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PROZÓDIAI SZERKEZETEK JELLEMZÉSE 
A HÍRFELOLVASÁSBAN, A MESEMONDÁSBAN, 

A NOVELLA ÉS A REKLÁMOK FELOLVASÁSÁBAN

Olaszy Gábor

Bevezetés
A beszéd egyedi és egyéni produktum. Vonatkozik ez a szegmentális és a 

szupraszegmentális szerkezetre is. Egyedi, mivel ugyanazon beszélő sem tud két 
teljesen azonos hullámformával rendelkező beszédjelet produkálni, a finom 
részletekben mindig van eltérés. Ez a beszédprodukció biológiai rendszeréből 
fakad. A beszéd hangzása ettől emberi. Egyéni pedig azért, mert a megformálás 
mindig személyhez is kötődik. Az egyedi és egyéni sajátosságok egyszerre van
nak jelen a beszédjelben. A beszéd általános hangszínezetét a beszélő személy 
hangszalagjainak, gégéjének és artikulációs szerveinek a sajátosságai (méretek, 
rugalmasság, izomfeszítés stb.) határozzák meg. A prozódia (a dallam, az artiku
lációs sebesség, a ritmus, a hangsúlyozás, a hangerő és a hangszinezet változta
tása) adja a beszéd kifejező erejét, érzékeltethetjük vele a mondat fajtáját, a lelki 
állapotunkat, azt is, hogy mit tartunk fontosnak a mondanivalóból vagy mit nem, 
valamint hogy milyen szituációt akarunk hangban a hallgató elé tárni. Ha szöve
get olvasunk fel (akár egy mondatot is), a szöveg tartalma is befolyásolja a pro
zódiai megformálást, sőt a beszéléssel kapcsolatos egyéb körülményeknek is 
(például korlátozott idő egy adott közlemény teljes felolvasásához) hatásuk lehet 
a felolvasott szöveg beszédjellemzőinek a megformálására. Ehhez a témakörhöz 
kapcsolódó kísérletekkel foglalkozunk ebben a tanulmányban. Az összehasonlí
tásokat, ahol lehet, a fizikai paraméterekben mérhető különbséggel igyekszünk 
kifejezni. Ezek az alapfrekvencia (F0) értéke, az időszerkezet és az intenzitás 
változása. Az alapfrekvencia több szinten van jelen a beszédben. Alapvetően a 
mondat dallamának és a hangsúlyozásnak a megvalósításához is használjuk. 
A kísérletek során vizsgáljuk az F0 értékét a mondat indításakor, illetve befejezé
sekor, a két pont közötti köztes dallamformákat, azok kapcsolódási pontjait, a 
hangsúlyozáskor fellépő alapfrekvencia-változásokat, valamint a hangterjedel
met. Az időszerkezet szempontjából az adott beszédszakaszra jellemző artikulá
ciós sebességet mérjük, az artikulációs sebesség változását a mondaton belül, a 
hangnyúlásokat, hangrövidüléseket, a szünetek helyét és hosszát. A hangerő vál
tozása szempontjából főleg az egyes beszédszakaszokon végbemenő intenzitás
növekedéseket, illetve gyengüléseket mérjük, valamint azt, hogy a hangsúlyos 
szótagokon van-e mérhető intenzitásnövekedés a szótag közvetlen környezeté
hez képest. A negyedik paraméter a hangszínezet kialakítása. Ez több egyszerre
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ható tényező függvénye (a hangképzés a gége szintjén, az intenzitásszint változ
tatása, az artikuláció). Ennek számszerű adatokkal való jellemzésére jelenleg 
még nemigen van kiforrott módszer, ezért az ezzel kapcsolatos megállapításain
kat csak leíró módon jelezzük. A fizikai paraméterek változási tendenciáival 
párhuzamosan azt is vizsgáljuk, hogy mi a kapcsolat a prozódiai szerkezetek és 
a szöveg tartalma között. A beszédprodukcióban mérhető jelenségeket rávetítjük 
az adott szövegre. Mindezek tükrében próbálunk meg levonni olyan általános 
következtetéseket, melyeket egy későbbi modellezésnél esetleg használni lehet 
az egyes felolvasási formák jellemzésére.

Áttekintés
A beszéd prozódiai szerkezetének megformálásakor elméletileg két szintet 

kell megkülönböztetnünk, a nyelv által képviseltet, amely univerzálisnak tekint
hető az adott nyelvre vonatkozóan, és a beszélő személyt mint a produkciót köz
vetlenül megvalósító és befolyásoló egyéni tényezőt. A nyelv határozza meg a 
prozódia alapelemeit, a jellemző dallamformákat, a nyelvre jellemző időszerke
zetet (a hangidőtartamokat, az artikulációs sebességet, a szó ritmusát, a szünetek 
időtartamait, a szünetek számát stb.), a hangsúlyozást, valamint a hangerő-vál
toztatásokat. A nyelvi szintű prozódiai elemekkel fejezzük ki többek között a 
mondatok modalitását. Ilyen tekintetben azt mondhatjuk, hogy a magyar (és más 
nyelvek) prozódiai alapelemeinek feltárása már legnagyobbrészt megtörtént 
(Hirst-di Cristo 1998; Varga 1994; Olaszy 1995,2002a). A beszédprodukcióból 
származó beszédjelben azonban benne vannak a beszélő személy egyéni meg
formálásai is, amit a felolvasott szövegtípus is meghatároz. Másképpen olvasnak 
híreket és másképpen egy novellát vagy egy mesét. Az ilyen típusú kutatások 
csak az utóbbi évtizedekben élénkültek meg (Elekfi-Wacha [2003], Imre 2005). 
Az egyes szövegtípusok vonatkozásában végzett statisztikai vizsgálatok kimu
tatták, hogy a szövegtípusrajellemző prozódiai jellemzők nyelvfüggők, ezen be
lül pedig szövegtípusfüggőek (Fackrell et al. 2000).

Anyag és módszer
A kutatási anyag felolvasott beszéd, amelyet a Kossuth rádió adásaiból rögzí

tettünk. A felvett beszéd adatai szövegtípusonként a következők.
Hírek: négy férfi bemondó (HF = összesen 78 mondat; 7,8 perc) és két női 

(HN = összesen 24 mondat; 3,1 perc).
Mese: két meserészlet egy-egy női bemondóval (MN = összesen 79 mondat; 

6 perc) és egy meserészlet egy férfi bemondóval (MF = 43 mondat; 3 perc).
Novella: egy női bemondó (NN = 16 mondat; 1,8 perc).
Reklám: egy gyógyszerreklám szövege, benne női és férfi bemondó hangjával 

(RN = 4 mondat, RF = 2 mondat; összesen 20 másodperc).
A hangfelvételek meghallgatásából elkészítettük az anyagok szövegének írott 

változatát is. A prozódiai méréseket és jellemzéseket ennek a szövegnek a mon
dataira végeztük el.
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Vizsgálati módszer
Célkitűzés: olyan invariáns prozódiai jegyek számadatokkal való meghatáro

zása, amelyekkel jellemezni lehet az egyes szövegtípusokhoz tartozó felolvasási 
stílust. Az utóbbi időben kialakuló kutatási gyakorlat szerint az egyes szövegtí
pusokra jellemző prozódiai összefüggéseket két módszerrel lehet megkapni: a 
szövegtől független mérésekkel, illetve a szövegtől függő részletesebb vizsgála
tokkal (ugyanis vannak olyan struktúrák, amelyek a szöveg tartalmától is függ
nek). Az előbbire vonatkoznak olyan kísérletek, amelyekben teljesen automati
kus analízissel, valamint statisztikai módszerekkel próbálják meg jellemezni az 
egyes szövegtípusokat (Fackrell et al. 2000, Abe 1997, Vereecken et al. 1998). 
Ezekben a kísérletekben főleg a hangterjedelem értékeit, valamint az időszerke
zeti tényezőket (a mondatok, prozódiai frázisok hossza, szótagszám, szószám, 
beszédsebesség-átlagok, szünettartási stratégiák stb.) vizsgálták, hiszen ezek au
tomatikus kinyerése többé-kevésbé megoldott. A szöveg tartalma és a kiejtett 
prozódiai szerkezet közötti összefüggésekről többnyire csak leíró jellegű vizsgá
latokban olvashatunk (Elekfi-Wacha [2003]), a számadatokkal is jellemzett 
ilyen vizsgálatok kevéssé kutatott területnek számítanak.

A jelen mérésekhez olyan adatábrázolási formát dolgoztunk ki (Olaszy et al.
2001), amelyik lehetővé tette, hogy az egyes prozódiai elemeket megjelenítve 
(dallamgörbe, hangsúlyozás, szünettartás a mondaton belül) azokkal párhuza
mosan tanulmányozhassuk a szöveget is. így vizuális kapcsolatot hoztunk létre a 
szöveg és a beszédprodukció között. Ennek az összekapcsolásnak a támogatásá
hoz a beszédjelbe hang- és szóhatárjelzőket helyeztünk el (1. ábra). A prozódia 
vizsgálata során a beszédből indultunk ki, és az itt mért prozódiai jellemzőket 
vetítettük vissza a hullámformába bejelölt hang- és szóhatáijelzések segítségével 
magára a szöveg mondataira. Ebben a vizsgálatban a legnagyobb szövegegység, 
amelyen a prozódiát vizsgáltuk, a mondat volt. A hangsúlyozás helyeit elsősor
ban az alapfrekvencia-görbe kicsúcsosodásaival hoztuk összefüggésbe, valamint 
meghallgatással is kontrolláltuk. Ismeretes, hogy a hangsúly és az alapfrekven
cia kapcsolatában az F0 mozgása a legtöbb esetben kétirányú (emelkedés-esés), 
valójában egy csúcsképződés jellemzi a hangsúlyos hangszakaszt. A hangsúlyra 
jellemző F0-mozgás egységes megítélésénél figyelembe kell vermi mind az F0- 
változást, mind pedig annak az időkomponensét (mennyi idő alatt jön létre a vál
tozás). Ez az Fo-mozgás a legtöbb esetben két szótagnyi területen történik meg 
(Olaszy 2002b). A hangsúlyozás alapfrekvencia-szintű fokozatainak kategorizá
lásához ennek megfelelően két szótagnyi területen mértük a változást, a szó első 
és második szótagján. így a hangsúlyok konzekvens jellemzéséhez egységesítet
tük az Fo mindenkori mozgásterét az időtengelyen, ezzel a kétparaméteres függ
vényt egyparaméteressé alakítottuk (csak az F0-változást kell figyelembe venni). 
Ez tette lehetővé a hangsúlyra kapott Fo-mozgás kifejezésének számszerűsíthe- 
tőségét. Minden hangsúlyozott szóban egységesen két Fo-értéket mértünk meg, 
az alapfrekvencia-csúcs Hz-értékét az első szótagban, majd az alapfrekvencia- 
visszacsökkenés végértékét a második szótag magánhangzójának a végén.
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Példamondat a hírek anyagából. Paramétermegjelenítés az alapfrekvencia 
és az intenzitás idöfliggvényének vizsgálatához a szöveg függvényében.

A hanghatárokat vékony, a szóhatárokat vastag függőleges vonalak mutatják.
A -  jelzés rövid (60 ms) szünettartást jelez a szövegben.

A mondat szerkezete, mondanivalója tükröződik a prozódiában. A szerkezeti 
megformálást a beszélő is jelzi egyrészről a dallammenettel, másrészről az idő- 
szerkezet (artikulációssebesség-változtatás, szünettartás) és az intenzitásparamé
terek jellemző értékeinek megvalósításával. A mondatokra ebben a vizsgálatban 
úgynevezett prozódiai egységeket (PrE) határoztunk meg. A PrE-k közötti határ
jelzésnek tekintettük a beszélő által tartott szünetet. Határjelző volt tehát a mon
dat vége, illetve a mondat belsejében tartott szünet. Ez utóbbit a beszédből a 
szövegbe történő hangzó alapú átírás folyamán pontosvesszővel jelöltük. 
A mondaton belüli PrE-ket külön egységként kezeltük. Megjegyezzük, hogy a 
határjelző pontok sok esetben egybeestek a szövegben feltételezett határjelzők
kel (például vessző), de voltak olyan példák is, amikor nem (a bemondó más
képpen tagolta a mondanivalót). A beszédből való átírásra mutat példát a követ
kező mondat: A kihalgatást az antiterorista etységek vezették; de jelen voltak a 
török titkosszolgálatok képviselői is. Ez a mondat (2. ábra) két prozódiai egy
ségből áll, itt a határjelzés egybeesik a felolvasási szövegbe tett vesszővel, a fel
olvasó itt tartott szünetet. A mondat általánosságban egy vagy több PrE-ből áll
hat. A mondatokat tehát mintegy szétszereltük PrE-ekre, figyelemmel tartva a 
teljes mondat legfőbb paramétereit (hány prozódiai egységre bontottuk, melyik
nek hol a helye a mondatban, milyen a dallamkapcsolódása az előzőhöz stb.). 
A függések megtartása azért fontos, mert végeredményben a teljes mondatot jel-
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lemzö prozódiai szerkezetekre vagyunk kíváncsiak, ezeket akarjuk összehasonlí
tani az egyes szövegtípusokban. A PrE-k az alapfrekvencia szempontjából to
vább bonthatók a hangsúlyközi szakaszokra. Ezek az intonációs frázisok (IF). 
Egy PrE-n belül általánosságban több hangsúlyos szó is előfordulhat, azaz több 
1F is létezhet. A mérések folyamán tehát a következő hierarchikus egységeket 
különböztettük meg: egy PrE-ből álló mondat; több PrE-ből álló mondat, benne 
a saját PrE-jeivel; intonációs frázis a PrE-ken belül; a hangsúlyozás két szótag- 
nyi területe a szó elején az IF-en belül. Speciális esetekben a PrE és az IF egy
beesik (például: Mit akarsz?).

Két prozódiai egységet tartalmazó mondat akusztikai szerkezetét bemutató
diagramok.

A prozódiai egységek közötti LGSZ-t a szürke sáv (255 ms) jelzi.
A hangsúlyok helyét a PrE-ken belül a nyilak mutatják.

Két nyíl között van egy intonációs frázis. A szóhatárokat a függőleges vonalak jelzik.

A vizsgálatok sorrendje az egyes műfaji megformálásokon belül a következő 
volt: időszerkezet, alapfrekvencia-változás, intenzitásszerkezet, hangszínezet. 
A felolvasások időszerkezetének vizsgálatánál az egyes prozódiai egységekre 
vonatkoztatott átlagolt artikulációs sebességeket, a prozódiai egységen belüli ar
tikulációssebesség-változásokat, a mondat belseji szüneteket, valamint a monda
tok közötti szüneteket mértük. A mondat belseji szüneteknél külön vizsgáltuk a 
levegővételhez kötött szüneteket (LGSZ). Ezek olyan szünetek, amelyekben 
hallható is a lélegzetvétel, tehát intenzitásban lényegesen nagyobb szintet képvi
selnek (-20 dB), mint a teljesen néma szünetek (-40 dB). Az elkülönítést e két
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kritérium alapján tettük meg. A 3. ábrán példát mutatunk be az adatolás formájá
ból.

HF_3_02mondat
A találkozó Meggyesi Pétert meg-gyöszte arról hogy alapvető kérdésegben nincs vi
ta koszté;
és a lekfelsőb bíróság elnöke között.
1. szakasz: 4622 ms 69 hang 14,92 hang/s
Szünet: 246 ms
2. szakasz: 2338 ms 29 hang 12,4 hang/s
M-szünet: 1290 ms

összes jelidő: 6960 ms 
a beszédhangok száma: 69 + 29 = 98 hang 
artikulációs tempó: 98/6960 x 100 = 14,2 hang/s

HF_3_03mondat
A lekföbb ügyész egyenlőre nem válaszolt Lampert Mónika belügyminiszternek;
aki közölte hoty találkozójuk csak az után indokolt;
hoty Polt Péter egyesztetett az országos rendőrfőkapitánnyal.
1. szakasz: 3735 ms 
Szünet: 470 ms

59 hang 15,79 hang/s

2. szakasz: 2656 ms 
Szünet: 356 ms

42 hang 15,8 hang/s

3. szakasz: 3604 ms 
M-szünet: 1690 ms

47 hang 13,0 hang/s

összes jelidő: 9995 ms 
összes szünet: 826 ms 
M-szünet: 1690 ms
a beszédhangok száma: 59 + 42 + 47 = 148 hang 
artikulációs tempó: 148/9995 x 100= 14,8 hang/s

3. ábra
Példa az idöszerkezeti adatok feldolgozására.

Hírolvasásból való átírás a HF-3 bemondó beszédéből

A szünetekkel tagolt beszéd és a felolvasási stílus összekapcsolására bevezet
tük az úgynevezett tagoltság (T) paramétert, amivel jellemezni lehet egy hosz- 
szabb, összefüggő beszédegység (mese, novella, hírblokk) ejtésének viszonyla
gos folyamatosságát, illetve tagoltságát. A T paraméter egy számérték, ami a 
vizsgált beszédszakaszra vonatkoztatott szünettartási stratégiából vezethető le. 
A T paramétert úgy kapjuk meg, hogy a kiejtett hangok számát elosztjuk a szü
netek számával. Minél kisebb ez a szám, annál többször törik meg a beszédet a 
szünetek, annál tagoltabb a beszéd.
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A beszédjel és a szünet aránya is jellemző érték. Itt kétféle arányt számítha
tunk ki. Egyrészről megadhatjuk a teljes produkcióra vonatkozó beszédjel és az 
összes szünet arányát, másrészről a mondatok megformálására vonatkozó érté
ket, amelyiknél a több PrE-s mondatok beszédjelének és a mondat belseji szüne
teknek az arányát számítjuk ki. További időszerkezeti jellegzetesség lehet a 
mondathossz. Ezt számszerüsíthetjük az átlagos mondathossz (Mh) paraméter
rel, amit úgy kapunk meg, hogy a teljes vizsgált anyagban (például hirblokk) ki
ejtett hangok számát elosztjuk a mondatok közötti szünetek számával. Minél na
gyobb ez a szám, annál hosszabb mondatok szerepelnek a vizsgált anyagban.

Az alapfrekvencia-változás mérésekor a dallamforma fő jellemzőit, valamint 
a hangsúlyozásból eredő alapfrekvencia-változásokat vizsgáltuk. Fontos a két 
szerkezeti elem szétválasztása, vagyis a komplex F0-görbe „szétszerelése” külön 
dallamra és külön hangsúlyelemekre. Ennek végrehajtására olyan módszert dol
goztunk ki, amelyiknél a hangsúlyozási időszakokra (két szótagnyi terület) vo
natkozó Fo-értékeket kihagytuk a mondatdallam jellemzéséből. Az így számított 
szűkített Fo-átlag jellemző a bemondóra. A részletes vizsgálatokban a mondat 
egészének a tükrében elemeztük az egyes PrE-kre jellemző, általános alapfrek
vencia-képet. Ezzel párhuzamosan vettük sorra az egyes PrE-kben előforduló 
hangsúlyoknál az első két szótagnyi területre eső alapfrekvencia-változás jel
lemző értékeit, a kiemelkedések csúcsát, a csúcs utáni csökkenési szakasz végén 
levő értéket. Végül az intonációs frázisokat jellemeztük.

A mért paraméterek a következők:
-  a beszélőre jellemző szűkített F0-átlag értéke Hz-ben;
-  a mondatkezdés alapfrekvenciája (FoK), amely az első hangsúlyos szón 

mérhető frekvenciacsúcs Hz-értékét jelenti;
-  a mondat befejezésekor mérhető érték (F0V) az utolsó szótagban;
-  a mondat belseji PrE indítása (F0PrE-xK), ami az alapfrekvencia-csúcs érté

két jelenti a PrE-ben található első hangsúlyos szó első szótagján;
-  a mondat belseji prozódiai egység befejezése (F0PrE-xV) a PrE utolsó szó

tagján;
-  a hangsúlyokban mérhető alapfrekvencia-csúcs értéke (F0CS);
-  a hangsúly csúcsa után az alapfrekvencia visszatérési értéke (F0A);
-  a hangsúlyozás erőssége (H) paramétert az F0CS és az F0A értékből számít

hatjuk ki: H = F0CS/F0 -  F0A/F0. Minél nagyobb a H értéke, annál erősebb a 
hangsúly. A hangsúlyozási szint két szélsőértékét egy bemondón belül a FImax, 
Hmin értékekkel adjuk meg.

A 4. ábrán példát mutatunk a fenti paraméterek kijelölésére az alapfrekvencia
görbén. Az ábra adataiból számolva a hangsúlyok erőssége a következő: az első 
szóra a Hl = 180/80 -  120/80 = 0,75. Ez erős hangsúlynak számít. A második 
szóra ez az érték H2 = 100/80 -  90/80 = 0,12; a harmadikra H3 = 110/80 -  
80/80 = 0,37. Ezekkel a mérőszámokkal lehet például fonetikailag skálázni a 
mondatban előforduló hangsúlyok erősségét. A hangsúly ilyen meghatározásával 
egyrészről biztosítottuk az egységes jellemzést, másrészről szétválasztottuk a
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hangsúlyt az alapfrekvencia további változásától, amely a hangsúly utáni részt 
jelenti az intonációs frázison belül egészen a következő hangsúlyig, illetve a kő
vetkező PrE elejéig. Az alapfrekvencia hangsúlyon kívül eső tere annál széle
sebb, minél hosszabb a beszédszakasz a következő hangsúlyig. A teljes kép ki
alakításához a harmadik szótagtól kezdődő mozgást is le kell ími. Ez általában 
enyhén eső, közelít a szűkített F0-átlaghoz, illetve szinttartó egészen a következő 
hangsúlyig. Erre láthatunk példát a 2. ábrán jelölt hangsúlyos szavak közötti ré
szeken.

4. ábra
Egy két prozódiai egységből álló mondat (HF-1 bemondó) alapfrekvencia

görbéjének mérési pontjai (középen), valamint az intenzitásgörbe (alul)

A beszédintenzitás változásának vizsgálatánál szintén a prozódiai egységeket 
vettük alapul. A mondat különböző pontjain mért intenzitást hasonló paraméte
rekkel jellemezzük, mint amilyeneket az alapfrekvenciánál használtunk. Ezek a 
következők:

-  a mondatkezdés intenzitásszintje (I0K = 0 dB), ami az első hangsúlyos szó 
első szótagján mérhető, ehhez viszonyítjuk a további intenzitásértékeket;

-  a mondat befejezésekor mérhető intenzitásérték (loVj az utolsó szótagban;
-  a mondat belseji prozódiai egység indítása (I0PrE-xK), ami a PrE első hang

súlyos szavának első szótagjában mért érték;
-  a mondat belseji prozódiai egység befejezése (IoPrE-xV);
-  a hangsúlyokban mérhető esetleges intenzitásnövekedés (IoCS) magában a 

magánhangzóban a közvetlen környezethez képest.
A hangszínezet változásának azt tekintjük, amikor a beszélő például préselés

sel torzítja el a hangját, elfátyolosítja a hangszínt, levegős, szinte suttogó hang
színezettel mondja a szöveget, vagy tiszta suttogást alkalmaz valamilyen szituá
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ció érzékeltetésére. Az ilyen hangváltozásokat számszerű adatokkal nem tudtuk 
jellemezni, csupán a meghallgatásra támaszkodtunk, és a hangzást leíró formá
ban jellemeztük. A hangszínezetre jellemző paramétereket nagyon nehéz elvá
lasztani a spektrumban a hangra egyébként jellemző frekvencia-összetevőktől. 
Ilyenfajta mérésekről nem tudunk.

Eredmények
A mérési eredményeket minden szövegtípusra külön ismertetjük. Ezek után 

végzünk összehasonlításokat, majd vonjuk le a végkövetkeztetést az egyes szö
vegtípusok közötti jellemző különbségekkel kapcsolatban.

Hírolvasás (H)
Időszerkezet
A hírolvasás időszerkezeti megvalósításakor a hírolvasó személyek között 

számszerűsíthető különbségek mutathatók ki. A fő számmutatókat az 1. táblá
zatban összesítettük. A férfiak hírolvasására kapott átlagos artikulációs tempó 
HF = 14,11 hang/s, a nőkére HN = 13,82 hang/s. A legnagyobb artikulációs se
besség a hírolvasásnál 17 hang/s volt, a legkisebb pedig 9,45. Az artikulációs 
sebesség alakítása jellemző a bemondóra, aki nemcsak a mondaton belül, de 
mondatról mondatra is változtatja az artikulációs tempóját, ezzel adva meg a 
hírolvasás ritmikai szerkezetét. Az 5. ábrán bemutatjuk, hogy a HF-1 és HN-1 
beszélő hogyan változtatta az artikulációs sebességét az általa felolvasott hír
blokkban. Ez a változtatás helyenként 30-50%-os, ami meglehetősen nagy érték. 
Az ábrából az olvasható ki, hogy a bemondók törekednek arra, hogy mind a 
mondaton belül, mind a mondatok között lehetőleg ne legyen egyenlő az artiku
lációs tempó. A tempóváltások szorosan összefüggnek a szöveg tartalmával is.

A szünettartás szintén jellemző a bemondóra. A nők szüneteinek átlagértéke a 
vizsgált anyagban hosszabb (252 ms), mint a férfiaké (209 ms). Korábbi vizsgá
latokban kimutatták, hogy a nagyobb beszédtempó a szünetek rövidülésével jár 
(Szende 1976). Ezt, mint látjuk, alátámasztják az itteni átlagolt adatok is.

A mondaton belüli átlagos szünethossz jellemzi a bemondót. A leghosszabb 
szünetátlagok a HN-1 bemondónál, legrövidebbek a HF-4-nél szerepelnek. 
A különbség jelentős (210 ms) a két bemondó szünetátlaga között. A mondat 
belseji szüneteknél a leghosszabb egyedi szünet 676 ms-os volt, a legrövidebb 
pedig 48 ms. A szünettartás alsó határa Gósy (2000) szerint 30 ms. A mért 
48 ms-os -  egyébként igen rövidnek tűnő -  minimum tehát tovább erősíti ezt az 
állítást. A szünettartás időátfogása spontán beszédben 70-1200 ms közötti (Gósy 
2000). a jelen eredmény természetesen szűkebb. A szakirodalom szerint a legel
fogadottabb értékek a néma szünetnél a 150-200 ms felettiek (Gósy 2000). A je 
len mérési eredményekből kirajzolódó szünettartási stratégia nem támasztja alá 
ez utóbbi állítást. A hírek korpuszából mért mondat belseji szünetek időtartam
eloszlását a 6. ábra mutatja. Egyértelműen látható, hogy a szünettartás legjel
lemzőbb értékei az 50-100 ms-os sávba, majd a 250-400 ms-os sávba esnek. 
Az 50-100 ms közötti szünetek rövidnek tűnhetnek, ha a beszédhangok időtar-
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tárnához viszonyítjuk őket, azonban a biztos észlelésük Gósy (2000) szerint 
megvalósul.

1. táblázat: A vizsgált hírfelolvasások összesített időszerkezeti adatai 
bemondók szerint

Paraméterek HF-1 HF-2 HF-3 HF-4 HN-1 HN-2
A hírblokk hossza (ms) 98785 196849 96592 210866 111546 105891
Összes beszédjel (ms) 78402 153362 76964 162963 92571 88023
A mondatok száma 14 28 12 30 10 13
A PrE-k száma 22 58 28 57 26 22
A hangok száma 1040 2194 1088 2412 1279 1217
Összes szünet (ms) 20383 43487 19628 47903 18957 17868
Szünetek a mondatban (ms) 1533 8387 4228 4405 5957 2268
Számuk 8 29 16 27 16 8
Átl. szünethossz (ms) 191 289 264 163 373 283
Szünetek a mondatok között 
(ms) 18850 35100 15400 43500 13000 15600

Számuk 13 27 11 29 9 12
A szünet aránya a hírblokkra 
vetítve (%) 20 22 20 22 17 17

A mondat belseji szünet ará
nya a több PrE-s mondatok
ban (%)

3,4 
(5 m.)

4,2
(15 m.)

5,4
(9 m.)

2,7
(15 m.)

6,5
(8 m.)

2,5
(5 m.)

Az összes szünet aránya a be
szédjelhez (%) 25,9 28,3 25,5 29,3 20,4 20,3

Artikulációs sebesség 
(hang/s) 13,26 14,3 14,1 14,8 13,8 13,8

Az artikulációs sebesség mi
nimuma (hang/s) 11,2 10,8 10,5 12,2 9,5 11,8

Az artikulációs sebesség ma
ximuma (hang/s) 15,1 16,7 15,8 17,0 16,9 16,0

Beszédtempó (hang/s) 10,5 11,4 11,2 11,4 11,4 11,5
Tagoltság (hangszám/a szaka
szok száma) 49,5 39,1 40,3 43,0 51,1 63,5

Átlagos mondathossz 80,0 78,3 90,0 80,0 127,9 93,6



Prozódiai szerkezetek jellemzése... 31

H F -l

Mondatok

5. ábra
A HF-l hírolvasó 14 mondatos, valamint a HN-1 bemondó 10 mondatos 

blokkjában megvalósított artikulációs tempók.
A HF-l-nél az 1., 2., 3., 4. és 7. mondat több PrE-böl állt, 

a HN-l-nél az 1. és 9. mondat egy, a többi mondat több PrE-böl áll.
A több PrE-s mondatokban PrE-kre lebontva ábrázoljuk az artikulációs tempót.

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Tartam (ms)

6. ábra
A vizsgált hat bemondó hírolvasásából mért 103 mondat belseji szünet 

időtartam-eloszlása 50 ms-os idősávokra átlagolva
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A tagoltsági paraméter is a szünetektől, azaz a bemondótól függ. Látható, 
hogy a HN-2 bemondó tagolta legkevésbé a beszédét, a HF-2 pedig a legjobban 
a hat hírbemondó közül.

A vizsgálatok során szétválogattuk az egy, kettő, három és négy prozódiai 
egységet tartalmazó mondatokat, és kiszámítottuk a rájuk jellemző részletezett 
adatokat (2. táblázat).

2. táblázat: A hat bemondó részletezett időszerkezeti átlagai a hírolvasásnál

Mondat Paraméter HF-1 HF-2
28

HF-3
12

HF-4
30

HN-1
10

HN-2
13

1 PrE (9 m.) (11 m.) (3 m.) (14 m.) (2 m.) (8 m.)
Art. s. (hang/s) 13,1 15,5 12,3 15,0 13,7 13,5

(3 m.) (9 m.) (5 m.) (9 m.) (1 m.) (2 m.)
2 PrE Art. s. 1 (hang/s) 13,0 14,6 14,6 15,2 13,5 14,6

Art. s. 2 (hang/s) 13,5 13,4 14,1 14,7 13,7 13,8
1. szünet Tartam (ms) 287 273 238 99 75 48
Ossz. jel Tartam (ms) 29793 51898 34305 40859 6161 17143

(1 m.) (6 m.) - (5 m.) (6 m.) (3 m.)

7 P r E
Art. s. 1 (hang/s) 15,1 14,6 15,0 14,4 14,7
Art. s. 2 (hang/s) 11,2 14,8 - 14,8 14,0 13,2
Art. s. 3 (hang/s) 12,6 13,0 - 14,5 13,4 14,4

1. szünet Tartam (ms) 70 360 - 219 422 343
2. szünet Tartam (ms) 70 196 - 205 395 190
Ossz. jel Tartam (ms) 5541 46393 - 44047 63790 25786

(1 m.) - (3 m.) (3 m.) (1 m.) -
Art. s. 1 (hang/s) 14,6 - 14,2 15,0 15,4 -

4 PrE Art. s. 2 (hang/s) 14,8 - 15,0 13,0 13,9 -
Art. s. 3 (hang/s) 13,6 - 15,1 15,5 14,1 -
Art. s. 4 (hang/s) 13,7 - 12,0 13,7 12,2 -

1. szünet Tartam (ms) 363 - 308 93 588 -
2. szünet Tartam (ms) 84 - 227 197 328 -
3. szünet Tartam (ms) 85 - 200 146 64 -
Ossz. jel Tartam (ms) 9746 - 22991 23041 12594 -

Látható, hogy az artikulációs sebesség a PrE-k elején általában nagyobb, mint 
a végén. A szünettartásra vonatkozóan csak egyetlen adatban látunk némi ten
denciát. Ha több szünet van a mondatban, és ezek között van(nak) 200 ms felet
tiek), akkor az első szünet általában a leghosszabb. A továbbiakban összefüg
gést kerestünk a szünetek hossza és a mondat szerkezete, illetve a szöveg tártál
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ma között is. A több prozódiai egységet tartalmazó hírmondatokban a szünetek 
hosszát a bemondó különböző értékekre állítja be. Például egy három PrE-s 
mondatban az első szünet 300 ms, a második 85, a harmadik 100 ms. Mi hatá
rozza meg ezeket a hosszakat? El lehet-e rendezni más sorrendben ezeket a szü
neteket a mondaton belül? Zavarná-e ez az átrendezés a hír megértését, az olva
sás minőségének megítélését? Úgy találtuk, hogy a hosszú szünetek (200 ms fe
lett) zömmel a hallható lélegzetvételhez köthetők. A hírolvasó két dolgot mér fel 
automatikusan. Eldönti, hogy a hír felolvasásához a szöveg tartalma hol engedi 
meg a szünettartást, az ott beiktatott szünet hosszát pedig az is befolyásolja, 
hogy szükségesnek látja-e a levegővételt. A feldolgozott híranyagból kigyűjtöt
tük a lélegzetvételből származó szüneteket. Ezek átlaga bemondónként a követ
kező: HF-1: 306 ms, HF-2: 352 ms, HF-3: 377 ms, HF-4: 266 ms, HN-1:448 ms 
és HN-2:490 ms. A lélegzetvételhez kapcsolható szünetek hossza tehát jellemző 
a bemondóra. A két női hírolvasónál ezek a szünetek lényegesen hosszabbak, 
mint a férfiaknál. A levegővételes szünet egyedi, minimális értéke 135 ms, a 
maximális 665 ms volt. A 135 ms-os minimális értéknél nem is igazi levegővé
telről van szó, a beszélő csak hirtelen beszív egy kis adag levegőt. A levegővéte
les szünetek eloszlását a férfi hírolvasók 44 ilyen szünetéből számolva a 7. ábra 
mutatja. E szerint a lélegzetvételhez a beszélők legtöbbször 250-400 ms közötti 
szünetet tartottak.

8
7

130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 

Tartam (ms)

7. ábra
A HF bemondók LGSZ-eloszlása 30 ms-os sávok szerint

A levegővételes szüneteknek a mondaton belüli elhelyezkedését is vizsgáltuk. 
A vizsgált mondatok nagy részében, ha több PrE, tehát több szünet van a mon
datban, akkor az első szünet általában hosszabb, mint a többi. A szünetek szere
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pének további tisztázására percepciós kísérletet végeztünk. Azt akartuk megtud
ni, hogy az LGSZ hosszának megváltoztatása ugyanazon közlésben befolyásol
ja-e egy több prozódiai egységből álló hír minőségi megítélését. Van-e ideális 
szünethossz, ami a hallgatónak fontos a hír percepciós feldolgozásához? Ez a 
szünethossz egyezik-e a bemondó által produkált szünethosszal? Hipotézisünk 
az, hogy bizonyos határok között a hallgató nem érzékeny a szünethossz meg
változtatására. Ennek ellenőrzése a későbbi modellezés szempontjából fontos.

Ebben a kísérletben a meghallgatási anyag alapjául az eredetileg felvett hír
mondatokból az 5 alábbi mondatot válogattuk ki. Szempont volt, hogy a mondat 
két PrE-t tartalmazzon, és a kettő közötti szünettartás LGSZ típusú legyen.

Kiatható Magyarországnak Kulcsár Atilla; döntött nem jogerősen a bécsi 
lekfelsőp tartományi bíróság.

A kihalgatást az antiterorista etységek vezették; de jelen voltak a török tit
kosszolgálatok képviselői is.

Embereken is kipróbáják ászt az oltóanyagot; amelyet az ebola virus ellen 
fejlesztettek ki az Egyesült Alamogban.

Rudolf Suszter szlovák kösztársasági elnök; aláírta az önálló magyar egyetem 
létrehozásáról szóló törvényt.

A londoni bakingem palotában töltötte az északád dzsordzs bus elnök; aki fe 
leségével eggyüt tegnap este érkezett a brit fővározsba.

Ezen alapmondatok szünethosszát (és csak a szünethosszát) mesterségesen 
megváltoztatva létrehoztunk preparált mondatokat. Minden alapmondatból négy 
változatot hoztunk létre, mindegyikben más-más szünethossz szerepelt. Az ere
deti szünetet 25%-osra, 50%-osra, 150%-osa és 200%-osra változtattuk meg. így 
ötfajta mondat állt rendelkezésre minden mondatcsoportban, a teszt tehát 25 
mondatból állt. Ezeket véletlenszerű sorrendbe rendeztük, majd meghallgattat
tuk 8 férfival és 7 nővel (életkoruk 22-45 év).

A feladat meghatározása a következő volt: „A mondat meghallgatása után 
döntse el, hogy a hallott mondatot ritmikai szempontból melyik kategóriába so
rolja: 5 = nagyon jó, 4 = jó, 3 = közepes, 2 = nem jó”. A 3-as és a 2-es ítélet mel
lé értékelést is kértünk. Kíváncsiak voltunk, hogy mi váltja ki az esetlegesen ala
csonyabb besorolást a hallgatóban olyan beszéd hallatán, amelyben a hangzó 
rész kifogástalanul, profi bemondó felolvasásában hangzik fel, csak a szünet 
időtartama változik. A teszt eredményeit a 375 válaszra vonatkozóan a 3. táblá
zat tartalmazza. Az adatok szerint az eredetileg produkált szünetek lerövidítése 
egyáltalán nem zavarta a hallgatókat. A szünet nyújtásánál csupán a 200%-os ér
tékre meghosszabbított szüneteknél tettek számottevő kifogásokat. Az eredmé
nyekből azt a fontos következtetést vontuk le, hogy a hírolvasásnál az LGSZ 
hossza, ha azt az eredeti hossz 25-150%-os értékén belül bármilyen értékre vál
toztatjuk, nem befolyásolja lényegesen a beszéd ritmikai megítélését. Ennek to
vábbi következménye az, hogy az esetleges szünetmodellezésnél szabadabban 
tervezhetők a szünethosszak.
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3. táblázat: A válaszok száma osztályzatok és szünetcsoportok szerint

Osztályzat
25%

Szünethossz 
50% 100% 150% 200%

A válaszok 
száma aránya

5 76 83 89 61 309 82,4%
4 37 37 9,8%
3 4 17 21 5,7%
2 8 8 2,1%

A közlendő tartalom és az artikulációs sebesség változása között is találtunk 
összefüggéseket. Megvizsgáltuk, hogy az egyes intonációs frázisokon belül ho
gyan alakul az artikulációs sebesség. Megjegyezzük, hogy itt számoltunk azzal a 
bizonytalansági tényezővel, hogy az artikulációs sebesség mérése annál pontat
lanabb, minél kevesebb számú beszédhangra vonatkoztatva számítjuk ki azt. 
A kiejtés gyorsulásának, illetve lassításának mértékére azonban számadatok 
formájában csak az egységre kiszámított artikulációs tempóból következtethe
tünk. Az így kapott artikulációstempó-adatok megmutatták, hogy egy PrE-re ka
pott átlagos artikulációs sebesség körül a PrE-n belül is tempóváltoztatásokat va
lósít meg a beszélő. Példaként a HF-1 és a HN-1 bemondó egy-egy mondatából 
az első PrE-t mutatjuk be (8. ábra) az ilyen feldolgozás után. A példamondatok
ból bemutatott prozódiai egységekre számított átlag a következő volt: HF-1: 
13 hang/s, HN-1: 14,44 hang/s. A köztes artikulációs tempóadatokból látható, 
hogy a bemondók jócskán megváltoztatják a beszédük sebességét a közlemény 
belső szerkezetében. Ez ad egyfajta ritmust. A HF-1 bemondó mondatában a 
harmadik IF-ben található lelassított tempó (10 hang/s-os érték) szinte elválaszt
ja ezt a részt a két szomszédos IF-tól, noha konkrét szünet nincs a jelben. Ez a 
lassítási stratégia egyfajta rejtett szünettartásnak felel meg, amit nem nevezhe
tünk hangos szünetnek, mivel nem hezitálás.
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8. ábra
Az artikulációs sebesség változása a HF-1 és a HN-1 bemondó 
egy-egy mondatának első PrE-ében az intonációs frázisokban. 

Az IF-határokat vékony, a PrE-határokat vastag függőleges vonal jelzi.
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Ugyanezt a stratégiát alkalmazzák a hírolvasók, amikor a szó utolsó hangját 
(vagy esetleg éppen a hangsúlyozandó szó előtti névelőt) nyújtják meg, és ahhoz 
folyamatos artikulációval kapcsolják a következő szó indítását. Ilyenkor a meg
nyújtott hang hossza akár kétszerese is lehet annak, amit mondat belseji helyzet
ben mérthetünk. Példa a feldolgozott hírek egy mondatrészletéből: Magyaror
szágnak a jövő májusi uniós csatlakozásig még van lehetősége arra hogy... 
Az első szó végén a kiemeléssel jelzett megnyújtott szóvégi [k] mássalhangzó és 
az azt követő névelő mért időtartamai 132, illetve 140 ms. Ezek a hangok nor
mál, mondat belseji helyzetben átlagosan 80 ms hosszúak. A konkrét esetre vo
natkoztatva az összehasonlítást: a Magyarországnak szó [o] hangjai rendre 51, 
91, és 83 ms-osak, szemben a szót követő névelővel. Hasonló jelenség mérhető 
a következő mondat első szavának végén, ahol a [t] zörejszakaszát nyújtja meg a 
bemondó (100 ms-ra): A hőmérséklet az országban jelenleg...

A hírolvasás időszerkezetére összegezve a következő általános összefüggése
ket állapítottuk meg:

-  A hírolvasáskor a bemondók a közlemény elejét arájuk jellemző átlagos ar
tikulációs tempónál magasabb értékkel indítják. Ha hangsúlyozott szóval kezdő
dik a mondat, akkor ez különösen jellemző. Itt tehát nincs hangnyújtás a hangsú
lyozott szótagban.

-  A közlemény hosszától és összetettségétől függően széles tartományban va
riálják az artikulációs sebességüket a közleményen belül. A variáció összefügg a 
szöveg tartalmával.

-  A szerkezethatárokon alkalmazott szünetek hosszát egy mondaton belül va
riálják.

-  Ha levegővételes szünet van a több szünetet tartalmazó mondatokban, akkor 
ez általában az első a szünetek sorában.

-  A levegővételi szünetek időtartamának megváltoztatása nem befolyásolja a 
mondat ritmikai megítélését.

- A  mondatközi szünetek lényegesen nagyobbak, mint a mondat belsejiek.
- A  hangnyújtást rejtett szünet kialakítására használják, ezzel ritmikai és 

hangsúlyozási komponenst visznek a beszédjelbe.
-  A mondat belseji szerkezethatár előtt a tempót lassítják, illetve szinten tart

ják.
-  A lényeges információt hordozó szövegrésznél, főleg a mondat belsejében, a 

hangsúlyozáskor a tempót a hangsúlyozott szótagban lassíthatják, majd a nem 
hangsúlyos részben gyorsítják. Ezt a stratégiát megfordítva is alkalmazzák, a lé
nyeg a tempó változtatás.

-  A közlemény legvége (utolsó néhány szótagja) lényegesen lassúbb tempójú, 
mint a mondat indítása.

Alapfrekvencia
A hírolvasó bemondók beszédében az alapfrekvencia széles sávban változik, 

akár mondatról mondatra is. A szűkített F0-átlag (4. táblázat) ugyanakkor közel 
azonos értéket mutat a férfiaknál (72-89 Hz). A nőknél az átlag 116-129 Hz-es.
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A hat bemondó produkciójának vizsgálatából kapott alapfrekvencia-adatokat 
szintén a 4. táblázatban összegeztük.

4. táblázat: A hírolvasó bemondók alapfrekvencia-görbéinek 
jellemző értékei és értéksávjai

Paraméter HF-1 HF-2 HF-3 HF-4 HN-1 HN-2
Szűkített F0-átl. (Hz) 84 87 89 72 129 116
HF0K (Hz) 110-180 120-190 120-170 90-210 210-300 140-240
HF0V (Hz) 50-70 60-70 60-70 50-55 100 90-100
HF0PrE-lV(Hz) 70-90 70-90 80-90 70-100 120 100-110
F0PrE-2K (Hz) 90-160 110-140 120 150 100-190 170-220 150-200
Hmin/Hmax a mondat 
elején 0,13/0,75 0,12/0,87 0,25/0,50 0,14/1,57 0,32/0,83 0,09/0,72

Az alapfrekvencia alakulása a hangsúlyozás nélkül indított mondatban (fent) 
és az erősen hangsúlyozott mondatindításnál (lent) a HF-4 bemondónál

A beszélők által produkált legmagasabb alapfrekvencia-érték attól függ, hogy 
a beszélő mennyire erősen hangsúlyoz a beszéde folyamán. Az alapfrekvencia 
teljes mozgási sávjában a mondat végén mérhető a legalacsonyabb frekvencia,



38 Olaszy Gábor

és ezt viszonylag állandó értéken tartja a beszélő (a férfiaknál 50-70 Hz-en, a 
nőknél 90-100 Hz-en). Az F0 átfogási sávját tehát zömmel a mondatkezdés hatá
rozza meg, hiszen általában ide esik a legintenzívebb hangsúly. A 4. táblázat 
utolsó sorában bemutatott alsó és felső határértékek szerint a legkontrasztosab- 
ban a HF-4, a legkevésbé a HF-3 hangsúlyozott.

A hangsúlyozás mértékét egyrészről a szöveg tartalma határozhatja meg, más
részről a beszélőnek az a tudatos vagy ösztönös stratégiája, hogy a hírolvasás so
rán a mondatok prozódiájának változatosnak kell lennie. Ezért a mondatindítá
sok Hz-értékei széles sávban, ugyanakkor ciklikusan mozognak. A mondatok 
belsejében ez a mozgás korántsem ilyen intenzív. Ha a szöveg fontos mondani
valóval kezdődik, a bemondó nagyon kiemelheti a hangsúlyos szótagot, és főleg 
az alapfrekvencia emelésével érzékelteti akiemelt hangsúlyt. Ellenkező esetben 
alacsonyabb értékről indítja a mondatot. E két változatra bemutatjuk a HF-4-es 
bemondó két hírmondatát a 9. ábrán.

Látható, hogy a HF- 4 bemondó beszédében a dallam uralkodó alapkompo
nense enyhén eső (80-70-60 Hz) tendenciát mutat. A hangsúlyozási különbsége
ket leszámítva ez jellemző mindkét bemutatott mondatra. Az ábra felső monda
tában nincs is lényeges eltérés ettől a komponenstől, a mondatdallam 80 Hz-ről 
kezdve fokozatosan csökken 70 Hz-re, a mondat elején lévő gyengén hangsú
lyozott szavakban az F0CS maximum 100 Hz-ig emelkedik. Az ábra alsó mon
datában az erős hangsúlyozás eredményeképpen az első hangsúlyozott szóban az 
F0CS = 190 Hz, majd meredek eséssel csökken az F0 a szűkített F0 mint alap
komponens irányába a 80 Hz-es értékre. A beszélő innen folytatja a további 
hangsúlyok (F0CS-k) megvalósítását, miközben az alapkomponens értéke is fo
kozatosan csökken 70 Hz-re a mondat végére.

Amennyiben több prozódiai egységből áll a mondat, az egyes egységek befe
jező F0PrE-xV értéke (azx az egység sorszámát jelenti) jellemző a PrE mondat
beli pozíciójára, az x növekedésével az alapfrekvencia fokozatosan csökken, 
azonban ez a csökkenés egységenként csak néhány Hz-nyi. A mondat végének 
befejező alapfrekvencia-értéke korlátot szab ennek a csökkenésnek (lásd a
2. táblázatban: a férfiaknál a mondatzáró Hz-értékek és az első prozódiai egysé
gek vége között mindössze 20 Hz különbség van). Hosszú mondatoknál, több 
PrE esetén előfordul, hogy az F0PrE-xV értéke nem változik két PrE között, te
hát ugyanazt a szintet tartja mindaddig, amíg el nem éri az utolsó, mondatzáró 
PrE-t, amelynek végére megvalósul a mondatzáró, legalacsonyabb alapfrekven
cia. A hangsúllyal kezdődő belső PrE-k indulási alapfrekvenciájára vonatkozóan 
pedig az mondható el, hogy az egymás után következő PrE-kben a hangsúly he
lyén mérhető alapfrekvencia-kiemelkedés csúcsértéke fokozatosan egyre alacso
nyabb Hz-értékkel valósul meg, minél távolabb vagyunk az első PrE-től. így a 
mondatban lévő prozódiai egységek sorát olyan F0-menet jellemzi, ami hasonlít 
egy fűrészfog jellegű képre, amelyben a fogak csúcsai fokozatosan egyre kiseb
bek (10. ábra).
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10. ábra
Három PrE-ből álló hírmondat fűrészfoghoz hasonló alapfrekvencia-képe.

A PrE-ek kezdetén lévő F0PrE-K értékek (körrel jelölve) 
rendre alacsonyabb frekvenciával valósulnak meg.

A hírolvasásban megvalósuló alapfrekvencia-változások összefoglalása.
-  A mondat F0K értéke változik mondatról mondatra. Ez a hírolvasás változa

tosságának egyik eszköze. Az erős hangsúlyoknál a férfiak elérik a 200 Hz-es, a 
nők a 300 Hz-es magasságot.

-  A mondat utolsó szótagjában megvalósuló befejezés viszont nemigen válto
zik, az F0V érték kis sávban mozog (a férfiaknál a 70-80, a nőknél a 100 Hz-es 
érték a jellemző).

-  A két végpont közötti átfogás tehát nagy. Az alapfrekvencia alakulását e két 
végpont között egyrészről a PrE-k száma, azon belül pedig a hangsúlyos szavak 
száma határozza meg.

-  Több PrE esetén az alapfrekvencia-változás fürészfoghoz hasonló vonulatot 
ír le, amelyben a hangsúlyoknál kiemelkedések találhatók. Minden PrE eleje 
magasabb F0-értéken van, mint az előző PrE végpontja.

-  Több PrE esetén a PrE-k végpontjai kissé magasabb értéken vannak, mint az 
F0V, és egyre közelednek ahhoz.

-  A hangsúlyozás erősségi fokát a hangsúlynál kiemelkedő csúcs F0CS értéke 
és az azt követő meredek esés mélysége (F0A) határozza meg. Minél nagyobb a 
frekvenciatávolság e két pont között, annál erősebb a hangsúly.

-  A hírolvasásnál általában a mondat első hangsúlya a legerősebb.
-  A PrE-k elején lévő hangsúly a legtöbb esetben a PrE legerősebb hangsúlya.
Intenzitás
A hírolvasás beszédjelének intenzitásviszonyai korántsem mutatnak olyan 

változatosságot, mint az alapfrekvencia. A PrE-kre enyhén eső intenzitásgörbe a 
jellemző, a mondat végére az intenzitás a kiindulási értékhez képest mintegy 
10 dB-t esik. Az eredményeket az 5. táblázatban foglaljuk össze (lásd ugyanak
kor példának a 4. ábra intenzitásgörbéjét).
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5. táblázat: A felolvasott hírmondatok intenzitásgörbéinek jellemző értékei 
és értéksávjai a HI0K = 0 dB-hez viszonyítva a hat bemondóra

Paraméter HF-1 HF-2 HF-3 HF-4 HN-1 HN-2
HI0V (dB) - 8,-12 -10 -10 -10 -8 ,-10  -5
HIPrE-lV (dB) -10 -5 ,-10 -5 ,-1 0 -5 -4 -5
HIPrE-2K (dB) -5 0 -3 -3 -2 -3
HI0CS a környezet
hez viszonyítva (dB) 0, +5 0, +3 0, +3 0, +3 0, +2 0, +3

Hangszínezet
A hangszínezet változtatása nem jellemző a hírolvasásra. A hírolvasó bemon

dóknak jellegzetes, általában öblös, kellemes hangszínük van. Az esetleges vál
tozatosságot a bemondó a rá jellemző, sajátos alapfrekvencia-változtatással, il
letve a rá jellemző ritmika alkalmazásával oldja meg. A médiában ezen felül 
nem ritka, hogy a bemondókat mondatonként váltogatják.

Mesemondás (M)
Időszerkezet
A vizsgált három mese időszerkezeti alapadatait a 6. táblázat tartalmazza. 

Az összesített adatokból a következő általános jellegzetességek olvashatók ki. 
A mesemondásban az artikulációs sebesség kisebb, mint a hírolvasásnál. A mon
datok rövidek, jól tagolhatok. A mesemondók élnek is ezzel a lehetőséggel, ezért 
a mondat belseji szünetek száma megsokszorozódik, időtartamuk jellemzően 
hosszú.

A mesékre kapott artikulációs sebességek azt mutatják, hogy azok kisebbek, 
mint a magyarra többek által is megállapított 13 hang/s-os jellemző érték. A be
szédtempó is alacsonyabb, mint a hírolvasásnál, ez nyugodtabb beszédre utal. 
A mért artikulációs sebességek eloszlását a mesélőkre lebontva a l l .  ábra mutat
ja-

A tagoltsági paraméter a mesemondásnál 20,0-24,7 közötti. A hírolvasásnál a 
HF-1 jelű bemondóra számolva, aki 21 szünetet valósított meg az 1040 hangnyi 
14 mondatban, a T = 49,5. A mesében mért kisebb T érték azt mutatja, hogy a 
hírolvasáshoz képest a meséhez kapcsolódó stílus tagoltabb beszédet jelent.

Az átlagos mondathossz a 3 mesében 34,7-49,5 hang/mondat. Ugyanez az ér
ték a HF-1 jelű hírolvasóra számítva 80. A híreknél tehát átlagosan hosszabb 
mondatok szerepelnek, mint a mesékben.
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6. táblázat: A vizsgált három mese idöszerkezeti adatai

Paraméter MN-1 MN-2 MF
A mese hossza (ms) 182277 184583 186108
Összes beszédjel (ms) 139134 151707 140663
A mondatok száma 41 46 42
A PrE-k száma 73 79 86

A hangok száma 1685 1856 1599
Összes szünet (ms) 43143 32876 45445
Szünetek a mondatban (ms) 11996 8416 9990
Számuk 39 36 32
Átlagos szünethossz a mondatban (ms) 307 233 312
Mondatközti szünet (ms) 31147 24460 35456
Számuk 34 39 46
A szünet aránya a mese hosszára vetítve (%) 23 18 24
A mondat belseji szünet aránya a több PrE-s 
mondatokban (%) 13,0 9,8 8,4

Az összes szünet aránya a beszédjelhez (%) 31 21 32
Artikulációs sebesség (hang/s) 11,9 12,2 11,4
Az artikulációs sebesség minimuma (hang/s) 8,3 9,2 9,0
Az artikulációs sebesség maximuma (hang/s) 14,5 15,9 15,4
Beszédtempó (hang/s) 9,2 10,0 8,6

Tagoltság (hangszám/a szünetek száma) 23,0 24,7 20,0

Átlagos mondathossz (hang/mondat) 49,5 47,6 34,7

B M N - l  □  MF B M N - 2

Artikulációs tempó (hang/s)

11. ábra
A mondatokban mért artikulációs sebességek eloszlása a mesemondásokban
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Alapfrekvencia
A mesemondásra a dinamikus, a hangsúlyokban nagy frekvenciaközöket átfo

gó, alapvetően magasabb fekvésben realizált hang a jellemző. A női bemondók
nál az F0 maximuma egyes hangsúlyoknál elérte az 500 Hz-es értéket, a mon
datvégi, befejező alapfrekvencia-érték is magasabb volt, mint például a hírolva
sás női bemondóinál (11. ábra). A dallamformálási és hangsúlyozási eredménye
ket a 7. táblázat tartalmazza. A nőknél a Hmin/Hmax értékek közötti nagy kü
lönbség szintén azt jelzi, hogy a hangsúlyozási skála igen széles.

f o w

11. ábra
Példa a mesemondásra jellemző intenziv hangsúlyozásra. 

A függőleges vonalak a szóhatárokat jelzik.

7. táblázat: A mesemondásra jellemző alapfrekvencia-görbék jellemző értékei
és értéksávjai

Paraméter MN-1 MF MN-2
Szűkített Fo-átlag (Hz) 153 104 162
F0K (Hz) 230-470 160-290 220-500
F„V (Hz) 120-160 70-80 140-150
F0PrE-lV(Hz) 160-240 80-90 140-170
F0PrE-2K (Hz) 180-320 160-190 220-500
Hmin/Hmax a mondat elején 0,2/1,8 0,6/1,2 0,25/1,75

Intenzitás
A mesemondó nagyobb dinamikával beszél, mint például a hírolvasó. Az in

tenzitás egy mondaton belül a kezdőpont és a befejezés között a legtöbb esetben
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20 dB-nyit is változik ( 12. ábra). Az átlagolt eredményeket a 8. táblázat mutatja. 
A PrE végén jellemző a hang felkapása mind intenzitásban, mind alapfrekvenci
ában. Ilyenkor az intenzitás akár 8-10 dB-lel is megemelkedhet az utolsó ma
gánhangzón (lásd a 12. ábrán a nyíllal jelölt részt).

12. ábra
Az intenzitásszerkezet a mesemondás egy mondatában.

Az átfogás eléri a 20 dB-t. A szünettartást (420 ms) a szürke sáv jelzi. 
A vékony függőleges vonalak a szóhatárok.

8. táblázat: A mesemondások intenzitásgörbéinek jellemző értékei 
és értéksávjai az MI0K = 0 dB-hez viszonyítva

Paraméter MN-1 MF MN-2
MIoV dB -18, -22 -20, -22 -15, -22
MIPrE-1 V dB

701 -5,-15 -5,-15
MIPÆ-2K dB -5 ,-8

OTu-T1 1 ky» 1 o

MIoCS a környezethez viszonyítva (dB) +3,+5 +5,+8 +5, +8

Hangszínezet
Mint látjuk az eddigi adatokból, a mesemondó mind az alapfrekvencia, mind 

az intenzitás tekintetében bőven kihasználja a beszédkeltő rendszerének a meg
szokottnál sokkal szélesebb lehetőségeit. Ez mondható el a hangszínezetről is. 
A szituációk jobb érzékeltetésére a beszélők néha fátyolosítják, néha érdesítik a 
hangszínezetüket. Ez hozzátartozik a mesemondáshoz.

Novella felolvasása (N)
A rádióból felvett rövid novellát női bemondó olvasta fel (NN); a mü 16 mon

datból állt. A mérések szerint a szöveg tartalmi vonatkozásai lényegesen befo
lyásolják az artikulációs sebesség alakulását, valamint a szünettartási stratégiát. 
A felolvasás mondataiban összesen 45 PrE volt.
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Időszerkezet
A novella felolvasásából kapott időszerkezeti adatokat a 9. táblázat tartalmaz

za. A produkció teljes hosszának közel harmadát alkotják a szünetek, ami meg
felel a korábbi kutatásokból közölt adatoknak. A mondatok közötti szünetek szé
les tartományban valósulnak meg, 500-1600 ms közötti értékek mérhetők a pro
dukcióban. Ez azt mutatja, hogy ezekkel a szünetekkel szabadabban bánhatunk 
(akár lényegesen meg is nyújthatjuk őket), mint a mondaton belüli, a PrE-ket el
választó szünetekkel.

9. táblázat: A novellafelolvasás időszerkezeti adatai

Paraméter NN
A novella hossza (ms) 103308
Összes beszédjel (ms) 79252
A mondatok száma 16
A PrE-k száma 45
A hangok száma 1083
Összes szünet (ms) 24056
Szünetek a mondatban (ms) 11721
Számuk 29
Átlagos szünethossz a mondatban (ms) 404
Mondatközti szünet (ms) 12335
Számuk 15
A szünet aránya a novella hosszára vetítve (%) 23
A mondat belseji szünet aránya a több PrE-s mondatokban (%) 14,9
Artikulációs sebesség (hang/s) 13,2
Az artikulációs sebesség minimuma (hang/s) 8,9
Az artikulációs sebesség maximuma (hang/s) 16
Beszédtempó (hang/s) 10,4
Tagoltság (hangszám/a szünetek száma) 37,3
Átlagos mondathossz (hang/mondat) 67,6

A mondaton belüli PrE-k közötti szüneteket két szempontból vizsgáltuk. Egy
részről a szünetek időtartamait vettük számba, másrészről arra is kíváncsiak vol
tunk, hogy a szöveg szempontjából hol voltak a szünetek. Ha a teljes jelidőre ve
títjük az összes szünetet, akkor ez a novella esetében 23%. Ez magasabb, mint 
például a hírfelolvasásra kapott érték ( 1:0,23), viszont közel áll a mesemondásra 
kapott értékhez. Ez azt mutatja, hogy a prózafelolvasás tagolási foka közelebb áll 
a mesemondáshoz, mint a hírfelolvasáshoz. A mondat belseji szünetek döntően 
két idősávra koncentrálódnak: a 200 és 250 ms-os értékkel 8-szor tartott szünetet 
a felolvasó, 350 ,400 ,450-essel 14-szer. A legrövidebb szünet 195 ms (1 db), a
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leghosszabb 900 ms ( 1 db) volt. Ez utóbbi tulajdonképpen egy megdöbbenést ki
fejező hatásszünet a következő mondatban: De fiam ; hisz nem is tucc úszni!

A prózafelolvasás beszédstílusában az artikulációs sebesség változása és a 
szöveg tartalma között egyértelmű összefüggést lehetett kimutatni. A feszültség
gel teli részeken nő a sebesség, a leíró jellegűeknél a 12-13 hang/s-os artikuláci
ós tempó a jellemző. A novella elején alacsonyak a sebességi adatok, a negyedik 
mondattól kezdve érezhető a feszültség. Az egyes PrE-kre vetítve ettől a ponttól 
kezdve a következő adatokat mértük: A gyerekek kiabálnikesztek{\5,0 hang/s); 
és akkor a családi ház udvaráról ety fiatalember felpattant ( 14,8 hang/s); átug
rotta a kerítést (13,0 hang/s); ruhád dobált le magáról (13,3 hang/s); 5 futott a 
gödörhöz (12,8 hang/s). Csak annyit kérdezett slettében, hoty hol esed bele a 
gyerek ( 16,0 hang/s); majd beugrott a gödörbe ( 15,0 hang/s). Ezt a fenti jelensé
get kontrollmérésekkel is ellenőriztük. Ugyanezt a novellát felolvastattuk másik 
három bemondóval is, és náluk is a fentivel megegyező tendenciákat találtunk. 
A prózafelolvasásban mért adatok szerint tehát azt mondhatjuk, hogy az artiku
lációs tempó változása a mondatokon belül hasonlóan gazdag, mint például a 
hírfelolvasásnál, az átlag is ahhoz áll közel. A beszédtempó tekintetében viszont 
a kapott érték a mesemondáséhoz van közelebb. Ez a műfaji kategória tehát az 
időszerkezeti alapadatok tekintetében a hírolvasás és a mesemondás között áll.

Alapfrekvencia
A novella mondataiban általában kisebb alapfrekvencia-mozgásokat találtunk, 

mint akár a hírolvasásnál, akár a mesemondásnál. A leíró jellegű szövegrészekre 
különösen jellemző a kis F0-változás, ilyenkor a dallam közel szinttartó. Ugyan
akkor a mozgalmas, feszült részeken a hangsúlyozás jelen van, és rá az eddigi 
mérésekben megszokott alapfrekvencia-csúcsok a jellemzőek, ámbár nem olyan 
mértékű kiemelkedésekkel. A prózafelolvasásban e két dallamforma váltakozása 
van jelen. A PrE-k tekintetében mért értékeket a 10. táblázat tartalmazza.

10. táblázat: A novellafelolvasás alapfrekvencia-görbéinek jellemző értékei
és értéksávjai

Paraméter NN
Szűkített Fo-átlag (Hz) 195
F0K (Hz) 220-400
F0V (Hz) 140-180
F0PrE-lV(Hz) 200-220
F0PrE-2K (Hz) 280-320
Hmin/Hmax a mondat elején 0,04/0,61

Intenzitás
A vizsgált prózai felolvasásnál a beszélő dinamikájára a 10 dB-es átfogási sáv 

a jellemző. Az intenzitás egy mondaton belül a kezdőpont és a befejezés között a
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legtöbb esetben 10 dB-nyit változik (11. táblázat). A PrE-kre enyhén eső intenzi
tásgörbe a jellemző, itt a változás a kezdőpont és a végpont között 8-14 dB. 
APrE végén jellemző a hang felkapása mind intenzitásban, mind alapfrekvenci
ában. Ilyenkor az intenzitás 3-5 dB-lel megemelkedhet az utolsó magánhangzón.

11. táblázat: A felolvasott novella intenzitásgörbéinek jellemző értékei 
és értéksávjai a NI0K = 0 dB-hez viszonyítva

Paraméter NN
NI0V (dB) -8 ,-14
NIPrE-lV (dB) -5 ,-10
NIPrE-2K (dB) -5, -8
NI0CS a környezethez viszonyítva (dB) +3,+5

Hangszínezet
A prózai felolvasás közel áll a mesemondáshoz, így itt is tapasztaltuk, hogy a 

beszélő él a hangszínezet által kínált lehetőségekkel. A szituáció érzékeltetésére 
a beszélő sokszor présel, a mondatok végén sokszor levegőssé teszi a zöngés 
hangokat, glottalizál is.

Reklám (R)
A hangos reklám a médiák műsoraiban vezető helyet foglal el. Ezért is fontos 

az akusztikai vizsgálata. A reklámok beszédsebessége változó. Itt most a gyors 
beszédű reklámokkal foglalkozunk. Ezek artikulációs sebessége átlagosan sok
kal nagyobb, mint a normál beszédé. Ennek egyik oka lehet, hogy a reklámszö
veg-tervezők egy adott időkeretbe (például 20 másodperc) a lehető legtöbb 
információt zsúfolják bele. Az általunk mért reklám 20 másodperces gyógyszer- 
reklám volt, női és férfi bemondó felolvasásában. A reklámban 6 mondat hang
zott el (összesen 285 hang), a tiszta jelidő 18126 ms volt. Az 5. és 6. mondatot 
férfi mondta el.

Időszerkezet
A bemondók az elhangzott 6 mondatból kettőben tartottak egy-egy szünetet 

(60 és 68 ms). A mondatok közötti szünetek értéke: 130, 180,200,200,284 ms. 
Az artikulációs sebességek az első 5 mondatra mondatonként a következők: 
15,1; 15,1; 12,0; 12,0 és 15,8 hang/s. A hatodik mondat a jól ismert felhívás volt: 
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betektájékosztatót, vaty kér
dezze mek kezelő orvosát, gyóccerészét! Ennek a mondatnak az artikulációs tem
pója 19,6 hang/s volt. A szöveget szünet nélkül mondta el a felolvasó, a mondat 
elhangzási ideje 4673 ms. A legnagyobb tempót az olvassa el a betektájékoszta
tót részben valósította meg a bemondó: 22 hang/s-os értékkel. A másik két rész
ben 19,1 hang/s volt a sebesség. Ugyanezt a felhívást rögzítettük a rádióból még 
három bemondó ejtésében. Ezekre a hossz- és artikulációstempó-adatok a követ
kezők: 4914 ms és 18,7 hang/s; 4922 msés 18,7 hang/s; 4963 msés 18,5 hang/s.
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Az átlagos hangidőtartam a vizsgált négy felhívási szövegben 51 ms volt (a nor
mál beszédben ez 75-80 ms-os érték). A hangonkénti vizsgálat szerint a fonoló- 
giailag hosszú hangoknál nagyobb mértékű rövidülés tapasztalható, mint a rövid 
hangoknál (a rövid-hosszú arány a tényleges jelidöben szinte kiegyenlítődik), to
vábbá a zár- és zár-rés hangoknál a zárszakasz rövidül. A [t, ts, k] hangoknál a 
zárszakasz értéke 15-45 ms közötti tartományba esik, a felpattanási, illetve zár- 
feloldódási időtartamok azonban olyan értékűek, mint a normál 13 hang/s-os be
szédben. A gyors beszédű reklámról tehát az mondható el, hogy az artikulációs 
sebesség 15-22 hang/s közötti. A legnagyobb mért érték már igen gyors beszéd, 
közel áll az elfogadható artikuláció felső határához. Ennél a tempónál a hangok 
időtartamai erősen megváltoznak, a megszokott időarányok eltűnnek, és a ma
gánhangzók frekvenciaszerkezete is torzul (kiragadva őket a hangsorból felis- 
merhetetlenek). A reklámban mért alsó határérték előfordult a hírolvasásnál is, 
de ott nem volt olyan benyomásunk, hogy igen gyors a beszéd. A hirdetésben -  
azon túl, hogy a hangidőtartamok rövidülnek -  azért is érezhetjük gyorsnak a 
beszédet, mert a nagy sebesség nemcsak egy-két szóra vonatkozik, hanem az 
egész közlésre, minden hang kiejtése lényegesen rövidebb, mint a normál be
szédben. Ezeken felül még a szünetekkel is spórol a bemondó, azokat is mellőzi, 
illetve ha szünetet tart, akkor a szünetek is nagyon rövidek. A mondattagoltság
nak a reklámra vonatkozó magas értéke (T = 142,5) is kifejezi, hogy itt a folya
matosság a fő szempont, nem pedig az, hogy szünetekkel megtörjük a beszédet.

Alapfrekvencia
A reklám dallam- és hangsúlystruktúráját a szövege határozza meg. A szer

kesztők rövid, tömör szövegeket írnak, általában sok hangsúlyozandó elemmel. 
Az alapfrekvencia átfogási sávja viszonylag széles, a vizsgált reklámban 
280 Hz-től 90 Hz-ig terjed. Ennél csak a mesemondásnál mértünk nagyobb érté
ket. A reklámra az intenzív hangsúlyozás a jellemző, a vizsgált anyagban a női 
beszélő nagy, 150-170 Hz-es közöket fog át hangsúlyonként, ami a mesében 
mért formákhoz hasonlít. Külön elemeztük a hatodik mondatot, amit minden 
gyógyszerreklámhoz elmondanak. Ennek alapfrekvencia-görbéjét a 13. ábrán 
mutatjuk be. A férfi beszélő dallamformálása minimális (az igen gyors beszéd 
során nem is igen tud a beszélő dallamot generálni), a kép emlékeztet a hírolva
sás azon mondataira, amelyekben a bemondó teljesen semlegesen mondta el a 
hírt (vö. a 9. ábra felső mondatát).

Intenzitás
A reklámban a változatos hangerő alkalmazása szintén olyan fontos, mint az 

alapfrekvenciáé. A vizsgált intenzitásértékek az erősen hangsúlyozott részeken 
akár 20 dB-es átfogási sávban is mozoghatnak. A külön vizsgált tájékoztató 
mondatnál viszont nem találtunk lényeges intenzitásváltozást, a bemondó szinte 
ugyanazon a szinten mondta végig nagy tempóban a mondatot (13. ábra). Ebben 
a részben az intenzitás 5-7 dB-lel alacsonyabb volt, mint a hirdetés első felében, 
a főhangsúlyos részen.
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13. ábra
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betektájékosztatót, 

vaty kérdezze mek kezelő orvosát, gyóccerészét!
A gyógyszerreklámokban szereplő, különösen gyorsan kiejtett mondat 

dallamformája és intenzitásgörbéje férfi bemondó ejtésében.
A függőleges vonalak a szóhatárokat jelölik.

Hangszínezet
A hirdetés prozódiai megformálásában a különböző hangszínezetek alkalma

zása elvárás. Ki kell fejeznie a bemondónak a reklámozott termék fontosságát, 
jó tulajdonságait. Ez a hangszínezet azonban másfajta, mint amit a mesében és a 
novellában alkalmaztak a felolvasók. Ez a reklámszövegre jellemző hangszíne
zet, amelynek megformálásában az is szerepet játszhat, hogy itt az artikulációs 
sebesség eléggé nagy, és ilyen sebességnél másfajta hangképzést kell alkalmaz
ni, mint lassú, nyugodt beszédnél.

Összevető értékelés
A négy szövegtípusra végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a prozódia tekin

tetében a percepciósan érezhető különbségek nagy része számszerűsíthető. Ajel- 
lemző értékek és tendenciák kimutathatók az egyes beszédprodukciók között. 
A mért adatokból számított főbb tendenciákat és különbözőségeket a 12. táblá
zatban foglaltuk össze.

A vizsgált szövegtípusok összehasonlításából a következő főbb sorrendi muta
tókat lehet kiemelni:

-  az artikulációs sebességi és beszédtempó sorrend: reklám > hírek> novella > 
mese;



Prozódiai szerkezetek jellemzése... 49

-  a beszédjel és szünet viszonyában a reklámra kapott 6,1 %-os érték azt fejezi 
ki, hogy a reklámok nemigen tartalmaznak szünetet;

-  a mondatok tagolásának, valamint a mondaton belüli szünethosszak sor
rendje: novella > mese > hírek > reklám;

-  az összes szünet hossza szerinti sorrend: hírek > novella > mese > reklám;
-  a hangsúlyozás foka szerinti sorrend: mese > novella > hirek > reklám.

12. táblázat: A szövegtípusok felolvasására jellemző prozódiai paraméterek

Paraméter Hírek Mese Novella Reklám
Artikulációs sebesség hang/s 14,0 11,8 13,2 15,4
Az art. seb. változása -27 -36 -31 -8
13 hang/s-hoz viszonyítva (%) +30 +22 +23 +61
Beszédtempó hang/s 11,2 9,3 10,4 14,5
Az összes szünet aránya a be
szédjelhez viszonyítva (%) 25,0 28,0 30,3 6,1

A mondat belseji szünet aránya 
a több PrE-s mondatokban (%) 4,1 10,4 14,9 -

Átlagos PrE-hossz (ms) 3389 1820 1761 -
Szünethosszátlag a mondaton 
belül (ms) 260 284 404 64

Szünethosszátlag a mondatok 
között (ms) 1400 765 822 198

A mondatok átlagos hossza 6096 3344 4953 3083
(ms; hang) 92 40 67 47
PrE/mondat 1,99 1,84 2,80 -
Tagoltság 47,2 22,5 24,6 40,7
Szűkített Fo-szint (hangfekvés) normál magas normál magas-mély
A férfiakra jellemző FO-sáv 
(Hz) 50-210 70-290 - 70-180

A nőkre jellemző FO-sáv (Hz) 90-300 120-500 140—400 90-280
Flmin/Hmax (férfi) 0,12/1,57 0,20/1,80 - 0,11/0,77
Hmin/Flmax (női) 0,09/0,83 0,60/1,20 0,04/0,61 0,53/0,93

A hangerő szintje normál 
(0 dB)

halk
(-10 dB)

közepes 
(-5 dB)

magas 
(+5 dB)

Intenzitásátfogás (dB) 10 22 14 10

Hangszínezet állandó erősen vál
tozó változó változó
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Összefoglalás
A hírek, a mese, a novella és a reklámok felolvasására jellemző prozódiai j e- 

gyeket határoztuk meg egységesített paramétermező alkalmazásával. A kísérlet
ben a beszédprodukcióból indultunk ki, és onnét vetítettük rá a felolvasott szö
vegre az egyes prozódiai paraméterek értékeit, sávjait, mozgását. így figyelem
mel lehetett kísérni, hogy a szöveg tartalmának milyen befolyása van a prozódia 
kialakítására. Az eredmények azt mutatják, hogy a bemondó -  azon felül, hogy a 
szöveg felolvasásakor már tudja, hogy milyen műfajt kell interpretálnia -  követi 
a szöveg tartalmi vonatkozásait és a hangsúlyozási, dallamviteli, ritmikai, dina
mikai megformálásait ez vezérli. Mindazonáltal a kísérlet eredményei azt mutat
ják, hogy az egyes felolvasási stílusok között konkrét számadatokkal is kimutat
ható különbségek vannak. Ezeket a további kutatásokban például modellezésnél 
is lehet használni. A részletesebb jellemzésekhez további kísérletek szükségesek.
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