lényegesen kisebb, 1-4% körüli érték (Gósy 
1999). Misono és Kiritani párbeszédes szövegekben 32%-ban találtak 
szünetet, közülük 7%-nyi volt kitöltött szünet (1990). A beszédszüne
tek gyakorisága (száma) és hossza (tartama) több tényező függvénye. 
Döntően meghatározó a beszélő személy (veleszületett tulajdonságai, 
gyakorlottsága a beszédben, pszichés alkata stb.), továbbá a téma, a 
beszédhelyzet (cél, hallgatóság stb.), a beszédstílus (vö. Duez 1982) és 
még egyéb tényezők is. Mint a beszéd számos területén, itt is elő
fordulnak egészen kivételes esetek: a szinte szünettartás nélkül be
szélő avagy a rendkívül sok szünetet közbeiktató beszélő vagy a csak
nem folyamatosan hezitáló személy. Harminckét horvát beszélő ösz- 
szesen 12 párbeszédes rádióanyagában elemezték az önkorrekciót a 
beszéd folyamán, vagyis azokat az ismétléses jelenségeket, amelyek a 
beszéd folyamatosságát megakasztották (Horga 1997). Azt találták, 
hogy az önkorrekciók átlagosan 42 másodpercenként fordultak elő (s 
ehhez járultak hozzá a néma és a kitöltött beszédszünetek!).

Mindezekből nyilvánvalóan levonható az a következtetés, hogy a 
folyamatos beszéd nem is olyan folyamatos. M ennyit észlel a hallgató
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ezekből a folyamatosságot megtörő jelenségekből? Igazolható-e kísér
letileg a beszédszüneteknek a beszédmegértésben betöltött, a korábbi
akban mint-egy hipotézisként ismertetett funkciója?

A következőkben bemutatandó kísérlettel a beszédszünetnek a tel
jes beszédfolyamatban, tehát a beszédprodukcióban, a beszédészlelés
ben és a beszédmegértésben betöltött funkcióját tárgyaljuk.

Anyag és módszer
Három fiatal beszélő (egy nő és két férfi) spontán beszédéből vá

lasztottunk ki egy-egy részletet a kísérletekhez. A kiválasztás szem
pontja mindenekelőtt a beszédtempó különbözősége volt, ami részben 
az artikulációs, részben a beszédtempóból adódott. Egyikük ún. gyors, 
másikuk átlagos, harmadikuk kissé lassú beszélő. A szövegeket mag
netofonszalagra rögzítettük, elsőként a normál, másodikként a gyors, 
harmadikként a lassú tempójút. A CSL 4300B típusú digitális jel
elemző segítségével vizsgáltuk a szövegeket: meghatároztuk a tem
póértékeket, a szüneteket, a szünetek tartamát és a szavak számát. Az 
1. táblázat a tesztszövegek adatait összegzi (AT = artikulációs tempó, 
BT = beszédtempó, a szünet a néma és a kitöltött szüneteket egyaránt 
jelenti).

A beszédszünetek száma mindhárom beszélőnél ugyanúgy aránylik 
a teljes jelidőhöz. Az időtartamuk is hasonló, az első szövegben a tel
jes idő 22,6%-a, a másodikban 21,3%-a, a harmadikban pedig 
16,66%-a. A táblázatban a szó/percben feltüntetett tempó a beszéd
tempót mutatja. Az artikulációs tempó értéke az első szövegben 
162,54 szó/perc, a másodikban 213,63 szó/perc, a harmadikban pedig 
134,51 szó/perc.

A szünetészlelési kísérletben a kísérleti személyek (20 ép halló 
fiatal nő és férfi, életkoruk 22 és 36 közötti) feladata az volt, hogy az 
azonosított szünetet a tesztlápon egy függőleges vonallal jelöljék. 
Kétszer hallgathatták meg a szövegeket; nem határoztuk meg, hogy 
mikor kezdjék a jelölést. Elsőként a közepes, majd a gyors, végül a 
lassú tempójút hallgatták.
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1. táblázat: A tesztszövegek mért adatai

Szöveg Elemzett adatok
AT BT Tempó Szünet Jelidő

(h ang/m p ) (h an g /m p ) (sz ó /p e rc ) idő (m p ) szá m  (d b) (mp)

I. 15,29 11,83 125,7 13,9 24 47,61

II. 15,58 12,26 168,1 8,05 18 29,77

III. 11,47 9,56 112,1 11,95 26 59,77

A beszédmegértést vizsgáló kísérlethez a leggyorsabb és a 
leglassúbb tempójú szöveget választottuk ki. A digitális jelelemző 
segítségével kiiktattuk az összes szünetet úgy, hogy annak hallható 
nyoma ne maradjon. 20-20 különböző, fiatal ép halló kísérleti személy 
(akik természetesen nem voltak azonosak az észlelési tesztben 
szereplőkkel) hallgatta le a kétféle anyagot (egyik csoport az eredeti 
szövegeket, a másik a szünet nélkülieket). A résztvevők életkora 22 és 
35 között szórt. A kísérleti személyek feladata az volt, hogy egyszeri 
meghallgatás után írják le a hallottak tartalmát amilyen pontosan csak 
tudják.

Eredmények
I. A szünetészlelési kísérlet
Feltételeztük a korábbi hasonló vizsgálatok eredményei alapján, 

hogy a kísérleti személyek bizonyos százalékban lesznek képesek a 
szünetek azonosítására, illetőleg hogy olyan helyeken is jelölnek majd 
szünetet, ahol objektíve nincs jelkimaradás vagy hezitálás (Menyhárt 
1998). Az eredményeket összesítettük, és a következő kérdésekre kap
tunk választ: (i) mi az összefüggés a szünetek időtartama és észlelése 
között, (ii) befolyásolja-e az észlelési pontosságot a szöveg artikulá
ciós, illetőleg beszédtempója, (iii) a női és férfi kísérleti személyek 
eltérően észlelték-e a szüneteket és (iv) mik a téves szünetészlelés sa
játosságai.
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A kísérleti személyek az összes szünet közel 60%-át voltak képe
sek helyesen azonosítani. Az egyes szövegekben megjelenő szünetek 
észlelése eltérést mutat. Az eltérés szignifikánsan különböző (F(2, 54) 
= 17,238, p<0,0001). Az 1. ábra a helyes szünetészlelés átlagait mu
tatja.

%

1. ábra
A különböző szövegek szüneteinek helyes észlelése

A tempó egyértelműen hatással van a szünetek percepciójára: a 
gyors szövegben a helyes szünetazonosítás még az 50%-ot sem éri el. 
Meglepő volt ugyanakkor, hogy nem az artikulációs tempóját tekintve 
leglassúbb beszélő szövegében azonosították legjobban a szüneteket, 
hanem a közepes tempójúéban. Ennek okára az adatok egyértelműen 
rámutattak: a szünetek átlagidőtartama a közepes beszélőnél a leg
hosszabb, tehát a felismerésük itt a legkönnyebb. A szünetek átlagér
téke 551 ms, m íg a lassú beszélőnél 411,7 ms. A gyors beszélőnél ez 
utóbbihoz hasonló adatokat kaptunk, az átlag 413,7 ms. További ok 
lehet a szünetek helye: a lassú beszélő több szünetet tart szerkezet
határtól függetlenül. Ennélfogva a hallgató előfeltevése kevésbé talál
kozik a valósággal.

A nők és a férfiak helyes szünetazonosításaiban 10% körüli a kü
lönbség; az első szövegben az eltérés 11%, a másodikban 7%, a har-
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madikban 3% (mindenütt a nők észleltek több szünetet helyesen). E 
minimális különbségek ellenére a helyes válaszok arányába a nemek 
eredménye között nincs szignifikáns különbség. Különbséget találtunk 
ugyanakkor a téves válaszok elemzésében (2. ábra). Az eltérés a fér
fiak és a nők adataiban az első és a második szöveg szünetész
lelésében statisztikailag is szignifikáns (F I(1,54 = 10,205, p < 0,002). 
A nők több téves választ adtak: általában több szünetet észleltek, ta
goltabbnak érezték a szövegeket.

I. SZÖVEG II. SZÖVEG III. SZÖVEG

2. ábra
A szünetek téves azonosításai a három szövegben (a fehér oszlop a 

nők, a fekete a férfiak adatait mutatja)

A szünetek időtartama és észlelése igen erős korrelációt mutat, az 
elvártaknak megfelelően (rp = 0,714, p < 0,0001). Minél hosszabb a 
szünet, annál jobban észlelhető, bár egyéb körülmények is befolyá
solják a pontos percepciót. Éppen emiatt nem szorosan egy „egyenes” 
mentén helyezkednek el az adatok, de erősen megközelítik azt. A 3. és
4. ábra szemlélteti a szünetek időtartamának és a helyes azonosítá
suknak az összefüggését.
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3. ábra
A szünetek időtartamának (370 ms-ig) és észlelésének összefüggése

4. ábra
A szünetek időtartamának (400 és 850 ms között) és észlelésének

összefüggése

A szünetek észlelését az időtartamon túl befolyásolja az is, 
hogy szerkezethatáron vagy attól függetlenül jelennek-e meg a 
szövegben. Anyagunkban azt láttuk, hogy a beszélők nagyjából 
azonos arányban tartottak szünetet e különböző típusú helyeken. 
Az észlelés azonban nem független az előfeltevésektől; a kísér
leti személyek sokkal nagyobb mértékben azonosították helye
sen a szerkezethatárokon megjelenő szüneteket: 75% szemben a 
36,8%-kal (5. ábra).
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5. ábra
Szünetek észlelése szerkezethatáron és attól függetlenül

IL A beszédmegértési eredmények
A kísérletben résztvevők tartalomleírásaiban a szavak számát, vala

mint az alapgondolatok számát vettük tekintetbe. Ezeket viszonyítot
tuk az eredeti szövegek mért, illetőleg megállapított adataihoz. E két
féle elemzést alkalmazzák a hallott szövegek reprodukálásainak nyelvi 
vizsgálatában objektív adatok nyerésére. A szavak száma utal egyben 
a terjedelemre is, vagyis arra, hogy mi mindent képes a kísérleti 
személy elmondani a megértett szövegből. Másfelől jelzi azt is, hogy 
mennyire volt képes jól formált mondatok, illetőleg stilisztikailag igé
nyes fogalmazás létrehozására. Ez is a szövegmegértés biztonságára és 
pontosságára vezethető vissza. Az alapgondolatok számát a kísérleti 
szövegekben található új információ alapján határoztuk meg. Minden 
egyes új információt alapgondolatnak tekintettünk, függetlenül attól, 
hogy azt az eredeti beszélő hány szóval vagy mondattal fejezte ki.

Az eredmények erősen szignifikáns különbségről tanúskodnak a 
szünetek jelenlététől függően (a szavak számának elemzéséből: t( 19) 
= 5,936, p < 0,0001), illetőleg az alapgondolat elemzéséből: t( 19) = 
8,320, p < 0,0001). A 6. ábra a szavak számának alakulását mutatja a 
két szövegben.
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szünettel szünet nélkül

6. ábra
A szavak számának aránya a két szövegben (szünettel és a nélkül)

A szavak számának és az alapgondolatok arányának együttes vizs
gálata a szövegek reprodukciójában jól jelzi a beszédmegértés szintjét 
nyelvtől függetlenül (vö. Wingfíeld-Tun 1995). A reprodukciókban 
jelentkező esetleges hibák további információhordozók, amelyek 
révén még élesebb különbségek mutatkozhatnak a feldolgozásban. Az 
eredeti szövegek információit tekintve nem találtunk hibát a tartalom
elmondásokban akkor, ha voltak szünetek; míg jellegzetes hibák adód
tak a szünet nélküli szövegek esetében. A 7. ábra az alapgondolatok 
megjelenésének arányát mutatja a kísérleti személyek írásaiban a 
szünetet tartalmazó és a nélküli szövegek alapján.

Az eredmények szembetünőek, és egyértelműen mutatják az óriási 
különbségeket. A szünetet tartalmazó szövegek reprodukálásában té
ves gondolatot alig találtunk, míg a szünet nélküliekben meglehetősen 
sokat. Az utóbbiakban számos többlet-információt is közöltek a részt
vevők, amire a szünet nélküli szövegek lehallgatóinál alig akadt példa. 
Mindezek alapján kimondható, hogy a hallgatónak éppúgy szüksége 
van a beszéd feldolgozásában a szünetekre, mint a beszélőnek a be
szédprodukciója során.
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szünettel szünet nélkül

7. ábra
A felidézett alapgondolatok aránya szünetet tartalmazó és 

szünet nélküli szövegekben

A szünetnek tehát kettős funkciója van: akár beszélők, akár hallga
tók vagyunk, a (tartalmas) jelek kimaradásai nélkülözhetetlenek a 
kommunikációnkban. A különbség csupán a funkcióban van. A pro
dukcióban a tervezés és a kivitelezés diszharmóniáját oldják fel, a be
szédmegértésben pedig csökkentik a tartalmi bizonytalanságot, továb
bá a biztos követhetőséget, a pontos feldolgozást teszik lehetővé (vö.
8. ábra szemléltetését). A szünetek ekkor mintegy „tágítják” a munka
memóriát azzal, hogy több időt adnak a műveletek elvégzésére. A 
több idő pedig itt is jobb eredményt hoz.

Következtetések
A beszélő közel azonos arányban tart szünetet szerkezethatáron és 

egyéb helyeken, a hallgató azonban mintegy kétszer annyi szünetet 
vár szerkezethatáron. Anyagunkban a beszélők 70 és 1200 ms közötti 
időtartamú szüneteket tartottak, az átlagérték jellemző a beszélőre, de
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független a beszéd artikulációs tempójától. Ez a tény könnyen m agya
rázható azzal, hogy a beszédtervezés és a beszédkivitelezés össze
hangolatlansága egyénenként különböző lehet.

hadageretjre
viertopufer
asitminetr
kidgefertö
arsiposze

mibon

I
bizonytalan feldolgozás

őlfajra félti 
tar tváré ke 

er astat 
be

ehi liter 
ve

8. ábra
A szünetet tartalmazó és nem tartalmazó spontán beszéd 

feldolgozásának különbsége az agyféltekéi központok szempontjából

A spontán beszédben való jártasság, a pszichés alkat, az adott be
szédhelyzet, valamint a gondolat és annak nyelvi kifejezésére vonat
kozó egyéni jellemzők -  mint legfontosabbak -  erőteljesen befolyá
solják a beszédet megakasztó jelenségeket, így a szüneteket is. A 
kommunikációban részt vevő hallgatók valamivel egységesebbek; a 
nyelvi tudatosság és a nyelvi tapasztalat nagyobb mértékben idéz elő 
hasonló működéseket. Nem véletlen, hogy a beszédszünetek mintegy 
kétharmadát észlelik az emberek, függetlenül az aktuális tartalomtól, 
tempótól vagy feladattól. Általánosan érvényesülő tény az is, hogy a 
szünet időtartama és az észlelése -  a kivételektől függetlenül -  igen 
szoros összefüggést mutat.
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A hallgatók téves szünetazonosításai két okra vezethetők vissza: 
vagy úgy jönnek létre, hogy nem észlelik a szünetet, vagy szünetet 
észlelnek ott, ahol nincs. A hallgatók ugyan hasonló mértékben azo
nosan észlelik vagy nem észlelik a szünetet, döntéseiben azonban jel
legzetes különbségeket is találunk. Az eltérések sokféleképpen ma
gyarázhatók (egyéni észlelési működés, előjelzések dominancia, tesz
telési stratégia stb.) A szünetészlelésben döntő az objektív időtartam, 
de számos más tényező is befolyásolja a percepciót, például az adott 
szemantika, esetleg a szerkezet, az asszociációs lehetőségek, az aktuá
lis artikuláció avagy szupraszegmentális jelenségek. Érvényesülésüket 
minden egyes esetben külön-külön kell elemezni, valamennyi lehető
ség figyelembevételével.

A hallgató, miközben az elhangzó beszédet feldolgozza, voltakép
pen beleéli magát a beszélő helyzetébe (empátia), és ez teszi lehetővé 
számára a biztos megértést. A szünetek egyfelől ennek a beleérzésnek 
a megvalósítását teszik lehetővé, másfelől időt biztosítanak a percep- 
ciós mechanizmus korrekciós folyamatainak működéséhez. A beszéd 
megértéséhez -  mint láttuk -  nélkülözhetetlenek a szünetek. A beszéd- 
megértés pontossága drámaian csökken, ha kiiktatjuk a jelkimaradá
sokat. Noha a beszéd közben tartott szünetek egyik legfontosabb oka a 
tagolás, az értelmezés elősegítése lenne, éppen a spontán beszédben 
találjuk erre a legkevesebb példát. Természetesen minél gyakorlottabb 
a beszélő, annál ritkábban áll elő a tervezés és a kivitelezés diszhar
móniája, így fokozottabban tud figyelni a tagolás akusztikai megva
lósítására a könnyebb érthetőség érdekében. A kevésbé gyakorlott, 
szorongó vagy fáradt beszélő a beszédtervezés valamennyi szintjén 
nehézséggel találja magát szembe. Bizonytalan a mentális lexikon ak
tiválásában, a szemantikai és a szintaktikai egység létrehozásában, a 
kívánt egység kiválasztásában, így aztán a fonológiai, illetőleg a fo
netikai tervezés sem tökéletes. A bizonytalanságok feloldásai a csön
des vagy kitöltött szünetek, az akadozások. Az elhangzó szöveg tehát 
szétesik, nemhogy az elvárt tagolást nem segítik szünetek, hanem a 
beszédjel igen gyakori megtörései már alig teszik lehetővé a hallga
tónak a megértést, az értelmezést.
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