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AZ ALKOHOL HATÁSA A SPONTÁN 
BESZÉDPRODUKCIÓRA

Gyarmathy Dorottya

Bevezetés
A spontán beszéd folyamatossága számos külső és belső tényezőtől függ. 

A beszéd szerkesztettségét, a megnyilatkozások virtuális mondatainak felépí- 
tettségét, a szupraszegmentális szerkezetet nagymértékben befolyásolják az 
egyén genetikai adottságai, artikulációs biztonsága, szókincsének nagysága, 
illetve annak aktiválási képessége, anyanyelvi ismereteinek biztonsága és be
szédben való gyakorlottsága (Gósy 2004a). A felsoroltakon túl a beszéd 
szempontjából meghatározó a beszédtéma, a beszédszituáció (formális, in
formális stb.), a beszélő aktuális pszichés (szorongás, bánat, öröm, düh) és fi
zikai állapota (betegség, fáradtság, alkoholos befolyásoltság). Az utóbbi évti
zedekben egyre több kutató foglalkozott a spontán beszéd jellegzetességeivel. 
Az eddigi hazai kutatások elsősorban a spontán beszéd szegmentális (Gósy 
1997; 2000c) szupraszegmentális tényezőire (Gósy 1999; Gósy 2000b; 
Markó 2006), tagolására (Gósy 2003b), a beszédet kóros mértékben megvál
toztató organikus okokra (Horváth 2007), illetve a megnyilatkozások folya
matosságát megszakító megakadásjelenségekre irányultak (pl. Gósy 2003a; 
Horváth 2004; Gyarmathy 2005). Ez utóbbiak vizsgálatával betekintést nyer
hetünk a beszédprodukció rejtett működéseibe.

Nemzetközi szinten is kevés kutatás foglalkozott idáig az alkohol spontán 
beszédre gyakorolt hatásával (Braun-Künzel 2003). A témában született ta
nulmányok többsége olvasott beszéd alapján vizsgálja a beszéd időviszonyai
nak változását, illetve az alkoholos befolyásoltság hatására bekövetkező be
szédviselkedés-változást. Angelika Braun és Hermann J. Künzel a felolvasott 
szöveg mellett már félspontán beszéd (történetmesélés képsorozat alapján) 
segítségével vizsgálja az adatközlők alaphangmagasságának, illetve beszéd
tempójának változását (2003). A magyar szakirodalomban első ízben jelen 
tanulmány foglalkozik az alkohol spontán beszédre gyakorolt hatásával.

Az alkohol élettani hatása, illetve a hétköznapi értelemben vett részegség 
erősen egyénfüggő; az utóbbi orvosi szemszögből akut alkoholmérgezésnek 
tekinthető. Ez egy „rövid ideig tartó organikus pszichózis, amelynek klinikai 
képét a vér alkoholszintjén kívül a testi konstitúció, a személyiségstruktúra, 
az aktuális testi és pszichés állapot, valamint a külvilági hatások is befolyá
solják. A részegség enyhe fokától a súlyos légzésdepresszióig, illetve a halá
los kimenetelig különböző fokozatai vannak” (Kömyey-Kassai-Farkas 2002:
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103). Lefolyásának négy fázisát különíthetjük el: Az enyhe alkoholos befo
lyásoltság (véralkoholszint 0,5%o-l,5%o) tünetei az eufória, izgatottság, foko
zott beszéd- és cselekvéskésztetés, vegetatív izgalom, vérbőség (arcpír, vö
rösség), a kritikai készség csökkenése, liberatiós tünetek, gátlástalanság, ön
túlértékelés, illetve esetenként az agresszivitás. Közepes fokú részegség ese
tén (véralkoholszint l,5%o-2,5%o) az egyént hangulati emelkedettség vagy 
agresszivitás, kritikátlanság, primitív reakciókra való fokozott hajlam, 
dysarthria, ataxia, kábultság, aluszékonyság, illetve mozgáskoordinációs za
var jellemzi. A súlyos alkoholmérgezés vagy narkotikus fázis (véralkohol
szint 2,5%o-3,5%o) ismérvei a mély alvás, kábulat, felületes légzés, reflexki
esés, pupillatágulat, tudatzavar, tájékozatlanság, illuzionisztikus félreismeré
sek, félelem, izgatottság, hangulatzavar, nyugtalanság; míg az asphixiás fá
zisban vagy súlyos alkoholos állapotban (véralkoholszint 3,5%o fölött) fellép
het keringési sokk, hőszabályozási bénulás, illetve légzésbénulás is 
(Környey-Kassai-Farkas 2002; Buda 1998). Noha az alkohol a szervezet 
minden részére hatással van, a legnagyobb mértékű változást az idegrendszer 
működésében idézi elő. Az agy neurotranszmittereinek (ingerületátvivő 
anyag) működését befolyásolja oly módon, hogy a gátló anyag (gamma- 
aminovajsav) receptorait serkenti, a serkentőjét (glutamát) pedig gátolja, így 
kettős gátló hatást fejt ki. Legelsőként azonban az agyban normálisan műkö
dő gátló sejtek működését blokkolja, ami serkentő hatást kelt (Polgár 2003). 
Ez magyarázza az alkohol kezdetben élénkítő, majd álmosító hatását, mely a 
beszédben is jelentkezik: az emberek többsége az alkohol hatására fecsegővé 
válik (Buda 1998). Fonetikai elemzések nélkül is belátható, hogy az alkoho
los befolyásoltság a beszédben is tetten érhető. Már 0,8%o fölötti véralkohol
szint (az evés idejétől, a testsúlytól, illetve az egyéni érzékenységtől függően) 
befolyásolja a beszéd szupraszegmentális szerveződését, majd fokozatosan a 
szegmentális megvalósítást is (Braun et al. 1992 -  idézi Gósy 2000b). Elő
ször a beszéd intonációs struktúrája változik meg, módosul a hangerő és a be
szédtempó, majd elnagyolttá válik a beszédhangok képzése, végül teljesen 
felborulnak a szünettartási jellemzők. Mindezek következtében a beszéd tö
redezetté válik, ritmusossága sérül (Gósy 2004a).

Az artikuláció az agy által vezérelt finoman összehangolt mozgássorozat 
(Gósy 2005), melynek folyamatosságát még józan állapotban is különféle 
megakadásjelenségek szakítják meg. Ezek részint a beszélő tervezés közben 
fellépő bizonytalanságából (hezitálás, ismétlés, nyújtás, töltelékszavak), ré
szint pedig a makro- és a mikrotervezés paradoxonából fakadnak (hiba típusú 
jelenségek: freudi elszólás; morfológiai, szintaktikai hiba; kontamináció; té
ves szótalálás; „nyelvem hegyén van” jelenség; változtatás; újraindítás; sor
rendiségi hibák; egyszerű nyelvbotlás) (Gósy 2004b).

Az alkohol fent ismertetett hatásai miatt feltételeztük, hogy a) a megakadás
jelenségek percenkénti előfordulási gyakorisága, illetve a hiba típusú meg
akadásjelenségek aránya növekedni fog; b) tekintve, hogy adatközlőink a
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vizsgálat során viszonylag csekély mennyiségű alkoholt fogyasztottak (senki 
sem jutott el a teljes részegség állapotába), a serkentő hatás megjelenik a be
széd-, illetve az artikulációs tempóban; c) a korábbi nemzetközi kutatások 
eredményeit figyelembe véve a beszélők alaphangmagassága megváltozik.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
A jelen kutatásban 9 fő (5 férfi, 4 nő) vett részt, átlagéletkoruk 27,6 év (19- 

46 évesek). Mindannyian „alkalmi ivók”, tehát csak ritkán fogyasztanak alko
holt, továbbá valamennyiük beszéd- és hangképzése ép. Az adatközlőktől elő
ször józan állapotban rögzítettünk egy átlagosan 3,37 perces spontán beszéd
anyagot, illetve egy tesztmondatot (A kiskakas elment a kehidakustyányi vá
sárba, hogy gyémánt félkrajcárját Moszkvics-slusszkulcsra cserélje). Ezután 
italozás közbeni kötetlen társalgásból származó, személyenként átlagosan 
13,74 perces spontán beszédanyag, illetve az iménti tesztmondat került rögzí
tésre. A felvételt csendesített szobában, digitális hangfelvevővel készítettük.

A kilenc adatközlő összesen 0,5 1 sört, 2 cl mézes pálinkát, 2,25 1 bort és 
0,5 1 cherryt, 1/3 1 gyógynövénylikőrt fogyasztott. Az alkohol típusa és az el
fogyasztott mennyiség (kutatásetikai okokból) szabadon választható volt, egy 
fő átlagosan 4 dl bort és 2 cl „töményét” ivott meg. A teljes beszédanyag 
hossza 244,620 perc, melynek az alkalmazott módszerből fakadóan voltak 
elemzési szempontból használhatatlan részei (egyszavas közlések, több sze
mély egyidejű beszéde, zajos beszédrészek -  összesen 90,566 perc). A fenn
maradó 154,054 perces felvételből kigyűjtöttük, majd kategorizáltuk a meg
akadásokat, így összesen 5597 db „nyelvbotlást” dolgoztunk fel. A teljes be
szédanyag egy 30,361 perces, 1178 darab megakadást magában foglaló kont
roll (a továbbiakban KONT), illetve egy 123,7 perces, 4419 megakadást tar
talmazó alkoholos befolyásoltság állapotában felvett (továbbiakban ALK) 
anyagra osztható. A megakadásjelenségek kategorizálását Gósy Mária 2004- 
es felosztása alapján (1. a Bevezetésben), a felvétel fonetikai elemzéseit 
(alaphangmagasság, artikulációs- és beszédtempó) pedig a Praat szoftver 4.4- 
es verziójával végeztük.

Eredmények
A KONT és az ALK beszédanyagot először a megakadásjelenségek szem

pontjából elemeztük. Az előbbiben talált 1178 megakadás 20, míg az utóbbi
ban adatolt 4419 darab 26 típusba volt besorolható. Az összesítés során először 
a bizonytalanságok és hibák arányát vetettük össze. Mind a KONT, mind pedig 
az ALK anyag megakadásainak döntő hányadát a beszélők bizonytalanságából 
adódó jelenségek adták, ez megegyezik a korábbi kutatások eredményeivel 
(vő. Gósy 2003a; Menyhárt 2003). Feltételeztük, hogy az ALK beszédanyag
ban több hiba típusú jelenséget találunk. A változás ugyan csak csekély mérté
kű, mégis kijelenthetjük, hogy az alkohol befolyása alatt álló egyén beszédé
ben gyakrabban jelentkeznek hibák, mint józan állapotban ( 1. ábra).
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1. ábra
A KONT és az ALK beszédanyagban előforduló 

bizonytalanságok és hibák aránya

A típusok beszélőnkénti megoszlása és előfordulási gyakorisága a felvétel 
mindkét részében erősen különbözött. A szünet, a töltelékszó, illetve a nyújtás a 
KONT és az ALK anyagban is minden adatközlőnél a legpreferáltabb jelenségek 
közé tartoztak, a további típusok előfordulása és aránya azonban már erősen 
egyénfuggő volt. Ez alátámasztja az elmúlt évek kutatási eredményeit, miszerint 
a produkció során minden beszélő egyéni stratégiákat alkalmaz a diszharmónia 
feloldására, így az egyén jellemezhető megakadásjelenségeinek típusai, illetve 
azok gyakorisága alapján (Gósy 2003a; Horváth 2004; Gyarmathy 2005).

A két beszédanyag összesített eredményeinek elemzésekor kiderült, hogy — 
amint feltételeztük -  az alkohol hatására növekedett a megakadásjelenségek 
sokfélesége. Az adatközlők józan, illetve ittas állapotban produkált megaka
dásainak előfordulási gyakoriságát vizsgálva láthatjuk, hogy a rangsor első 
három helyén az egyes jelenségek egymáshoz viszonyított aránya nem válto
zott. Továbbra is néma szünetek, töltelékszavak, illetve nyújtások fordultak 
elő a legnagyobb számban. A diagramról azonban leolvasható, hogy az ALK 
beszédanyagban jelentősen csökkentek a beszélők által tartott szünetek, nőtt a 
töltelékszavak száma, a nyújtások pedig ugyancsak ritkultak. Mindez magya
rázható az alkohol feszültségoldó, serkentő hatásával, melynek nyomán az 
egyén beszédesebbé válik. Erre utal a többi szünetjelenség (hezitálás, szünet 
a szóban) csökkenése is. A szünet mint megakadásjelenség a beszédtervezés 
során felmerülő ellentmondások, téves utak feloldására szolgál; lehetőséget 
nyújt a nyelvi kódolás módosítására, illetve biztosítja a szükséges időt a men
tális lexikonban való kereséshez (Gósy 2000a). Úgy tűnik tehát, hogy az al
koholos befolyás alatt álló beszélők stratégiaként gyakrabban alkalmaznak 
töltelékszavakat, ismétléseket, illetve újraindításokat, ahogy ezt az ALK 
anyagban való nagyobb előfordulás is igazolja (2. és 3. ábra).

bizonytalanság
81,50%

hiba
18,50%

bizonytalanság
88,80%

hiba
11,20%
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szünet töltelékszó nyújtás

2. ábra
Az egyes típusok előfordulási gyakorisága a KONT és az ALK anyagban

(1-3. hely)

B KONT □  ALK

M 7%
C 6%

1 5%
0* 4%
S 3%
I  2%
I  1%
3 0%

hezitálás ismétlés szóvégi hang újraindítás téves kezdés változtatás perszeveráció 
elhagyása

3. ábra
Az egyes típusok előfordulási gyakorisága a KONT és az ALK anyagban

(4-10. hely)

A szó végi beszédhangok elhagyása gyakoribbá válik. Normál esetben ezt 
ugyan nem tekintjük megakadásjelenségnek, de az alkohol hatására bekövet
kezett nagyobb számú előfordulása miatt felvettük a vizsgált jelenségek közé. 
Ebbe a kategóriába azokat az eseteket soroltuk, amikor a beszélő az adott 
szót csak addig a pontig mondja ki, ahonnan az már a hallgató számára teljes 
biztonsággal azonosítható. A szó további részének artikulációjára azonban 
már nem fordít „feleslegesen” energiát (tudnia kellett volna ró [la]', polgár- 
mester■]; egysz[erűen]). Nem számoltuk ide természetesen a szóvégek leko- 
pásának jelenségét, mely egyre gyakoribb napjaink spontán beszédében, így a 
vizsgálati személyek közléseiben is többször előfordult (pl. mikor az iskolá
ba[n] voltunk; akko[r]). A szóvégek ilyetén elhagyása valójában nem is te
kinthető megakadásjelenségnek, oka az elmúlt évtizedekben tapasztalható be- 
szédtempó-gyorsulásban keresendő.
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Az alkoholnak a mozgáskoordinációra gyakorolt negatív hatása miatt felté
teleztük, hogy az egyénnek az artikulációs gesztusokkal is nehézségei támad
nak. A KONT és ALK anyag egyszerű nyelvbotlásait (kiesés, betoldás, cse
re,) elemezve azt tapasztaltuk, hogy noha ezek továbbra is a legritkább jelen
ségek közé tartoznak, számuk az italfogyasztás hatására nőtt. Az alkohol gát
ló hatása miatt csökken az agyi ellenőrzés, romlik az egyén figyelemkoncent
rációja, megnyilatkozásait kevésbé képes kontrollálni, felfogása -  így beszé
de is -  zavart lehet. Mindezek miatt valószínűsítettük, hogy az ALK anyag
ban az egyes adatközlőknél nőni fog a megakadások percenkénti előfordulási 
gyakorisága. A 4. ábráról leolvasható, hogy a kilencből csupán négy személy 
(f3, f4, f5, n3) esetében kaptunk elvárásunknak megfelelő eredményt. A töb
bieknél úgy tűnik, a kontroll csökkenése nemcsak hogy nem okozott problé
mát, ellenkezőleg: pozitív irányban hatott a produkcióra. A beszélők a csök
kent figyelem miatt kevesebbszer fogalmazták újra beszéd közben gondolata
ikat, ami összességében a megakadásjelenségek percenkénti előfordulásának 
csökkenéséhez vezethetett. Ez természetesen nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
megnyilatkozásaik az ital hatására hibátlanabbá váltak, hisz ahogy az az ösz- 
szesített eredményekből kiderült, a grammatikai jellegű megakadások (szin
taktikai, illetve morfológiai hiba, újraindítás nélküli morfológiai változtatás) 
és a lexikális előhívás problémáira utaló jelenségek (téves kezdés, téves szó
találás) növekedést mutattak az ALK anyagban.

4. ábra
A megakadások percenkénti előfordulási gyakorisága az egyes beszélőknél

A beszéd sebességét az artikulációs működések gyorsasága, illetve lassú
sága határozza meg. A beszédtempó függ az egyéni adottságoktól, életkortól, 
foglalkozástól, beszédhelyzettől stb., tehát jellemző az egyénre (Gósy 2004a). 
Az egyik legnehezebb feladat azonban a spontán beszédben a beszédsebesség 
kontrollálása, illetve akaratlagos változtatása, ami gyakran lehetetlen dolog
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nak bizonyul (Bóna 2005). A magyar beszédre vonatkozó átlagos beszédtem
pó a szakirodalmi adatok alapján az elmúlt ötven évben gyorsulást mutat. Ma 
egy perc alatt átlagosan körülbelül húsz szóval ejtünk többet, mint korábban 
(Gósy 2004a). Az alkohol kezdeti serkentő hatása miatt mind a beszéd-, mind 
pedig az artikulációs tempó tekintetében gyorsulást vártunk.

Az 5. ábráról leolvasható, miként változott az adatközlők beszédtempója 
(időegységre eső nyelvi jelek száma, beleértve a szüneteket, illetve a megaka
dásjelenségeket is) az alkohol hatására. A legtöbb esetben bekövetkezett az 
általunk feltételezett tempógyorsulás: egyes beszélőknél (f2, f5, n2) kismér
tékben, másoknál (fi, f3, f4, n3, n4) jelentősen nőtt a beszédtempója. Érdekes 
megfigyelni azonban az 1-es számú női beszélő adatait. Az ő beszédtempója 
ittas állapotban lassulni látszik, aminek oka lehet az általa tartott szünetek 
hosszának növekedése (5. ábra).

5. ábra
Az adatközlők beszédtempójának változása

Megvizsgáltuk a beszélők által tartott szünetek hosszúságát. A szünet a be
szédfolyamatban „olyan kismértékben akaratlagos beszédkimaradás, amely 
néma, avagy jellel kitöltött, de független a beszédhang képzésétől” (Gósy 
2005: 207). Legrövidebb tartamának tekintetében a kutatók eltérő véleményen 
vannak, így a jelen kutatásban a legáltalánosabban elfogadott 100 ms-os és an
nál hosszabb jelkimaradásokat adatoltuk szünetként. Az általánosan tapasztalt 
beszédtempó-növekedés miatt a szünetek átlagidőtartamának csökkenését vár
tuk el. Ennek azonban -  ahogy a 6. ábra mutatja -  csak öt személy (f3, f4, f5, 
n 1, n3), azaz gyakorlatilag az adatközlők felének az eredményei feleltek meg. 
A többiek beszédtempójának növekedését más okokra lehet visszavezetni (a 
szünetek számának csökkenése, az artikulációs tempó növekedése). Különö
sen figyelemre méltók az 1-es számú női beszélő eredményei. A beszédtempó 
elemzésekor csupán nála tapasztaltunk tempócsökkenést, amelynek egyik le
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hetséges okaként az általa tartott szünetek átlagidötartamának növekedését va
lószínűsítettük. A 6. ábráról azonban leolvasható, hogy a vártnak ellentmondva 
az ő átlagos szünetidőtartama is csökkent az alkohol hatására. Ezt a nem várt 
eredményt talán az alkoholra való egyéni érzékenységgel magyarázhatjuk.

El KONT □  ALK

6. ábra
Az adatközlők átlagos szünetidőtartamának változása

A beszédtempón túl az adatközlők artikulációs tempójának értékeit is össze
hasonlítottuk a KONT és az ALK beszédanyagban (7. ábra). Az artikulációs 
tempó számításakor nem vesszük figyelembe a szüneteket és a megakadásje
lenségeket, így az artikuláció tiszta idejére eső nyelvi jelek számát kapjuk meg 
(Gósy 2004a). Általánosságban elmondható, hogy a beszélők artikulációs tem
pója a józan állapothoz képest alig változott. Három személy (f2, f4, f5) eseté
ben egyáltalán nem találtunk változást, négy személynél (fi, O, n3, n4) cse
kély mértékű növekedés, míg egynél (n2) csekély mértékű csökkenés mutat
kozott. Kivételt képez ezúttal is az egyes számú női beszélő, akinek artikuláci
ós tempója is jelentős csökkenést mutat. Az ő beszédére a kapott adatok szerint 
az alkohol tehát nem serkentő, hanem lassító hatást gyakorol.

Végül a tesztmondat elemzéséből származó eredményeket ismertetjük. Az 
említett mondat egy kéttagú összetett mondat, melynek szavait a relatíve ne
héz kiejthetőség szempontja szerint válogattuk össze. Megnéztük, hogy a be
szélők józan, illetve ittas állapotban mennyi idő alatt voltak képesek a mon
datot kiejteni. Az alkohol ismert fiziológiás hatásai miatt feltételeztük, hogy 
az adatközlőknek hosszabb ideig fog tartani a mondat ittas állapotban való 
visszamondása. A 8. ábrán azonban láthatjuk, hogy alkoholos befolyás alatt 
két kivétellel mindenki rövidebb idő alatt ismételte el a mondatot. Ez magya
rázható lenne azzal, hogy ekkor a tesztmondat szavai már valamennyijük 
számára ismertek volt, továbbá az alkohol feszültségoldó hatása miatt kevés
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bé izgultak a visszamondáskor. Egyik sem ad azonban megnyugtató magya
rázatot a tempócsökkenésre.

Az adatközlők artikulációs tempójának változása

□  K O M  □  A l.k

8. ábra
A tesztmondat hossza az egyes beszélőknél a KONT és az ALK 

beszédanyagban

A mondat még józan állapotban is nehezen artikulálható szavakat tartal
maz, így azt vártuk, hogy a beszélőknek az ALK beszédrészben nagyobb ne
hézségeik támadnak kimondása során. Józan állapotban egyetlen adatközlő
nek sem sikerült hibázás nélkül visszamondania a tesztmondatot. Legna
gyobb problémát a félkrajcárját, kehidakustyányi vásár, illetve a Moszkvics- 
slusszkulcsra szavak jelentették. A visszamondás során előforduló megakadá
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sok a bizonytalanságból fakadó jelenségek, sorrendiségi hibák, továbbá az 
egyszerű nyelvbotlások közé tartoztak. Ha megnézzük, hogy az ALK részben 
a beszélők milyen sikerrel hajtották végre ezt az amúgy sem könnyű felada
tot, láthatjuk, hogy az elvárásainknak ellentmondóan csökken a hibázások 
száma (1. táblázat). A kilencből négy beszélő teljesen hibátlanul adta vissza a 
mondatot, és a többieknél is -  két egyszerű nyelvbotlástól eltekintve -  csupán 
bizonytalanságra utaló jelenségeket találtunk. Ez a meglepő eredmény -  mint 
fentebb említettük -  fakadhat a mondat ismertségéből, de elképzelhető, hogy 
az adatközlők a hibázások elkerülése végett jobban koncentráltak az artikulá
cióra. Lehetséges az is, hogy az alkohol szorongást oldó hatása nagyobb mér
tékben érvényesült a mozgáskoordinációra való negatív befolyásánál.

1. táblázat: Az adatközlőknek a tesztmondatban előforduló hibái
Adat
közlő KONT ALK

fi kiesés (félkrajcáját) hibátlan
n szünet (kehidakustyányi □ vásárba) hibátlan

O nyújtás (kehidakusstyányi)
anticipáció (Moszkvics-sz s slusszkulcsra) nyújtás (kehiclakusttyányi)

f4 újraindítás + betoldás (félkrajc- karajcárját) hibátlan

f5 perszeveráció (kis mi? félkrajcárját) 
újraindítás (Mo- Moszkvics-slusszkulcsra) hibátlan

ni anticipáció + perszeveráció (Moskvisz- 
Moszkvics-slusszkulcsra) anticipáció (elcsejéjje)

n2 kiesés + anticipáció (Moszkvics-su- sl- na 
Moszkvics-susszklulcsra)

nyújtás (kehidakusstyányi)

n3 újraindítás (ki- kiskakas) újraindítás (fél- félkrajcárját)

n4 újraindítás + perszeveráció (fél- félkrajcárát 
gye- Moszkvics-slusszkulcsra)

anticipáció (Mos-Moszkvics- 
slusszkulcsra)

A tesztmondat egészén vizsgáltuk a beszélők alaphangmagasságát, illetve 
annak az alkohol hatására bekövetkező esetleges változásait. Ahogy azt a 2. 
táblázat adatai mutatják, az alkohol hatására teljesen eltérően alakultak a be
szélők átlagos alaphangmagasság-értékei. Öt személy esetében (fi, f4, f5, ni, 
n4) gyakorlatilag nem találtunk változást -  a 10%-nyi, illetve annál kisebb el
térést ugyanis nem tekintettük változásnak -  a többi négy adatközlő átlagér
tékei pedig növekedni látszanak (2. táblázat).

A kapott eredmények megegyeznek a nemzetközi szakirodalom adataival, 
miszerint viszonylag alacsony ittassági szint esetén az alaphangmagasság vál
tozásában nem tapasztalható semmiféle szabályszerűség (egyes beszélőké 
esik, másoké növekszik, megint másoké nem változik). Az alkoholos befő-
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lyásoltság magasabb szintjén azonban már minden beszélőnél statisztikai 
szempontból szignifikáns alaphangmagasság-növekedés tapasztalható (Bra- 
un-Künzel 2003).

2. táblázat: Az egyes beszélők F0-átlagértékei a tesztmondatokban

Adatközlő KONT ALK A változás iránya
fi 143,16 Hz 135,28 Hz nincs változás
f2 123,46 Hz 146,65 Hz nőtt
O 93,25 Hz 115,93 Hz nőtt
f4 149,54 Hz 147,80 Hz nincs változás
f5 130,54 Hz 125,72 Hz nincs változás
ni 253,70 Hz 250,75 Hz nincs változás
n2 166,66 Hz 203,99 Hz nőtt
n3 202,33 Hz 221,56 Hz nőtt
n4 230,48 Hz 226,00 Hz nincs változás

Következtetések
A jelen kutatás elsőként foglalkozott magyar nyelven az alkohol spontán 

beszédre gyakorolt hatásával. A kísérletben részt vevő 9 személy beszédét a 
megakadásjelenségek, a beszéd- és artikulációs tempó, illetve az alaphang
magasság-változás szempontjából elemeztük józan és ittas állapotban. Elvá
rásainknak megfelelően az alkohol mozgáskoordinációra gyakorolt negatív 
hatása a beszédszervek mozgásának összehangolásában zavarhoz vezetett, 
melynek révén a közlésben megnőtt a hiba típusú jelenségek aránya. A leg
gyakoribb három jelenség a KONT és az ALK beszédanyagban is minden 
adatközlőnél a szünet, a töltelékszó és a nyújtás volt, az egyes típusok meg
oszlásának és előfordulási gyakoriságának beszélőknél tapasztalt sokfélesége 
azonban alátámasztja a diszharmónia feloldására alkalmazott egyéni stratégi
ák hipotézisét (Gósy 2003a; Horváth 2004; Gyarmathy 2005). Az alkohol ha
tására valamennyi vizsgálati személynél nőtt a megakadásjelenségek sokféle
sége, és változott az egyes jelenségek előfordulási gyakorisága. A legszembe
tűnőbb változás a beszélők által tartott szünetek (néma szünet, hezitálás, szü
net a szóban) számának csökkenésében, illetve a töltelékszavak, ismétlések 
és újraindítások növekedésében jelentkezett. A két folyamat összefügg egy
mással, hiszen az alkohol serkentő hatására beszédessé váló egyén igyekszik 
a mentális lexikonban való kereséshez, illetve a nyelvi tervezés folyamán 
felmerülő ellentmondások feloldásához szükséges időt is beszéddel kitölteni. 
Feltételeztük, hogy az alkoholos befolyás alatt álló adatközlők percenként 
többször akadnak meg, mivel a figyelemkoncentráció csökkenése miatt be
szédüket kevésbé képesek kontrollálni. A kapott eredmények azonban azt 
mutatják, hogy a kontroll csökkenése bizonyos mértékig pozitívan (is) hat a 
produkcióra. Valószínű, hogy a beszélők kevesebbszer fogalmazzák újra gon
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dolataikat, ami a megakadások percenkénti előfordulásának csökkenését von
ja maga után.

A K.ONT és az ALK beszédanyag idöviszonyainak elemzéséből kiderült, 
hogy viszonylag kis mennyiségű alkoholfogyasztás hatására az esetek többsé
gében nő az egyén beszédtempója, artikulációs tempója azonban alig változik.

A kutatás tesztmondatának elemzési adatai meglepő eredményekkel szol
gáltak. Elvárásainknak ellentmondva az adatközlők ittas állapotban általában 
sikeresebben oldották meg a mondat ismétlését, mint józanul (rövidebb idő, 
kevesebb hibázás). A lehetséges magyarázat a mondat ismertségében, a visz- 
szamondás pontosságára való törekvésben, továbbá az alkohol feszültségoldó 
hatásában keresendő. A beszélők alaphangmagasságának átlagértékei -  a teszt
mondat egészén mérve -  a nemzetközi szakirodalmi adatoknak megfelelően 
alakultak. Tekintve, hogy a résztvevők csak viszonylag alacsony ittassági szin
tet értek el, alaphangmagasságuk változása nem mutatott szabályszerűséget.

A jelen tanulmány igyekezett feltárni az alkohol hatására a spontán be
szédben és a mondatismétlésben bekövetkező változásokat. A kapott eredmé
nyek igazolják, hogy -  noha módszertanilag nagyon nehezen megközelíthető 
témáról van szó -  érdemes vele foglalkozni, illetőleg a felmerült és esetlege
sen megválaszolatlanul maradt kérdésekre irányuló kutatásokat folytatni.
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