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A BESZÉDTEMPÓ GYORSULÁSÁNAK HATÁSA 
AZ ELTÉRŐ AKUSZTIKAI SZERKEZETŰ MONDATOK 

NYELVI FELDOLGOZÁSÁRA

Bóna Judit

Bevezetés
A beszédtempó percepciójával kapcsolatos tanulmányok általában két fö kér

désre keresik a választ: 1. melyek a tempóészlelést meghatározó tényezők; illet
ve 2. milyen összefüggés van a beszédtempó és a beszédmegértés között.

Az, hogy egy beszélőt lassú, közepes vagy gyors beszédtempójúnak ítélünk, a 
hallgató észlelésétől függ, amelyet elsősorban a beszélő artikulációs tempója, a 
beszédszünetek száma és hosszúsága befolyásol. A beszédpercepció során hozott 
„szubjektív” tempóítéletek függnek a szupraszegmentális struktúráktól (alapfrek
vencia-változás, szóhangsúly, ritmikai szerkezet, intenzitás), a beszédszituációtól, 
az adott feladat megértési nehézségeitől, a hallgató életkorától, a beszédrészlet 
terjedelmétől, a hallgató saját beszédtempójától, illetve a hallott beszédprodukció 
artikulációs megformáltságátó! stb. (Gósy 1997). Az alapfrekvencia és annak vál
tozása úgy befolyásolja a tempóészlelést, hogy a frekvencianövekedés és 
-csökkenés a gyorsabb tempó benyomását kelti, éppúgy, mint az emelkedő típusú 
dallamminta -  függetlenül az aktuális beszédtempótól; míg a monoton dallamú 
mondatoknak a tempóészlelésre gyakorolt hatása nem független az objektív tem
pótól. A „gyorsító” hatás csak egy bizonyos átlagérték elérése után jelentkezik: 
lassúbb közlés esetén a monoton beszéd „unalmassá” válik (Gósy 1988).

A beszédtempó megítélésében nagy egyéni különbségek lehetnek, az eltérő 
beszédtempójú egyének tempóészlelése és beszédmegértése különböző (Gósy 
1991, Gocsál 1999). Az átlagos beszélők percepciós folyamatai átlagos tempó- 

júak, míg a szélsőségesen gyors vagy szélsőségesen lassú beszélők beszédfeldol
gozási folyamatai szélsőségesen gyorsak vagy szélsőségesen lassúak lehetnek. 
Egy kísérlet tanúságai szerint ugyanazon beszédmintákra eltérő tempóítéletek 
születtek; vannak lassabb és vannak gyorsabb beszédtempót kedvelő beszélők, 
illetve olyanok, akiknek percepciós viselkedése „extrém”. A hétköznapi beszéd
helyzetekre érvényes tempótartománytól való eltéréseket különbözőképpen ítél
jük meg: az átlagtól gyorsabb beszédet a fiatal hallgatók sokkal jobban tolerál
ják, mint a lassabbat (Gocsál 1999).

A tempóészlelést alapvetően befolyásolja az általános beszédmegértés; amely
re hatással van maga a beszédtempó is. A gyorsabb beszéd általában nehezebben 
érthető, mint a lassabb; a nagyon gyorsan elhangzó mondatok feldolgozása igen 
gyors beszédértést eredményez, ám ilyenkor több az értési hiba is. A nagyon las-
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sú mondatok feldolgozását nehezíti, hogy ilyenkor több idő jut az asszociációs 
működésekre, ezért elkalandozhat a figyelem (Gósy 2004: 226).

Egy korábbi kísérletben (Gósy 1988) már vizsgálták a mondatértés és a be
szédtempó kapcsolatát. Az eredmények azt mutatták, hogy a szemantikailag 
egyértelmű mondatok esetében a beszédmegértést a tempóváltozás nehezítette; 
míg a szemantikailag nem egyértelmű mondatok feldolgozását különféleképpen 
befolyásol(hat)ták a háttérismeretek, az asszociációs mezők működése és egyéb 
szubjektív tényezők.

A beszédmegértésre a beszédtempó mellett természetesen a mondatok akusz
tikai szerkezete is hatással van. A magyar nyelvre vonatkozóan csak részlegesen 
vizsgálták azt, hogy milyen különbségek lehetnek a természetes ejtésü és a mes
terséges beszéd feldolgozása között (Gósy-Olaszy 1983). A mesterséges beszéd 
rendszerint jól érthető, ám hangzása nem a megszokott. Az eddigi kísérleti 
eredmények azt igazolták, hogy a megértéstől függetlenül a mesterséges beszéd 
minősítése gyengébb a természetesnél (Gósy-Laczkó-Olaszy 1991).

Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy 1. hogyan befolyásolja a be
szédtempó gyorsulása a mondatmegértést; 2. milyen különbségek vannak a ter
mészetes és a mesterséges beszéd feldolgozása között; 3. hogyan hat a beszéd
tempó gyorsulása a különböző akusztikai szerkezetű mondatok nyelvi feldolgo
zására.

Hipotéziseink szerint 1. a beszédtempó gyorsulásának függvényében csökken 
a mondatértés helyessége, illetve növekszik a válaszok reakcióideje; 2. a sze
mantikai és szintaktikai szerkezet befolyásolja a mondatértést; 3. a gyorsítás a 
természetes mondatok feldolgozásának kedvez: a gyorsított természetes monda
tok értése jobb lesz.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
A kísérlethez 20 különböző igazságtartalmú és hosszúságú, grammatikailag és 

szintaktikailag helyes kijelentő mondatot állítottunk össze (1. táblázat). A mon
datok összeállításakor a következő szempontokat vettük figyelembe: a) a meg
értésükhöz semmiféle különösebb tudásra ne legyen szükség; b) a mondatok fe
lének állító, felének tagadó szerkezete legyen; c) tíz mondat jelentése igaz, tíz 
jelentése hamis volt; d) szerepelt köztük egyszerű és kéttagú összetett mondat 
(mellérendelő és alárendelő szerkezetűek is); az egyszerű mondatok közel azo
nos hosszúságúak voltak: 8-12 szótag (4-5 szó); e) a mondatokat úgy alkottuk 
meg, hogy igazságtartalmuk csak az utolsó szó/szavak elhangzása után derüljön 
ki; f) a mondatok többségének igazságértéke egyértelműen meghatározható volt 
(pl. A városok nagyobbak a falvaknál.), némelyiké azonban tudatosan nem volt 
egészen egyértelmű (pl. Ha egy tudós munkássága jelentős, Nobel-díjat kap.). 
A mondatok között szerepelt egy deiktikusan is értelmezhető mondat, amelyet a 
hallgató az elhangzás pillanatától függően akár hamisnak is ítélhetett {Nem esett 
az eső, így a fö ld  kiszáradt.).
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1. táblázat: A kísérlethez összeállított mondatok

Állító Tagadó

Igaz

A városok nagyobbak a falvaknál. 
A dohányzás az egészségre ártal

mas.
Tavasszal a természet feléled.
A gyerekek szeretik a meséket. 
Vannak diákok, akik puskáznak 

dolgozatíráskor.

A politikusok nem mindig hazugok.
A sivatagban a kígyó nem repül.
A királyok nem voltak jobbágyok. 
Nem minden gyerek szereti a spenó

tot.
Nem esett az eső, így a jóid kiszáradt. 

(Deiktikusan értelmezhető hamis
nak is.)

Hamis

A Föld körül kering a Nap.
A búzát márciusban aratják. 
Budapestet kettéosztja a Tisza. 
Minden gyereknek van testvére.
Ha egy tudós munkássága jelentős, 

Nobel-díjat kap.

Afrikában nem élnek oroszlánok.
Egy miniszterelnök nem lehet feleség. 
Az írók nem tudnak olvasni.
A denevér nem szereti az éjszakát.
Ha a Balaton nem jeges, hideg tél 

van.

A mondatokat női bemondóval, véletlenszerű sorrendben digitálisan rögzítet
tük. A bemondót arra kértük, hogy a normálistól kissé gyorsabban, de egyenletes 
tempóban olvassa fel a kísérleti anyagot. Ezután megmértük az egyes mondatok 
időtartamát, majd a Profivox szintetizáló rendszer (Olaszy et al. 2000) segítsé
gével elkészítettük ugyanezen mondatok közel azonos időtartamú (szintén női 
hangú) szintetizált változatait is. Mind a természetes, mind a szintetizált monda
tokat azonos módon, mesterségesen felgyorsítottuk a SoundForge 6.0 hangeditá
ló programmal úgy, hogy időtartamukat 82%-ra, 72%-ra és 62%-ra csökkentet
tük. Az időkompresszió módszerének köszönhetően a beszéd valamennyi más 
paramétere változatlan maradt. így 8 különböző tempójú és akusztikai szerkeze
tű mondatsorozatot kaptunk. Az egyes mondatok között mintegy 3 másodperces 
szünetet hagytunk a kísérlethez összeállított anyagban. A 2. táblázat a különböző 
gyorsaságú és akusztikai szerkezetű mondatok tempóadatait mutatja.

2. táblázat: Beszédtempóértékek a gyorsítás és az akusztikai szerkezet
függvényében

A közlés időtartama
Beszédtempó (hang/s)

Természetes ejtés Mesterséges változat
100% 14,5-18,6 14,5-19,1
82% 17,7-22,6 17,7-23,3
72% 20,1-25,8 20,2-26,5
62% 23,4-29,9 23,5-30,8
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Az 1. ábrán egy mondat természetes és mesterséges változatáról készült hang
színképeket láthatunk.

1. ábra
A városok nagyobbak a falvaknál.

Az átlagosnál kissé gyorsabb (eredeti) tempójú mondat
természetes ejtésü (bal oldalon) és szintetizált (jobb oldalon) változatban

A mondatok megértésének megítélésére döntési módszert alkalmaztunk. A kí
sérleti személyek egyesével hallgatták meg a mondatokat (mindegyikük egy 
tempócsoporthoz tartozó valamennyi mondatot), és a mondat elhangzása után 
válaszolniuk kellett, hogy a hallott közlést igaznak vagy hamisnak tartják-e. 
Egy-egy mondatcsoportot tíz-tíz fő (öt férfi, öt nő) hallgatott le, így összesen 80 
személy vett részt a kísérletben (ez 1600 adatot j elentett). A kísérleti személyek 
egyetemisták vagy fiatal diplomások voltak, életkoruk 18-31 év, és valamennyi
ük beszédtempója átlagos.

A tesztmondatokat és a válaszokat digitálisan rögzítettük, majd a Praat 4.2 digi
tális jelfeldolgozó szoftver segítségével ezredmásodperces pontossággal meg
mértük a reakcióidőket a mondat utolsó hangjának lecsengésétől a válasz első 
hangjának kezdetéig. Az elemzéskor a reakcióidőn kívül vizsgáltuk a válaszok 
helyességét, a hibák számát, a beszédtempó és a megértés összefüggéseit, illetve a 
mondatszerkezet és -tartalom, valamint a helyes válaszok közötti kapcsolatokat. 
Az adatokon statisztikai elemzést (egytényezős ANOVA és Tukey post hoc teszt) 
végeztünk az SPSS szoftver 11.0 verziójával 95%-os szignifikanciaszinten.

Eredmények
A mondatértés helyességét a szemantikai szerkezet függvényében a 2. ábra 

mutatja. Az ábráról leolvasható, hogy az akusztikai szerkezettől és a gyorsítástól 
függetlenül az állító igaz mondatok megértése lényegesen jobb volt, mint a többi 
mondatra kapott helyes válaszok aránya; az állító igaz mondatok és a többi mon
datcsoport megértése között statisztikailag is szignifikáns különbséget találtunk 
(a csoportok közötti variancia F(3,28) = 10,691 ;p <  o ,001 ; és az állító igaz elté
rése a többi csoporttól a Tukey-féle post hoc teszt alapján mindenhol: p  < 0,001 ). 
A legtöbb hibás választ a Ha egy tudós munkássága jelentős, Nobel-díjat kap. és 
az Egy miniszterelnök nem lehet feleség, mondatokra kaptuk. Az előbbi egy ha
mis jelentéstartalmú feltételes összetett mondat, amelynek megítélése azonban 
nem egyértelmű; az utóbbira pedig azért érkezhetett viszonylag sok hibás reak
ció, mert Magyarországon még nem volt női miniszterelnök. Hibátlan megoldást
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két mondatra kaptunk: A dohányzás az egészségre ártalmas, és Minden gyerek
nek van testvére. Az első mondat megítélése azért lehetett egyszerű, mert napon
ta találkozhatunk vele a reklámokban; míg a második mondatban foglalt állítás 
valamilyen értelemben minden kísérleti személyt érintett.
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állító igaz állító hamis tagadó igaz tagadó hamis

2. ábra
A hibás válaszok aránya mondattípusonként

1200

állító igaz állító hamis tagadó igaz tagadó hamis

3. ábra
Átlagos reakcióidők mondattípusonként

Az átlagos reakcióidőket tekintve hasonló eredményeket kaptunk: az állító 
igaz mondatokra szignifikánsan gyorsabban érkeztek a válaszok, mint az összes
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többi mondattípusra (a csoportok közötti variancia F(3,28) = 26,967;/? < 0,001 ; 
és az állító igaz eltérése a többi csoporttól a Tukey-féle post hoc teszt alapján 
mindenhol; p  < 0,001). A 3. ábrán a reakcióidők átlagait látjuk.

A leghosszabb reakcióidőket egy állító szerkezetű hamis mondatra (A Föld 
körül kering a Nap. ) és egy tagadó szerkezetű igaz mondatra (A politikusok nem 
mindig hazugok.) kaptuk. Az első mondatban az okozhatta a nehézséget, hogy 
egy igaz jelentéstartalmú mondat elemeit cseréltük fel; míg a második mondat 
megítélésében (habár logikailag igaz jelentésű) szubjektív szempontok nehezít
hették a döntést. A legrövidebb reakcióidőt a Vannak diákok, akik puskáznak 
dolgozatíráskor, mondatra mértük, aminek egyrészt a mondat szerkezete, más
részt az lehetett az oka, hogy a kísérleti személyek diákok voltak, s többen közü
lük egy zárthelyi dolgozat után vettek részt a kísérletben.

Elemeztük a hibás válaszok számát a beszédtempó és az akusztikai szerkezet 
függvényében; az eredményeket a 4. ábráról olvashatjuk le.

Ë3 természetes ■  mesterséges

0% 82% 72% 62%

A közlés időtartama

4. ábra
A hibás válaszok aránya az időtartam-zsugorítás és az akusztikai szerkezet

függvényében

A gyorsítás mértékétől függően a hibás válaszok aránya valamelyest növek
szik, és általában alacsonyabb a természetes mondatoknál. Meglepő azonban, 
hogy a leggyorsabb változatban a mesterséges mondatokra több helyes választ 
kaptunk, mint a természetes mondatokra. A statisztikai elemzés az ábrán látható 
tendencia ellenére nem mutatott szignifikáns különbséget a csoportok között, 
vagyis sem a beszédtempó, sem az akusztikai szerkezet nem befolyásolta a 
mondatok megítélésének helyességét.

Az átlagos reakcióidőket az időtartam-zsugorítás és az akusztikai szerkezet 
függvényében az 5. ábra szemlélteti.
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5. ábra
Átlagos reakcióidők az időtartam-zsugorítás és az akusztikai szerkezet

függvényében

Meglepő, hogy a természetes mondatok megítélése a lassabb tempóértékeknél 
hosszabb reakcióidőt vett igénybe, mint a mesterséges mondatoké, a különbség 
150 ms körül van. A statisztikai elemzés a reakcióidők esetében sem mutatott 
szignifikáns különbséget, vagyis a reakcióidők hossza független volt a gyorsítás 
mértékétől, illetve az akusztikai szerkezettől.

Eredményeinket a következőképpen foglalhatjuk össze:
-A z  állító igaz mondatok feldolgozása lényegesen könnyebb, mint a többi 

mondattípusé (állító hamis, tagadó igaz és tagadó hamis mondatok).
-  A tempógyorsítás a mondatok szintjén nem befolyásolja szignifikánsan a 

megértést még 28-30 hang/s-os artikulációs sebesség esetén sem.
-  A természetes mondatok és a mesterséges mondatok feldolgozása között 

nem találtunk különbséget.

Lehetséges magyarázatok és következtetések
Az eredmények a hipotéziseink közül azt igazolták, amely szerint a szemanti

kai és szintaktikai szerkezet befolyásolja a mondatértést. A többi hipotézisünk
nek az adatok ellentmondanak; bár az igaz, hogy tendenciaszerűen valóban ne
hezebb a gyorsított mondatok megértése, mint a köznyelvi átlagos tempójúaké.

Kérdés az, hogy mivel magyarázható az a tény, hogy nem találtunk különbsé
get a természetes és a szintetizált mondatok megértése között. Magyarázat lehet 
maga az akusztikai szerkezet különbsége. A mesterséges beszédben kevesebb a 
redundancia, ezért nagyobb arányban vannak jelen invariáns elemek, mint a ter
mészetes beszédben; és nehezített helyzetben ezek az akusztikai kulcsok segítik 
a percepciót. A mesterséges beszédet mindig a legjobb hangmintákból állítják
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elő, amíg a természetes beszédben az artikulációtól függően változhat a beszéd
hangok minősége. Egy közelmúltbeli kutatás ugyancsak azt az eredményt hozta, 
hogy a vizsgálatunkhoz is alkalmazott Profivox II. érthetősége megközelíti az 
emberi beszédét (Rausch 2005).

Lehetséges, hogy nehezített helyzetben a hallgató jobban koncentrál a feladat
ra, s így a reakcióidő és a hibás válaszok aránya csak minimálisan növekszik a 
természetes mondatoknál mért értékekhez képest. Hasonló pszichés hatást vált
hat ki a beszédtempó gyorsulása: a gyors tempó miatt a hallgató úgy érezheti, 
hogy neki is gyorsan kell válaszolnia.

Magyarázat lehet végül az is, hogy kísérletünkben viszonylag rövid mondatok 
segítségével vizsgáltuk a beszédértést a beszédtempó és az akusztikai szerkezet 
függvényében, míg hipotéziseinket a hétköznapi tapasztalataink alapján, hosz- 
szabb beszédmintákat hallgatva állítottuk fel. Általános tapasztalatunk ugyanis 
az, hogy a hosszabb mesterséges beszéd feldolgozása és a gyors vagy hadaró be
széd megértése fárasztóbb, nagyobb erőfeszítést igényel a hallgatótól, mint az 
átlagos tempójú természetes beszédé. Ezt a megállapításunkat pedig ha statiszti
kailag nem is, de tendenciaszerűen alátámasztották a mondatértésre kapott ered
mények.
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