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Bevezetés
A beszélő személy felismerésének kutatásában számos olyan kér

dés is felmerül, amelyekre pontos válaszokat a tudomány még nem 
adott. Ha feltételezzük, hogy a beszéd alapján, a beszélő akaratlagos 
együttműködésével meghatároztuk mindazokat a paramétereket, ame
lyek a személy felismerését kétséget kizáróan lehetővé teszik, szem
bekerülünk az idő változásának problémájával. M it jelent ez?

Múlik az idő, változik az ember, s ebben a változásban óhatatlanul 
részt vesznek a beszélő szervek, az artikulációs mozgások, a teljes 
beszédprodukció. Az első kérdés az, hogy vajon mennyi idő elteltével 
kell a beszéd észlelhető változását szükségszerűen tekintetbe vennünk. 
Egy év vagy tíz év múltán? Minden ember esetében azonos mértékű a 
változás és hasonló annak következménye? A gyakorlati alkalmazás is 
számos kérdésre vár feleletet a tudománytól. Például, ha beszédminta 
alapján azonosítjuk a beszélőt telefonon keresztül, akkor milyen gya
korisággal kell a személytől új beszédmintát rögzíteni a biztos felis
meréshez. Az alkalmazott tudomány az ilyen és hasonló kérdésekre 
ma csupán hozzávetőleges válaszokat tud adni. Ismereteink és hiánya
ink az idő változásával és annak a beszédre gyakorolt hatásával kap
csolatban a következőkben foglalhatók össze.

a) A beszédképzés a személy életkorának előrehaladtával változik. 
Nem tudjuk azonban, hogy ez a változás a beszédnek milyen paramé
tereit érinti.

b) Ismert, hogy a beszédképzés egyéni eltérései csak részben aka
ratlagos működések eredményei (Nikléczy 1996). Nincsenek sok be
szélőre kiterjedően vizsgálatok azonban arra vonatkozóan, hogy u- 
gyanazon személy esetében mekkora idő elteltével tapasztalható lé
nyeges változás a beszédben.
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c) Kísérletek igazolták, hogy a fiatalok és az idősek között a beszéd 
több területén tapasztalható eltérés (Gósy 2000). Például a beszéd
tempóban (Gocsál 2000), az alaphangmagasság alakulásában (Balázs 
1993), sőt az artikulációban is, de ez utóbbi még nincsen pontosan 
összegezve. Rögtön felmerül ugyanakkor a kérdés: honnan számítjuk 
az időskort, illetőleg az öregkort. Mettől és meddig beszélhetünk fia
talokról és középkorúakról? Az években meghatározott időszakaszok 
jellemzőek-e a beszédre is?

Tapasztalatból tudjuk, hogy könnyen felismerjük a beszédük alap
ján évek elteltével is azokat a személyeket, akikkel folyamatos 
kapcsolatban vagyunk (például telefonon át). Ha azonban két-három 
évtizedig nem beszéltünk az ismerősünkkel, akkor pusztán a beszéde 
alapján, nem fogjuk felismerni. Mindkét tény igaz, ami viszont töké
letes ellentmondás. Egyfelől ugyanis azt állítjuk, hogy a beszéd nem 
(nagyon) változik, hiszen felismerjük a beszélőt, másfelől pedig 
ugyancsak állítjuk, hogy oly mértékű a változás, hogy nem ismerjük 
fel a beszélőt. Melyik tapasztalati tény igaz, illetőleg ha mindkettő bi
zonyítható, akkor e paradoxon hogyan oldható fel?

A kérdés megválaszolására kísérletsorozatot terveztünk. Arra ke
restünk választ, hogy 25 év elteltével milyen azonosságok és válto
zások tapasztalhatók ugyanazon beszélők beszédprodukciójában.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
A vizsgálatsorozatot az tette lehetővé, hogy (i) birtokunkban volt 

három beszélő két és fél évtizeddel ezelőtt rögzített beszédanyaga, (ii) 
ugyanezek a beszélők jelenleg is rendelkezésre álltak és (iii) ugyan
azon berendezésekkel volt megismételhető a hangfelvétel, mint ame
lyeket huszonöt évvel ezelőtt használtak. A hangrögzítés körülményei 
-  beleértve a felvétel helyiségét, a csendes szobát -  megegyeztek, ez
által a változók számát gyakorlatilag az időre lehetett szűkíteni, vagyis 
a beszélő személyek életkorának változására.

Az említett három személlyel végeztük el a kísérleteket, két férfi
vel és egy nővel. Az első felvételkor (1975-ben) a férfiak 30 és 32 
évesek, a nő 23 éves volt; a második felvételkor (2000-ben) a két férfi 
55 és 57, a nő pedig 48 éves. A hangrögzítés mindkét esetben Senn- 
heiser MKH 815T típusú mikrofonnal, Beag gyártmányú előerősítővel
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történt Studer A80-as stúdiómagnetofonra (Agfa 525-ös hangszalagot 
használtunk). Mindkét beszédanyagot a CSL 4300B típusú digitális 
jelfeldolgozóval elemeztük 2000-ben (különböző beállításokban).

A vizsgálat tárgya egyetlen magánhangzó, az [e] volt, tekintettel 
arra, hogy az eredetileg rögzített 23 egy és két szótagú szóban, vala
mint a 7 mondatban ennek a beszédhangnak az előfordulása volt a leg
gyakoribb. Személyenként 35 [e] magánhangzót elemeztünk egy adott 
életkorban, az első és a második anyag tehát összesen 70 magán
hangzót jelentett. Minden egyes esetben vizsgáltunk 7 formánst, a 
frekvenciahelyüket, valamennyinek a sávszélességét és időtartamát. 
Felhasználtuk a formánsgörbe analízis, a teljesítményspektrum és az 
LPC-elemzések lehetőségét. Ily módon összesen 3150 adatot kaptunk. 
Ezen felül elemeztük az átlagos alaphangmagasságot, és további sta
tisztikai vizsgálatokat végeztünk.

Eredm ények
Említettük, hogy a szakirodalomban több ízben megtalálható és 

adatolt tény az alaphangmagasság csökkenése az életkor előrehalad
tával nőknél és emelkedése időskorban férfiaknál. Nincs egyértelmű 
válasz azonban arra vonatkozóan, hogy a változások pontosan hány 
éves korban következnek be, hiszen az egyén egészségi állapota, be
szédhasználati sajátosságai alapvetően befolyásolják ennek a változás
nak a létrejöttét (sőt, egyéb tényezők is tekintetbe veendők, például a 
dohányzás). Nem tudjuk, hogy vajon a fiatalabb és az idősebb fel
nőttek között van-e és ha igen, milyen mértékű változás az alaphang- 
magasság alakulásában. Saját eredményeinket a három személy eseté
ben az 1. táblázat mutatja. Az adatok két beszélőnél az alaphang- 
magasság meglehetősen nagy mértékű csökkenését mutatják (az egyik 
férfi és a nő), ugyanakkor a másik férfi beszélő F0-értéke gyakor
latilag változatlan. Tekintettel arra, hogy hármójuk közül egyik sem 
dohányzik (és soha nem is dohányzott), az alaphang mélyülését, illető
leg változatlanságát egyéni sajátosságként kell értelmeznünk.

Az átlagosan 41 Hz és 44 Hz különbség egyértelműen olyan vál
tozás, amely a percepcióban is jelentkezik. Nézzük meg a hangszalag
működés frekvencia- és intenzitásállandóságát! Ezek az értékek arra
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utalnak, hogy a beszélő zöngéje beszéd közben akusztikailag meny
nyire változékony.

1. táblázat: Az alaphang jellemzőinek statisztikai változása (FO = 
alaphangmagasság, I = intenzitás)

Változók Idő Férfi 1 Férfi2 Nő

FO (Hz) múlt 116 150 185
jelen 114 106 144

FO-állan- múlt 1,13 1,28 1,41
dóság (%) jelen 1,6 1,07 1,08
I-állandó- múlt 1,26 1,11 0,83
ság (dB) jelen 0,89 0,75 0,77

Az adatok szerint az idősebb korban mélyebben beszélők alap
hang-magasságának frekvenciája sokkal állandóbb, mint a változatlan 
FO-értéken beszélőé. Feltehető, hogy valamiféle kiegyenlítődés követ
kezik be, s ha ez igaz, akkor kimondható, hogy az alaphang-magasság 
mélyülése fordítottan arányos a frekvenciaállandóságával. Az inten
zitás állandósága nem mutat jelentős eltérést a női beszélőnél, a két 
férfi esetében azonos mértékű a változás. Feltételezhető, hogy itt a 
beszédhasználati gyakoriság kap szerepet (a női beszélő rendszeresen 
előad, a férfiak ritkábban).

A magánhangzók vizsgálatakor szokásosan az első három, ritkáb
ban az első négy formáns frekvenciáját határozzák meg. Ennek az az 
oka, hogy az F 1 és az F2 egyértelműen meghatározzák a magyar ma
gánhangzók minőségét, szükségtelen tehát a magasabb indexszámú 
összetevők elemzése. (Korábban technikailag sem volt megoldható a 
felsőbb formánsok pontos mérése.) Tudjuk, hogy az alaphang válto
zása nem befolyásolja az alsóbb formánsok elhelyezkedését. A ma
gánhangzó minőségét -  mint említettük -  az első két formáns frek
venciahelye biztosítja, hiszen ha itt egy adott értéknél nagyobbak a 
változások, akkor az eredeti magánhangzó más hangminőségbe fog át
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csapni. Ennélfogva a feltételezett változások csak a felsőbb formánsok 
elhelyezkedésében várhatók. Elemzéseink e feltételezést egyértelműen 
igazolták. Az 1. ábra szemléltető jellegű, mivel csak 12 magánhangzót 
ábrázol egyetlen beszélő ejtésében (az egyik férfi elemzett hangjainak 
ún. tiszta fázisáról nyert adatokat mutatja).

1. ábra
Elemzett magánhangzók formánsértékei 

(folyamatos vonal = 1975, szaggatott vonal = 2000)

Az ábrán jó l látható, hogy a formánsok különféleképpen változtat
ták értéküket a 25 év elteltével. Az összes beszélő valamennyi magán
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hangzóját tekintetbe véve, a következő, százalékban kifejezett átlagos 
változások adódtak. Az első formánsok különbsége -0,6%, az F2-é 
+1,2%, az F3 +7,5%, az F4 -2,6%, az F5 -7%, az F6 +3,9% és az F7- 
nél -6%.

A teljes anyag vizsgálata alapján az alábbi következtetések fogal
mazhatók meg.
1. Az első két formáns értékei 25 év elteltével csak kismértékű, nem 

szignifikáns eltérést mutatnak.
2. Hasonlóan stabil az F4 értéke.
3. Az F3, az F5, F6 és F7 frekvenciája ugyanakkor különbséget mu

tat az első és a második felvétel tekintetében.
A hangszínképeken vizuálisan is jelentkeznek a fent említettek; 

nem csupán a tiszta fázisban mért értékek, de az ugyanazon kontex
tusban megjelenő magánhangzók formánshelyei egészen hasonló le- 
futásúak. Ez azt jelenti, hogy az első két formáns frekvenciatarto
mányában lényegében nincs különbség, a felsőben viszont határozot
tan van.

A formánsok sávszélességének elemzése ugyancsak valamennyi 
beszélő esetében azonos eredményre vezetett. Az egyes formánsok 
sávszélességében eltéréseket találtunk a múltban és a most rögzített 
artikuláció következményét tekintve. Az F4 kivételével valamennyi 
formáns sávszélessége megnövekedett, e növekedés mértéke azonban 
formánsonként változó. E változások mértéke átlagosan 34%. Egyet
len olyan formánst találtunk, amelynek a sávszélessége csökkent, ez a 
negyedik formáns. M ár a formánsok frekvenciájának elemzésekor is 
tapasztaltuk, hogy az F4 értéke a felsőbb indexszámú formánsokkéhoz 
képest kisebb eltérést mutat. A jelen adatok arra utalnak, hogy a nagy
mértékű stabilitás mellett az F4 sávszélessége is másként változik, 
mint az összes többi formánsé, hiszen szűkült valamennyi beszélő e- 
setben. E szűkülés mértéke átlagosan 28%. A 2. ábra a formáns-sáv- 
szélességek alakulását mutatja.

Elemeztük az [e] magánhangzó összesített FFT energiagörbéit (3. 
ábra). Ez a fajta elemzés is megerősítette a formánsok már elvégzett 
vizsgálataival kapott eredményeket.
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■ múlt 
□jelen

2. ábra
A formáns-sávszélesség változása 25 év elteltével (összesítés)

Az [e] magánhangzó összesített FFT energiagörbéi az egyik férfi 
beszélő artikulációja alapján (a felső vonal a 25 évvel ezelőtti, az alsó 

a jelen ejtés alapján kapott görbét mutatja)
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Az energiagörbék egybeesnek az első két formáns területén, u- 
gyanakkor jellegzetes különbségeket mutatnak a felsőbb formánsok 
frekvenciatartományában. Az ábra az egyik férfi beszélő elemzett ma
gánhangzóinak az összes előfordulásban mért energiagörbéit mutatja. 
További vizsgálatot igényel, hogy vajon a felsőbb formánsok között -  
több beszédhang elemzésbe vonása esetén -  tapasztalunk-e szignifi
káns, illetőleg a beszélő személyre jellem ző objektiven mérhető adat
eltérést.

Az LPC-analízis ismételten megerősítette a korábbiakban kapott e- 
redményeket. Az ábrán jól látható, hogy az FI-re és az F2-re kapott 
értékek csaknem egybeesnek; hasonló az F4-re kapott elemzési ered
mény is. Az F3 és a felsőbb formánsok mért értékei azonban jelleg
zetesen szórnak, amit a görbék vonulatai jól szemléltetnek (4. ábra).

4. ábra
Az [e] magánhangzó összesített LPC-rezonanciagörbéi
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Megvizsgáltuk, hogy a kísérleti személyek ejtésében a magánhang
zók időtartama változott-e két és fél évtized alatt. Valamennyi elő
fordulás m ért értékét összegeztük, és azt találtuk, hogy szinte minden 
esetben nyúlás történt (vö. 5. ábra). Az időtartamok nyúlásait szá
zalékban fejeztük ki és ábrázoltuk, mivel így a különböző beszélők 
adatai összevethetőek. Jól látszik, hogy a három beszélő eltér a ma
gánhangzók nyújtása tekintetében, de annak függvényében is, hogy 
izolált szavakat vagy mondatokat ejt-e. Legnagyobb mértékű az idő
tartam változása a női beszélő ejtésében, mind szóban, mind mon
datban. Az izolált szavakban előforduló elemzett magánhangzók nála 
hosszabbodnak meg legjobban. A férfiak produkciójában ugyancsak 
nagyobb mértékű a magánhangzó nyúlása, ha mondatban fordul elő. 
Feltűnő, hogy az egyik férfi a mondatbeli ejtéshez képest alig nyújtja a 
magánhangzókat az izolált szavakban.

5. ábra
Az [e] magánhangzók időtartamának változása az egyes beszélők 

ejtésében (f=férfi, n=nő)
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Az egyes beszélők átlagadatai -  függetlenül a beszédhang tágabb 
kontextusától -  a két férfinél igen hasonló, hozzájuk képest a női 
beszélőnél szignifikáns különbséget mutatnak. A kapott adatokból két 
következtetés vonható le. 1. Az életkor előrehaladtával az artikulációs 
mozgások lassúbbodnak, s ez a beszédhang időtartamának nyúlásában 
ölt testet. 2. Az időtartam-változások aktuális mértéke nagyobb indivi
duális különbségeket mutat, amelyek kevéssé előre jelezhetők.

Összegzés és kitekintés
A tárgyalt kísérletsorozat különlegességét az adja, hogy nemcsak a 

részt vevő személyek, hanem a beszéd rögzítésének körülményei és 
berendezései is ugyanazok. Ezáltal az idő múlásának következményeit 
vizsgálva erősen le lehetett szűkíteni a változókat. Az eredmények 
igazolták a „paradoxonnak” tekintett jelenséget: az emberi beszéd vál
tozik is, és állandó is hosszabb idő, jelen esetben 25 év elteltével.

Hogyan oldható fel tehát a paradoxon? Mi állandó és mi változó a 
beszéd akusztikai szerkezetében? Elemzéseinkben erősen leszűkítettük 
a lehetséges változókat, amikor egyetlen magánhangzó különféle elő
fordulásainak akusztikai szerkezetét vizsgálatuk a 25 évvel ezelőtti és 
a mostani artikulációnak megfelelően. Eredményeink a következők
ben foglalhatók össze:

1. Az életkor hatással van az alaphangmagasság alakulására, en
nek mértéke azonban egyénenként változó. A mintegy 25-50 
év és a 30-55 év közötti beszélőknél részben erőteljes csök
kenést, részben változatlanságot tapasztaltunk.

2. A magánhangzók első két formánsának elhelyezkedése gya
korlatilag nem változik. Ezen formánsok stabilitása a hang mi
nőségének biztosítéka, itt tehát jelentős változást nem is vár
tunk.

3. A negyedik formáns állandóságot mutat mind a három beszé
lőnél, az értékek hasonlósága 25 év elteltével is igen nagy, 
gyakran egybe is esnek.

4. Az F5, F6 és F7 formánsok helye jellegzetesen megváltozik, 
magasabb és alacsonyabb frekvenciák irányába egyaránt tör
ténik eltolódás. Az eltolódások mértéke 3-10% körüli, azonban 
sem a mérték, sem az irány nem köthető a beszélő személyhez.

141



5. A formáns-sávszélességek két és fél évtized elteltével átlago
san 20-40%-kal növekednek. Az F4 esetében éppen ellenkező
leg, szűkülés tapasztalható, kivétel nélkül minden helyzetben 
és minden beszélőnél.

6. Az elemzett magánhangzók időtartama idősebb korban egyér
telműen megnyúlik. Ennek az időtartam-növekedésnek a sajá
tosságait azonban csak nagyobb anyag vizsgálatával lehet egy
értelműen leírni.

Noha a kutatás tovább folytatódik, a kapott adathalmaz mennyi
sége és a kialakult eredmények alapján kétséget kizáróan megfogal
mazható a következő gondolat. A beszélő életkorának változása kihat 
a beszédprodukciójára, az artikulációs gesztusaira, s ezáltal beszédé
nek hangzására. A változások mértéke ugyanakkor mégis lehetővé te
szi a beszélő felismerését, ha az invariáns elemek dominánsan érvé
nyesülnek. A kérdés ezek után az, hogy mit jelent az invariáns ele
mek domináns érvényesülése. Ember és ember közötti kapcsolatban 
ez azt jelenti, hogy az állandó ingerhatás biztosított. Ha a beszélő 
személlyel folyamatos a kapcsolatunk, s a beszédében bekövetkező 
változásokat az agyunk állandóan regisztrálja, s az adott személy be
szédéről kialakított ún. neurális spektrogramot ennek megfelelően fo
lyamatosan módosítja, akkor az invariáns elemek dominánssá válnak, 
s a beszélő személyt hosszú évek elteltével is felismerjük a beszéde 
alapján. Ha nincs mód a neurális spektrogram módosítására, mivel 
nélkülözzük az ingert (ti. nem találkozunk a személlyel, nem beszél
getünk vele), akkor hosszabb idő elteltével a beszéde alapján nem, il
letve nehezen fogjuk őt felismerni. Az invariáns elemek ugyanis nem 
válhattak dominánssá az észlelésünkben.

További, rendszeres kutatásoknak kell számot adniuk az invariáns 
elemekről, s arról, hogy ezek milyen összefüggésben képesek az e- 
gyén beszédét oly mértékben jellemezni, hogy a beszélő személy fel
ismerhető legyen.
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