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Bevezetés
A beszéd akusztikumában nagy egyéni különbségek figyelhetők 

meg. Ezek fonetikai mérőeszközökkel jól kimutathatók, de a minden
napi megfigyelés számára is érzékelhetők. Ha megkérdezünk embe
reket, hogyan hat rájuk ismeretlenek hangja, sokszor szinesztéziás 
vagy metaforikus jelzők segítségével érzékeltetik benyomásaikat. 
Beszélnek például éles, kemény, bársonyos, lágy, meleg, hideg, rideg 
hangról. Ez azt mutatja, hogy a beszédhang akkor is emocionális 
reakciót vált ki a hallgatóból, ha nem látja a beszélőt. A hangjátékszí- 
nész karakterformáláskor a saját beszédhangjában rejlő lehetőségeket 
aknázza ki, illetve alakítja úgy, hogy a megformálandó szereplőt 
idézze hallgatói elé. A színész által megjelenített karakterről a hang 
alapján a hallgatók egymással jól harmonizáló benyomásokat fogal
maznak meg (Fónagy 1995).

A mindennapi megfigyeléseken túlmenően azonban a beszéd 
paramétereinek és a beszélő személy bizonyos tulajdonságainak 
összefüggéseivel viszonylag kisszámú vizsgálat foglalkozott. Még 
kevesebb azon kutatások száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy 
milyen beszédparaméterek alapján milyen személyiségjegyeket tulaj
donítanak a hallgatók a nem látható, csak hallható beszélőnek.

A beszélő hangjának és bizonyos biológiai jellemzőinek összefüg
géseivel foglalkozó kutatások közül megközelítésének és módszerei
nek komplexitásával kiemelkedik Gósy (2001) a testalkat és az 
életkor becslésére vonatkozó kutatása. Az bizonyítottnak látszik, hogy 
a hangból viszonylag megbízhatóan lehet következtetni a beszélő é- 
letkorára (Gocsál 1998), viszont kevésbé megbízhatóak az illető test- 
magasságára és testtömegére vonatkozó becslések (Gósy 2001).

Más kutatások a beszéd bizonyos jellemzői -  például gyorsasága -  
és a beszélő valós személyiségjegyei között próbáltak meg összefüg
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géseket megállapítani. A beszédtempónak és a személyiségjegyeknek 
az összefüggését bizonyította Feldstein és Sloan (1987) vizsgálata. 
Azok a kísérleti személyek, akik az Eysenck Personality Inventory a- 
lapján extrovertáltaknak minősültek, gyorsabban beszéltek, mint akik 
introvertáltaknak (idézi Langenmayr 1997, 269).

Más kutatások nem a beszélő valódi tulajdonságai és beszéde közti 
összefüggést vizsgálták, hanem azt, hogy a hallgatók milyen jegyeket 
tulajdonítanak a beszélőnek, függetlenül attól, hogy ez mennyire fedi 
a valóságot. A beszédtempó és a beszélő személynek tulajdonított 
jegyek összefüggéseire vonatkozó kutatások közül érdemes felidézni 
egy 1976-os, angol nyelvű beszélőkkel folytatott vizsgálatot, amely
nek eredményei alapján a kísérleti személyek a gyorsabb beszéd
tempót és a tiszta hangképzést a fiatalabb életkorra jellemzőbbnek 
gondolták (Hartman-Danhauertől idézi Gósy 2001, 485). Magyar 
beszélők körében folytatott vizsgálatában Gósy összefüggést mutatott 
ki a beszédhang alapmagassága és bizonyos feltételezett biológiai 
jellemzők, így az életkor, illetve testalkat között: „Anyagunk alapján 
kimondható, hogy a nőknél a magasabb alaphangmagasság a fiatalabb 
életkorral, illetőleg a sovány vagy normál testalkattal mutat szoros 
összefüggést.” A férfiaknál a mélyebb alaphangmagasság alapján 
ugyanakkor fiatalabb életkorra következtetnek a megkérdezettek 
(Gósy i. m.)

Bonyolultabb összefüggésekre mutat rá Buller és Aune 1992-es 
vizsgálata, amelynek során a kísérleti személyeknek arra kellett 
választ adniuk, rokonszenves-e számukra a csak hangja alapján meg
ismert beszélő. Ebben a vizsgálatban 263 kísérleti személlyel hallgat
tattak meg kilenc (mesterségesen) különböző sebességűvé alakított 
beszédmintát. Megvizsgálták a választ adó személyek beszédtempóját 
is. Az eredmény: a kísérletben megkérdezett személyek a saját be
szédtempójukhoz hasonló tempóban beszélőket találták rokon
szenvesnek. Más kérdésre válaszolva ugyanezek a kísérleti szemé
lyek a gyorsabban beszélőket hitelesebbnek, kompetensebbnek vél
ték, mint a lassabban beszélőket (idézi Langenmayr 1997, 270).
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Az eddigiekben ismertetettek szociálpszichológiai szempontból is 
értelmezhetők. Amikor egy másik emberrel kapcsolatba kerülünk, 
összbenyomást alakítunk ki róla. Az eleinte strukturálatlan benyomá
sok ún. burkolt személyiségelméletté szerveződnek bennünk, ezek 
alapjául egy mentális sablon szolgál. A George Kelly által az 1950-es 
években kidolgozott elmélet (Forgács 1994) lényege az, hogy 
kétpólusú konstruktumokat -  ezeket szemléletesebben mércéknek le
hetne nevezni -  „illesztünk” az észlelt személyre. Ilyen konstruktum 
például a szeret -  nem szeret”, „jópofa fickó -  unalmas fráter", 
„ határozott -  határozatlan” stb.

Kelly elméletének segítségével megvizsgálható az, hogy a beszéd 
fonetikai sajátosságai mennyiben felelősek a beszélőről kialakuló be
nyomásért. Ha beszédmintákat játszunk le hallgatóknak, majd a 
szemantikus differenciál módszerével értékeltetjük velük a hallott 
beszédmintát, akkor olyan észlelési mechanizmusokat indítunk meg 
bennük, amilyenek természetes körülmények között is működnek. A 
kísérlet során a kutató adja meg az értékelés szempontjait, míg 
spontán észlelés esetén ezek maguktól adódnak. További fontos 
különbség, hogy a kísérlet során felhasznált hangminták fonetikai tu
lajdonságait kvantitatív módon is tudjuk jellemezni, így egzakt össze
függéseket kereshetünk a beszéd fonetikai paraméterei és a kialakult 
benyomás egyes jellemzői között.

Geifer (1993) vizsgálata során 17 tulajdonságpár alapján, a párok 
között elhelyezett 9 fokozatú skála segítségével értékeltette hallgatói
val a lejátszott, női beszélőktől származó hangmintákat. Ennek során 
kiderült, hogy akár szakértők (beszédpatológusok), akár képzetlen 
személyek hallgatták a hangmintákat, az alaphangmagasság és a 
beszédtempó észlelése mindkét esetben fontos és egymástól elkülönü
lő jellemzője volt a hallgatók percepciós mechanizmusainak. Geifer 
kutatásából az is kiderült, hogy a beszédészlelés szempontjából 
gyakorlott személyek percepciós folyamatai öt különböző dimenzió 
mentén jellemezhetők, míg a képzetlen személyek esetén csupán két 
dimenzió jelenik meg.
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A jelen kutatás
Saját vizsgálatunk egy kísérletsorozat első része. Arra keressük a 

választ, hogy milyen személyiségvonásokat tulajdonítanak kísérleti 
személyek a hang alapján olyam beszélőknek, akiket nem látnak. Kí
sérletünkben női beszélők hangját ítélték meg férfi hallgatók.

A következő hipotéziseket fogalmaztuk meg:
1. A beszéd gyorsasága és a vélelmezett (szakmai) kompetencia 

között pozitív összefüggés áll fenn.
2. Az alaphang magassága és a személynek tulajdonított szexisség 

között pozitív összefüggés áll fenn.
Bár azt feltételeztük, hogy a hang többet is elárul a személyiségje

gyekről és a beszélő személy pillanatnyi állapotáról, ezeknek a 
feltárására irányuló vizsgálatok komoly módszertani nehézségekkel 
járnak. Egyet kell értenünk Gósy Máriával abban, hogy „A beszéd 
számos további sajátosságról is tartalmaz információt, mint a szociá
lis státus, a személyiség vagy az érzelmi állapot, ezeknek a megfe
leltetését a beszéd egyes paramétereivel azonban egyelőre még nem 
sikerült elvégezni.” (Gósy 2001,479).

A kutatás menete, a résztvevők és a kutatás módszerei
A kutatás első lépéseként 2-3 perces spontánbeszéd-mintákat rög

zítettünk tizenegy női beszélőtől. Mindegyik beszélő középosztálybeli 
származású, magyar anyanyelvű, 20-26 év közötti főiskolai hallgató. 
A beszédminták rögzítésekor fontos szempont volt, hogy a beszélők 
egy számukra érzelmileg semleges témáról beszéljenek, ezért mind
annyian az általuk jól ismert pécsi Széchenyi teret mutatták be.

A kutatás második lépésében a beszédmintákat lejátszottuk har
mincegy 20-25 év közötti férfinak. Mindannyian főiskolai hallgatók, 
középosztálybeli származásúak, magyar anyanyelvűek. A hallgatóktól 
azt kértük, hogy egyes beszédminták meghallgatása után az 1. ábrán 
látható űrlapon a megfelelő skálaérték bekarikázásával jelezzék, mi
lyennek gondolják a beszélőt hangja alapján. A hallgatók minden be
szédmintához külön űrlapot kapott.
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Az űrlapon található tulajdonságok -  a későbbi feldolgozáshoz -  
két csoportra oszthatók. Hipotéziseinknek megfelelően megtalálhatók 
rajta a vonzó nő, illetve a kompetens munkavállaló tulajdonságai.

f ia ta l 1 2 3 4 5 n e m  fia ta l
o k o s 1 2 3 4 5 n e m  o k o s
s z e x is 1 2 3 4 5 n e m  s z e x is
te rm é s z e te s 1 2 3 4 5 m e s te rk é lt
n y u g o d t 1 2 3 4 5 n y u g ta la n
é rth e tő 1 2 3 4 5 n e h e z e n  é rth e tő

1. ábra
A hallgatók által kitöltött űrlap

A kutatás során megmértük az egyes beszédminták legfontosabb 
paramétereit is, azaz az alaphangmagasságot, a beszédtempót, az arti
kulációs tempót és az artikulációs hatásfokot (ez utóbbit vö. Gocsál 
2000). Ezeket a Speech Analyzer vl.5 program segítségével hatá
roztuk meg.

Eredmények
Összefüggések a vélt tulajdonságok és az egyes fonetikai para
méterek között

Az 1. táblázatban foglaltuk össze a hallgatóktól kapott válaszokat. 
A táblázat az egyes beszélőkre és tulajdonságokra vonatkoztatva a 31 
hallgató által megadott skálaértékek átlagait mutatja be. Az űrlappal 
összevetve például megállapítható, hogy a hallgatók a legfiatalabbnak 
a 6. sz. beszélőt, a legidősebbnek a 2. számút tartották.

A 2. táblázat az egyes beszédminták akusztikai paramétereit tartal
mazza. Az artikulációs hatásfokot Gocsál (2001) alapján számítottuk 
ki. Az artikulációs hatásfok egy arányszám, amely azt mutatja meg, 
hogy a beszédminta teljes időtartamát 1-nek véve, annak hányad ré
szét fordította a beszélő artikulációra. Az alacsony hatásfokértékek
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esetén a szünetek aránya magas, tehát ez az adat a szünettartások 
összidőtartam-arányának jellemzésére is alkalmas.

1. táblázat: A hallgatók által megadott skálaértékek átlagai
Beszélő Fiatal Okos Szexis Természetes Nyugodt Érthető

1. 2,25 2,93 3,22 2,64 2,54 2,32
2. 3,35 2,48 3,77 2,67 2,58 2,22
3. 2,03 2,58 2,9 2,32 2,8 2,71
4. 1,74 3,19 2,77 2,51 2,87 2,29
5. 3,32 2,87 3,61 2,22 2,06 2,48
6. 1,67 2,74 2,58 2,64 3,06 2,32
7, 2,25 3,64 3,25 3 2,8 3,22
8. 3,12 3,29 4 2,61 2,74 3,54
9. 2,67 2,41 3,83 3 2,51 1,96
10. 2,16 4,06 3,77 2,83 2,8 3,41
11. 2,03 2,38 2,35 2,41 2,25 2,03

2. táblázat: A kutatásban szereplő személyek spontán beszédének fo
netikai paraméterei
Beszélő Alaphang

(Hz)
Artikulációs 
tempó (h/s)

Beszédtempó
(h/s)

Artikulációs
hatásfok

1. 200 13,29 7,8 0,59
2. 180 12,64 8,2 0,65
3. 188 11,62 8,28 0,71
4. 225 13 10,8 0,83
5. 170 14,23 11,12 0,78
6. 230 12,85 7,93 0,62
7. 220 12,33 8,38 0,68
8. 190 15,57 10,23 0,66
9. 195 13,01 9,31 0,72
10. 215 12,41 7,99 0,64
11. 200 11,57 9,2 0,80
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Az akusztikai paraméterek és a hang alapján a beszélőre jellemző
nek vélt tulajdonságok között az összefüggéseket a korrelációszámí
tás módszerével határozzuk meg. A korrelációszámítást és a klaszter- 
analízist az SPSS 10.0 for Windows program segítségével végeztük.

Négy esetben kaptunk szignifikáns korrelációt. Az alaphangma
gasság pozitív korrelációt mutatott a nyugodtsággal és az okossággal, 
negatív korrelációt pedig a fiatalsággal és a szexisséggel. A legerő
sebb korrelációt az alaphangmagasság és a fiatalság-ítélet között 
találtuk (r= -0,489), ennél gyengébb összefüggés mutatkozott az 
okossággal (r= 0,216) és a szexisséggel (r= -0,233). Még kisebb kor
relációs együtthatót kaptunk a nyugodtság (r=0,189) esetén. A korre
lációs együttható előjeléből arra következtethetünk, hogy a magasabb 
alaphangú beszélőket a hallgatók nyugtalanabbnak, kevésbé okosnak, 
ugyanakkor fiatalabbnak és szexisebbnek vélték a mélyebb 
alaphangúaknái. Megfordítva ezt az állítást: a mélyebb alaphangú be
szélők nyugodtságot, okosságot érzékeltettek magukról, miközben 
őket kevésbé tartották a hallgatók fiatalnak és szexisnek.

Az artikulációs tempó három tulajdonsággal mutatott szignifi
káns korrelációt, mégpedig az érthetőséggel, a fiatalsággal és a 
szexisséggel. Mindhárom esetben p<0,01 szintű szignifikanciát kap
tunk, és a korreláció előjele pozitív volt. A legerősebb összefüggést 
az artikulációs tempó a fiatalsággal mutatta (r=0,345). Gyengébb 
korrelációs együtthatót kaptunk a szexisség (r=0,282) és az érthetőség 
(r=0,158) esetén. Összességében elmondható, hogy a lassabban arti
kuláló beszélőket érthetőbbnek tartották a hallgatók, ugyanakkor 
meglepő és a korábbi vizsgálatoknak ellentmondó eredmény az, hogy 
a gyorsabb artikulációjú beszélőket idősebbnek gondolták. További 
érdekes adat az, hogy a hallgatók a lassabb artikulációjú beszélőket 
tartották inkább szexisnek, mint a gyorsan beszélőket.

Az átlagos beszédtempó két tulajdonsággal mutatott szignifikáns 
korrelációt. A beszélő vélt életkorával hasonló összefüggést találtunk, 
mint az artikulációs tempónál, azaz nagyobb beszédtempó értékek 
idősebb beszélő benyomását keltették (r=0,2, p<0,01). Ennél gyen
gébb, negatív korreláció mutatkozott a nyugodtsággal (r= -0,111,
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p<0,05). A nyugodtság azonban semmilyen összefüggést nem 
mutatott az artikulációs tempóval, ezért ebből arra következtethetünk, 
hogy az eltérés oka a kétféle tempóérték számítási módjában lévő kü
lönbség -  a beszédtempó kiszámításakor figyelembe vesszük a szüne
teket is, az artikulációs tempó esetén nem. A több szünettel beszélő 
személyeket tehát nyugodtabbnak vélték a hallgatók, függetlenül at
tól, hogy milyen artikulációs tempóval beszéltek.

Az artikulációs hatásfok minden tulajdonsággal negatív korre
lációt mutatott, szignifikáns, ugyanakkor meglehetősen gyenge össze
függést azonban csak az érthetőség (r= -0,151, p<0,01) és a szexisség 
(r= -0,158, p<0,01) esetén találtunk. Ez azt jelenti, hogy a több szü
nettel beszélők érthetőbbek és szexisebbek voltak a hallgatók szerint.

A hallgatók benyomásainak vizsgálata
A kapott eredmények alapján felmerül az a kérdés is, hogy vajon a 

hallgatókban a kutatás során használt tulajdonságok az észlelési 
folyamatok során milyen rendszerbe szerveződnek (2. ábra). Ennek 
megállapításához a klaszteranalízis módszerét alkalmazzuk (vö. 
Falus-Öllé 2000, 269).

NYUGODTSÁG -+------------------ +
TERMÉSZESSÉG -+ +
ÉRTHETŐSÉG -------------------+ - +
OKOSSÁG -------------------+
SZEXISSÉG ----------------------
FIATALSÁG ----------------------

2. ábra
A klaszteranalízis eredményeként kapott dendrogram

Az ábráról leolvasható, hogy a legszorosabban a nyugodtság és a 
természetesség függ össze, azaz akit nyugodtnak tartottak a hallgatók, 
azt természetesnek is -  ami arra utal, hogy tulajdonságok közt is szo
ros a kapcsolat. Hasonlóképpen erős összefüggés található az érthető
ség és az okosság, illetve azok ellentétjei között. Megfigyelhető, hogy 
e négy tulajdonság az ábrán külön ágat alkot. A szexisség nem kap
csolódik ilyen szorosan egyik fenti tulajdonsághoz sem, nagyjából 
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azonos erősségű a korrelációja velük (a korrelációs együtthatója az 
érthetőséggel 0,198, az okossággal 0,178, a természetességgel 0,162, 
mindhárom esetben p<0,01). A fiatalság kizárólag a szexisséggel mu
tat korrelációt (r=0,378, p<0,01), a többi tulajdonsággal nem.

Következtetések
Visszatérve kutatásunk hipotéziseihez, az alábbi megállapításokat 

tehetjük. Első hipotézisünk a vélelmezett kompetencia és a beszéd 
gyorsasága között nem igazolódott. Szignifikáns korrelációt találunk 
az artikulációs tempó és a beszélő személy szakmai kompetenciája 
(okossága, érthetősége) között. A lassabban artikuláló beszélőket (ők 
a „megfontoltak”) a hallgatók nagyobb valószínűséggel találták érthe
tőbbnek, okosabbnak, mint a gyors beszédüeket (a „sietősek”). A szü
nettartások nagyobb arányú előfordulása is elősegíti azt, hogy érthe
tőbbnek, okosabbnak tartsa a hallgató a beszélőt. A mélyebb alaphang 
az okosság benyomását keltette.

Második hipotézisünk -  az alaphang magassága és a szexisség kö
zötti pozitív összefüggés -  igazolódott. A magasabb alaphangú beszé
lőt csakugyan szexisebbnek gondolták a kísérletben szereplő fiatal 
férfiak. Ez jól illeszkedik a fiatalosság és a szexuális vonzás bizo
nyított összefüggéséhez. Eredményeink szerint a kísérletünkben részt 
vevő férfiak a lassabban beszélő, több szünetet tartó nőket nagyobb 
valószínűséggel ítélték vonzóbbnak. Ezt úgy értelmezzük, hogy a 
megfontolt beszédstílusból sugárzó szakmai kompetencia és a 
szexisség nem zárják ki egymást, mint ahogy a közhelyes gondolko
dás szőkenő-viccekben megnyilvánuló paneljai sugalmazzák.

A statisztikai elemzés alátámasztotta azt a feltételezést, hogy a kü
lönböző beszélőktől származó hangminták különböző benyomásokat 
váltanak ki a hallgatókban, a verbális üzenettől függetlenül. Kimutat
tuk, hogy egyes akusztikai paraméterek hogyan befolyásolják a be
nyomások kialakulását. Különösen nagy jelentőségűnek tűnik a be
szédszünetek szerepe. Az adataink azt mutatják, hogy a több szünet
tel, megfontoltabban beszélő nők kedvezőbb benyomást tudnak ma
gukról kialakítani. Más oldalról megközelítve a kérdést, megállapít-
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ható az eredmények alapján, hogy léteznek különböző sztereotípiáink, 
amelyeket azonnal aktiválunk, amint meghalljuk valakinek a hangját. 
Véleményt alkotunk a beszélő személyiségéről és különböző egyéb 
tulajdonságairól, anélkül, hogy ismernénk vagy akár csak látnánk őt. 
Kutatásunkban csak néhány egyszerűbben mérhető fonetikai paramé
tert vizsgáltunk meg, ám nagyon valószínű, hogy sok más beszédjel
lemző -  kiváltképp a hangszínért felelős paraméterek -  is fontos sze
repet játszik ezekben a folyamatokban.

Megítélésünk szerint az ilyen jellegű kutatások lehetővé teszik a 
beszédkommunikáció és általában a személyközi kommunikáció 
tágabb, több szempontú vizsgálatát, s a hétköznapi kommunikációs 
helyzetek pontosabb megértését.
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