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A FELOLVASÁS ÉS A SPONTÁN BESZÉD 
ALAPHANGSZERKEZETEINEK VIZSGÁLATA

Beke András

Bevezetés
A beszéd pszicholingvisztikai szempontból két nagy típusra különíthető el. 

Az egyik a nem spontán beszéd (pl. felolvasás), míg a másik a spontán be
széd. Ez utóbbi produkciója az a folyamat, amely a megszólalás szándékától 
a kiejtésig tart (Gósy 2005). A spontán beszédben a gondolatok kialakulása, 
nyelvi formává alakítása, valamint a kivitelezés az adott helyzetben történik 
meg. Ezzel szemben a felolvasásban a már meglévő, kész szöveg artikulációs 
kivitelezése történik meg. A beszéd típusa meghatározza a prozódiai megva
lósítást. A spontán beszéd létrehozását számos tényező befolyásolja: geneti
kai adottságok, az artikulációs biztonság, a szókincs nagysága, illetve a hoz
záférési folyamatok, az anyanyelvi ismeretek biztonsága, a gyakorlottság, a 
beszédtéma, s végül nem elhanyagolható a szorongás mértéke (Gósy 2004). 
A spontán beszédben a virtuális mondatok, illetőleg a „bekezdések”, azaz a 
több virtuális mondatból álló egységek szintaktikailag és szemantikailag 
meghatározó összefüggésrendszert mutatnak, és a szupraszegmentumok jel
legzetes érvényesülésén keresztül különülnek el (Gósy 2003). A szupraszeg- 
mentális szerkezet pontos meghatározásával kapcsolatban sok bizonytalanság 
található mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban. A szegmentális 
szerkezetre épülő, ún. szupraszegmentális (vagy prozódiai) jelenségekre az 
elmúlt másfél évtizedben nagyobb figyelmet fordítottak, mint korábban (vö. 
Gósy-Horváth 2007, Markó 2007). A prozódiai jegyek meghatározásával 
megismerhetők azok a paraméterek, amelyek a beszéd kifejező erejét adják, s 
amelyekkel érzékeltetjük a mondat fajtáit, a lelkiállapotunkat, és azt is, hogy 
mit tartunk fontosnak a mondanivalóból vagy mit nem, valamint hogy milyen 
szituációt akarunk hangban a hallgató elé tárni (Olaszy 2005). A technikai 
fejlődésnek és a korábbi ismereteknek köszönhetően a spontán beszéd szeg
mentális és szupraszegmentális szerkezeteinek leírása folyamatosan bővül 
(Gósy 2003, 2004; Horváth 2006; Markó-Bóna 2006; Markó 2007). A hazai 
szakirodalomban többen is foglalkoztak különféle megközelítésben a szupra
szegmentális szerkezetekkel (Varga 1994; Elekfi-Wacha é. n. [2003]; Markó 
2005, Olaszy 1995, 1996, 2005; Imre 2005). A különböző beszédtípusok 
szupraszegmentális szerkezeteinek — főként temporális -  összevetésével töb
ben is foglakoztak (Bolla 1998, Bóna 2007; Markó 2005); az eltérő beszédtí
pusok alaphangmagasság struktúrájának átfogó fonetikai összehasonlítása a
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magyar beszédben azonban még nem történt meg. Vizsgálatunk ezt a hiányt 
igyekszik pótolni. Jelen kutatásunk célja az, hogy a felolvasás és a spontán 
beszéd összevetésével olyan paramétereket határozzunk meg és számszerű- 
sítsünk, amelyek jól jellemzik a két beszédtípus közti különbségeket az alap
hangszerkezet tekintetében. A feltételezésünk az volt, hogy a spontán beszéd
ben a tervezéstől a kivitelezésig tartó folyamat nemcsak a temporális szerke
zetet vagy a megakadásjelenségeket érinti, hanem az alapfrekvencia szerke
zetére is kihat.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
A kísérletben 5 adatközlő spontán beszédét és felolvasását használtuk fel a 

BEA spontánbeszéd-adatbázisból [2 férfi (F) és 3 nő (N)]. Valamennyien 25- 
30 év közöttiek, ép hallók és nem beszédhibások. Az adatközlőknek egy 13 
kijelentő, érzelmileg semleges mondatból álló összefüggő szöveget kellett 
felolvasniuk. A szöveg a zöldségekben és a gyümölcsökben felhalmozódott 
mérgek okozta megbetegedésekről szólt. A felolvasás időtartama a két férfi 
adatközlőnél 3'51" és 2'51 ". A három nőnél 1 '50", 1'45",2'15".

A spontán beszédben az adatközlők a saját életükről, munkájukról beszél
tek. A rögzített spontán beszédben a két férfi esetében 9, illetve 16 virtuális 
mondatot különítettünk el (lásd alább), amelyek időtartama 4, illetve 5 perc 
volt. A nőknél 16, 12, 13 virtuális mondatot jelöltünk ki, amelyek időtartama 
4, 5, illetve 5 perc. Az elemzésekhez a Praat 4.6 beszédelemző szoftvert 
használtunk, a statisztikai elemzéshez pedig az SPSS 13.0 szoftvert. A statisz
tikai módszerek közül egytényezős ANOVA-t alkalmaztunk 95%-os szinten, 
illetve Pearson-féle korrelációanalízist végeztünk.

A jelen kutatásban olyan módszert alkalmaztunk, amelynek segítségével 
számokkal leírhatóvá és összevethetővé válik a két beszédtípus közötti kü
lönbség. A vizsgálatban a legnagyobb egység, amelyben az alapfrekvencia
szerkezetet vizsgáltuk, a mondat volt, spontán beszédben a virtuális mondat. 
A mondat alapfrekvencia-szerkezetének leírásában Olaszy (2005) módszerét 
követtük, így a mondatokat „prozódiai egység”-ekre (PrE) osztottuk (1. ábra). 
Ezeknek a megítélése a beszélő által tartott szünetektől és a szintaktikai tago
lástól függött. A felolvasásban a prozódiai egységek legtöbbször akkor for
dultak elő, amikor a szövegben is tagoló jelzés (például vessző) volt. A szö
vegben a PrE-eket pontosvesszővel jelöltük. A PrE határainak megítélése a 
felolvasásban egyértelmű volt, míg a spontán beszédben Gósy (2003) virtuá
lis mondatokra megadott szempontjait vettük figyelembe; a határok jelölését 
meghallgatással korrigáltuk.

Az elemzésben az alaphangmagasság mozgását a következő paraméterek
kel írtuk le:

-  a beszélőre jellemző alapfrekvencia átlagértéke Hz-ben;
-  a mondatkezdés alapfrekvenciája (F0K), amely az első hangsúlyos szón 

mérhető frekvenciacsúcs Hz-értékét jelenti;
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A zöldségekbe és gyümölcsökbe olyan mérgek kerülhetnek (1. PrE) amelyek 
még mosás után is hormonális... (2. PrE) mondat prozódiai egységei

-  a mondat befejezésekor mérhető érték (F0V) az utolsó szótagban;
-  a mondat belseji prozódiai egységek indítása (F0PrE-xK), ami az alap

frekvencia-csúcs értékét jelenti, azaz a prozódiai egységben található az első 
hangsúlyos szó első szótagján;

-  a mondat belseji prozódiai egység befejezése (F0PrE-xV) a prozódiai 
egység utolsó szótagján;

-  a hangsúlyozás az alapfrekvencia-görbe kicsúcsosodásaként is realizáló
dik (Olaszy 2005). A hangsúly függ attól is, hogy mennyi idő alatt következik 
be. A legtöbb esetben két szótagnyi területen jön létre (Olaszy 2002), így a 
hangsúly mérését erre a területre terjesztettük ki;

-  a hangsúlyokban mérhető alapfrekvencia-csúcs értéke (F0Cs);
-  a hangsúly csúcsa után az alapfrekvencia visszatérési értéke (F0A);
-  a hangsúly (FI) paramétert az F0Cs és az F0A értékéből számíthatjuk ki: 

H = FoCs/F0-FoA/F(|. Minél nagyobb a H értéke, annál erőteljesebben észlel
hető a hangsúly. A hangsúlyozási szint két szélső értékét egy bemondón belül 
a H-max, H-min értékekkel adjuk meg;

-  a hangterjedelem a beszélő F0-értékeinek maximuma és minimuma kö
zötti tartomány;

-  a gyakran használt tartomány a hangterjedelemnek az a része, amely a 
beszélő beszédének a legjellemezőbb frekvenciasávjait tartalmazza. Ennek 
jellemzésére nagy mennyiségű mintát, azaz F0-értéket vettünk a felolvasási 
anyagból (minden 3 ms-ban mérhető Hz-értéket adatoltunk, így egy beszélő
nél átlagosan 3000 mérést végeztünk). A könnyebb összehasonlíthatóság ér
dekében egy skálát hoztunk létre, amely 70 Hz-töl 350 Hz-ig terjedt, s amely 
10 Hz-es sávokra van felosztva. A skála minimum és maximum értéke az
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adatközlők F0-értékeinek szélsőértéke. Azt a frekvenciasávot határoztuk meg 
gyakran használtnak, amely magában foglalja az F0-értékek legalább 70%-át;

-  a beszéd alapfrekvenciájának gyakoriságeloszlása azt jelenti, hogy a be
szélő hangtartományának hány százalékát használja a leggyakrabban.

-  a hangtartomány és a gyakran használt sáv aránya azt jelenti, hogy a be
szélő teljes hangtartományán belül mely frekvenciasávúkat használja leg
alább 70%-os gyakoriság mellett.

Eredmények
1. Felolvasás
Minden beszélőre jellemző egy olyan hangtartomány, amelyet a beszédé

ben használ, és amelyet az F0-minimum és az F0-maximum értékével adha
tunk meg. Az elemzések során megfigyeltük, hogy a beszélő hangtartomá
nyán belül vannak olyan frekvenciasávok, amelyek gyakrabban használatban 
vannak, és amelyek függnek a beszéd típusától is (1. táblázat). Az N3 adat
közlőnél például ez azt jelenti, hogy a beszédéből 3033 F0-mintát vettünk, 
amelyeknek értéke 160-260 Hz közötti; ez tehát a beszélő hangtartománya. 
Ezen belül a 170-200 Hz-es sávot használja leggyakrabban, vagyis a mért 
3033 Fo-minta 94%-a ideesik, ami 2862 mintát jelent.

1. táblázat: A férfi és női hangtartomány, a hangtartományban leggyakrabban 
használt sáv arányai a felolvasásában

FI F2
Adatközlők

NI N2 N3
Hangtartomány (Hz) 90-170 80-140 160-260 150-290 160-260
A leggyakrabban használt 
tartomány (Hz) 100-130 80-110 160-200 170-250 170-200
használatának gyakorisága 
%-ban 85 94 93 96 94

A hangtartomány és a gyak
ran használt sáv %-os aránya 37,5 50 40 57 30

A vizsgálatban részt vevő férfiakra és nőkre jellemző beszédffekvencia- 
értékek közel megegyeznek a korábban publikáltakkal (Gósy 2004): a nők 
alaphangmagasságnak értéke 160-260 Hz, míg a férfiaké 80-130 Hz. A mi 
méréseink szerint a férfiaké 80-180 Hz, míg a nőké 150-290 Hz. A férfi 
hangtartomány átlagosan 100 Hz széles sáv, míg a nőké 140 Hz. Sokan meg
állapították már, hogy nők hangtartománya szélesebb, mint a férfiaké. Azt, 
hogy ennek a hangtartománynak átlagosan hány %-át használják ki a férfiak 
és nők, még nem vizsgálták. Méréseink szerint a férfiak a 30%-át használják, 
míg a nők az 50%-át. Ennek az alapfrekvencia-gyakoriságnak az eloszlása a
2. ábráról olvasható le.



A  fe lo lv asá s  és a  sp o n tán  b e sz é d  a la p h a n g sze rk eze te in ek  v iz sg á la ta  97

A hangtartományon belüli gyakoriságeloszlás a felolvasásban 
(fent: NI, N2, N3; lent: F1,F2)

A 2. ábrán az is látható, hogy a hangterjedelmen belüli hangeloszlás sokkal 
egyenletesebb a nők beszédében, azaz jóval több Hz-sávot használnak közel 
ugyan olyan gyakorisággal. A nők tehát jobban kihasználják a rendelkezésükre 
álló hangterjedelmet. Az ábrákon az is megfigyelhető, hogy az alacsony frek
venciatartományokban megjelenik egy-egy kisebb csúcs az eloszlásgörbén. 
Ezek a csúcsok a beszéd érdes zöngéje miatt jönnek létre (ugyanis sok helyen a 
beszélő alaphangjának lokális mélysége nem indokolja a túlzottan alacsony 
frekvenciákon való realizációt, mivel ezek az értékek a hangszalagok irregulá- 
ris működéséből származnak -  vö. Böhm 2006; Markó 2007). A görbe ilyen 
jellegű kicsúcsosodása nem része a hangterjedelemnek, de jelzi, hogy az adat
közlő beszédében milyen mértékben jelenik meg az érdes zönge.

A mondatkezdő alapfrekvencia, azaz a mondat kezdő szavának első szó
tagjában mérhető frekvenciaérték attól függ, hogy a mondat első szava in
formációs értékét tekintve mennyire fontos. Az esetek 81%-ában a leghang
súlyosabb szó a mondat elején (az első három szótag valamelyikén) realizá
lódik. Az alapfrekvencia-csúcs 28%-ban a mondat első szótagján valósul 
meg, ekkor a mondat elején nem találunk névelőt. 42%-ban a mondat máso
dik szótagján realizálódik a legmagasabb F0Cs, ekkor névelős főnév áll a 
mondat élén. 10%-ban a harmadik szótagon jelenik meg. A mondat belseje
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felé haladva egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy ott valósuljon meg az 
F0Cs. Az alapfrekvencia-csúcs értéke és a mondat szótagjainak helyi értéke 
között erős a korreláció (Pearson-korreláció: negatív irányú lineáris kapcsolat 
r = 0,607, p = 0,008).

A mondatindítások Hz-értékei széles skálán mozognak. A férfiaknál a leg
magasabb érték (ekkor hangsúlyos helyzetben van) közel 170 Hz, a legala
csonyabb 118 Hz. A nőknél ez az érték 167-290 Hz.

Olaszy (2005) szerint: ha több prozódiai egységből áll egy mondat, akkor a 
prozódiai egységeket indító Hz-értékek mindig magasabban realizálódnak, 
mint a prozódiai egységeket záró Hz-érték. A jelen vizsgálatban számos eset
ben a mondat belseji prozódiai egységeket kezdő Hz-értékek alacsonyabbak, 
mint a zárók. A szakirodalom szerint (Olaszy 2005) a mondatot indító F0K- 
értékek sok esetben magasabbról indulnak, mint az utánuk következő PrE-ek 
F0K értékei. A jelen vizsgálatban mért adatok szerint nem mindig ez a forma 
valósul meg. Ez adódhat a közlők és a szöveg tartalmának különbözőségéből 
is (3. ábra).

—»— Fl - - » - NI  — N2 —B— N3 - o -  F2

3. ábra
Egy három prozódiai egységből álló összetett mondat kezdő 

frekvenciaértékeinek viszonyai

Az, hogy milyen Hz-értéken realizálódik az első hangsúlyos szótag kezdete, 
nem véletlen. Az alapfrekvencia értéke függ attól, hogy mondatkezdő vagy 
mondatvégi pozícióban van-e [FI : F(\, 49) = 9,296,p  = 0,004; NI: F (l, 49) = 
11,707,7? = 0,001; N2: F(l, 49) = 12,618,/? = 0,001; N3: F( 1, 49) = 4 ,5 2 6 ,=  
0,039; F2: F( 1, 49) = 7,633, p  = 0,008]. A mondatkezdő Hz-érték átlagosan 
magasabb értéken realizálódik, mint a mondat végső F0 értéke [férfi: F0K = 
120 Hz; F0V = 206 Hz; női : F„K = 106 Hz; F0V = 150 Hz; F( 1, 124) = 249,76, 
/?<0,001].
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A mondatvég alapfrekvenciája, azaz a mondat utolsó szava utolsó szó
tagjának magánhangzójában mérhető Hz-érték attól függ, hogy az adott PrE- 
et követi-e még további ilyen prozódiai egység. Az is befolyásolja, hogy a két 
PrE (feltételezve, hogy két tagmondat határán van) milyen szintaktikai vi
szonyban állnak egymással (vő. Deme 1963). A prozódiai egységeket záró 
Hz-értékek mindig esnek (4. ábra), a PrE-ek számának növekedésével egyre 
kisebb frekvenciával valósulnak meg, majd az utolsó PrE-et záró frekvenciá
val közel azonos értéket vesznek fel. Az első prozódiai egységben mért végső 
Fo-érték átlaga a férfiaknál 112 Hz, míg a nőknél 1B5 Hz. A több prozódiai 
egységből álló mondatban, ahogy a PrE-ek számával haladunk a mondat vége 
felé, az F0V-értékek átlaga kisebb: férfiaknál 100 Hz, nőknél 143 Hz. A férfi
ak esetében ez a különbség nem szignifikáns [F(l, 49) = 3,638, p  = 0,062], 
míg a nőknél igen [F (l, 74) = 9,452, p  = 0,003],

£ 50

o ---------------------------------------------
1 2 3 4

PrE

4. ábra
A prozódiai egységek záró Hz-értékeinek csökkenése a mondaton belül

Az alapfrekvencia kicsúcsosodása (F0Cs) függ a beszélő tagolási szándé
kától. Az alapfrekvencia kicsúcsosodásának értéke egy automatikus folyamat 
és egy tervezett folyamat kettősségéből adódik (Gósy 2004). Az F0Cs-érékek a 
több PrE-ből álló mondatban mindig ereszkedő mozgást mutatnak. Az első 
PrE-ekben megvalósuló F0Cs-értékek átlaga a férfiaknál 147 Hz, míg a nőknél 
277 Hz. Az utánuk következő PrE-ek F0Cs értékeinek átlaga férfiaknál 127 Hz, 
nőknél 251 Hz. Az első prozódiai egység és az utána következő prozódiai egy
ség F0Cs értékei között szignifikáns a különbség [férfiak: F (l, 49) = 13,534, 
p  = 0,001; nők: F (l, 74) = 9,667, p  = 0,003],

A legmagasabb F0Cs-érték előfordulási gyakorisága egy bizonyos szóta
gon, valamint a mondat szótagjainak helyi értéke jól korrelál egymással 
(Pearson-korreláció: negatív irányú lineáris kapcsolat r = 0,607 p  = 0,008). 
Az, hogy az FnCs a mondatban milyen gyakorisággal fordul elő egy bizonyos 
szótagon, függ a szótag helyi értékétől a mondatban. A felolvasásban az ese
tek 81%-ában a legmagasabb F0Cs-érték az első három szótagban valósult 
meg (5. ábra).
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5. ábra
Az alapfrekvencia kicsúcsosodásának előfordulási gyakorisága a mondatban

A H szerkezet a PrE-ekben nem esik egybe az FnCs-értékek szerkezetével, 
mivel a H értéke nemcsak az F0Cs értékétől függ, hanem attól is, hogy az 
alapfrekvencia kicsúcsosodásáról milyen mértékben esik vissza az F0 értéke 
(F0A). Általában az olyan mondatokban, ahol több PrE van, ott az első PrE- 
ben van a legnagyobb H-érték, és a továbbiakban egyre csökken az értéke. 
Előfordul azonban olyan helyzet is, amikor három PrE-ből álló mondat kö
zépső PrE-ének a legnagyobb H-értéke.

A felolvasásban a prozódiai egységek átlagos alapfrekvencia-értékei li
neárisan csökkennek a mondat vége felé haladva (6. ábra).

6. ábra
Az átlagos alapfrekvencia-érték lineáris csökkenése egy négy prozódiai 

egységből álló mondatban (bal oldalon: Nl-es, jobb oldalon Fl-es adatközlő)

A mondatban az első prozódiai egység alapfrekvenciája a legmagasabb 
(férfiaknál átlagosan 114 Hz, nőknél 192 Hz), az utánuk következő PrE-ek át
lagos alapfrekvencia-értékei csökkennek, ami szignifikáns különbséget mutat 
(férfiaknál 107 Hz, nőknél 178,9 Hz). [FI: F (l, 24) = 17,974, p < 0,001; NI: 
F(l, 24) = 6,375, p  = 0,019; N2: F(l, 24) = 12,020,p  = 0,002; N3: F(l, 24) = 
5,506, p  = 0,028; F2: F( 1, 24) = 8,195, p  = 0,009], A PrE átlagos alapfrek
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vencia-értéke tehát attól függ, hogy a mondatban milyen pozícióban helyez
kedik el.

2. Spontán beszéd
A spontán beszéd hangterjedelme a felolvasáshoz képest átlagosan 60 Hz- 

cel szükebb, és ezzel együtt a leggyakrabban használt sáv is szőkébb. A 2. táb
lázatból leolvasható, hogy a spontán beszédben a férfiak hangtartományuk
nak 20%-át használják 90%-os gyakorisággal, míg a nők 43%-át. Ez jelentős 
eltérés a felolvasáshoz képest, amelyet a 7. ábrán is láthatunk. A nők ebben a 
beszédtípusban is jobban kihasználják a rendelkezésükre álló hangterjedel
met. A spontán beszédben a hangterjedelem kihasználtságának mértéke azért 
kisebb a felolvasáséhoz képest, mert a beszélőnek az a tudatos vagy ösztönös 
stratégiája, hogy a felolvasás során a mondatok prozódiájának változatosnak 
kell lennie (Olaszy 2005).

2. táblázat: A férfi és a női hangtartomány és a leggyakrabban használt sávok 
jellemző határértékei és %-os arányai a spontán beszédben

FI F2
Adatközlők

NI N2 N3
Hangtartomány (Hz) 90-170 80-120 160-260 150-290 160-260
A leggyakrabban használt 
tartomány (Hz) 100-130 80-110 160-190 150-220 160-190
használatának gyakorisága 
%-ban 93 81 76 82 98

A hangtartomány és a gyak
ran használt sáv %-os aránya 20 33 30 50 30

Az eloszlásdiagramokból (7. ábra) számolt eredmények és a szakirodalom
ban írtak (Rose 2002) alapján elmondható, hogy a beszédtípusból származó 
különbség mértéke kisebb, mint a beszélők közötti különbség mértéke. Ezért 
a hangtartományon belüli gyakoriságeloszlás egy lehetséges eszköz lehet a 
beszélőfelismerésben.

A spontán beszédben a virtuális mondatot kezdő alapfrekvencia-érték 
ugyancsak attól függ, hogy hangsúlyos szón található-e. A felolvasásban lát
hattuk, hogy nagy arányban realizálódik a hangsúly az első szótagon, ezért az 
F0K értéke magas lesz. A spontán beszédben az esetek 22%-ban az első szó
tagon valósul meg a leghangsúlyosabb rész a virtuális mondatban.

Ebben a beszédtípusban négy dallammenetet lehet tipizálni a virtuális mon
datot indító és a virtuális mondatban lévő PrE-eket indító F0-értékek viszonyá
ban. Az első dallammenetben az F0K értéke a legmagasabb, és a prozódiai egy
ségek kezdő értékei a PrE-ek folyamán egyre csökkennek. Ilyenkor az alap
frekvencia-csúcs az első prozódiai egységben az első szótagon van (vő. 8. ábra 
az F 1 beszélő 2. virtuális mondatának PrE-eiben). A második esetben a monda
tot indító Hz-érték a legmagasabb, majd a következő PrE-et indító Flz-érték
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FO FO

7. ábra
A hangtartományon belüli gyakoriságeloszlás a spontán beszédben 

(fent: NI, N2, N3; lent: Fl, F2)

8. ábra
Az FI adatközlőnek a mondatot és a prozódiai egységet kezdő Hz-értékei egy 

2, 3, 4 és 5 PrE-ből álló virtuális mondatban

csökken, a harmadik PrE kezdő értéke pedig a két érték (F0K és F0PrE-2K) 
közé emelkedik (8. ábra: a 11. virtuális mondat Fl-nél). Ekkor az F0Cs nem 
eshet az első szó első szótagjára. A harmadik eset, amikor az F0K-értéktől
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kezdve folyamatosan csökken az F0PrE-xK értéke az utolsó F0PrE-xK értéké
ig, ahol a virtuális mondat legmagasabb Hz-értékét veszi fel (lásd a 8. ábrán, 
a 6. virtuális mondat PrE-eiben FI beszélő esetében). Ilyenkor sem állhat az 
F0Cs az első szó első szótagján. A negyedik esetben az F(|K-tól kezdve eresz
kedő tendenciát vesznek fel az F0PrE-xK-értékek, majd elérik az utolsó előtti 
PrE-ben a legmagasabb virtuális mondatot kezdő Hz-értéket, és az utolsó 
PrE-ben az F0K és az utolsó előtti F0PrE-xK érték közé ereszkedik az alap
frekvencia (8. ábra: az FI beszélő 17. virtuális mondatának PrE-eiben). 
Ilyenkor egyik virtuális tagmondatban sem állhat az F0Cs a PrE első szavának 
első szótagjában.

Az F0K-érték változatosságot mutat ebben a beszédtípusban is, és széles 
skálán mozog. A férfiaknál a legmagasabb érték 157 Hz, ami csak akkor for
dulhat elő, ha hangsúlyos szón realizálódik, a legalacsonyabb 94 Hz. A nőknél 
ez az érték 277 Hz és 97 Hz. A spontán beszédben is sokszor előfordul, ahogy a 
felolvasásban is, hogy az F0PrE-xV-érték magasabb, mint az F0PrE-xK. A fér
fiaknál az F()K értéke átlagosan 124 Hz, a KoV értéke 111 Hz [F (l, 60) = 5,226, 
p  = 0,026]. A nőknél az F0K értéke átlagosan 192 Hz, a K0V értéke 176 Hz 
[F(l; 115) = 3,548, p  = 0,062]. A nőknél ez a különbség nem szignifikáns.

A spontán beszédben mind a mondatot, illetve a prozódiai egységeket kezdő 
átlagos Hz-értékek kisebb értéken realizálódnak, mint a felolvasásban. A nők
nél a felolvasásában átlagosan 206 Hz, a férfiaknál 120 Hz. A spontán be
szédben a nőknél 184 Hz, a férfiaknál 113 Hz (öt beszélőből kettőnél szigni
fikáns ez a különbség [FI: F (l, 62) = 0.770, p = 0,783; NI: F (l, 68) = 7,569, 
p = 0,080; N2: F (l, 64) = 5,899, p  = 0,018; N3: F( 1, 56) = 2,560, p  = 0,115; 
F2: F(1, 48) = 6,242, p = 0,016].

A mondatzáró FO értéke a férfiaknál 70-157 Hz, a nőknél 100-293 Hz 
között van. Ekkor egy PrE-böl áll a virtuális mondat. Ha több PrE-ből áll, ak
kor férfiaknál 70-182 Hz. míg a nőknél 100-277 Hz. Az átlagos F»V-értékek 
férfiaknál 79-129 Hz, nőknél 150-204 Fiz. A felolvasáshoz képest a spontán 
beszédben a virtuális mondatot záró átlagos F0-érték magasabb (az öt beszé
lőből kettőnél szignifikáns a különbség [FI: F(l, 62) = 6,831, p  = 0,001; NI: 
F(l, 68) = 0,595, p = 0,443; N2: F (l, 64) = 17,066,^ < 0,001; N3: F(l, 56) = 
0,660, p  = 0,807; F2: F(l, 48) = 1,928, p = 0,172]. Ez azért lehet, mert a 
spontán beszédben igen fontos kommunikációs szerepe van a virtuális mon
datvég kiemelésének; jelzi, hogy a beszélő még folytatni kívánja a közlését 
(Gósy 2003). A két PrE-ből álló virtuális mondatok legjellemzőbb F0PrE-xV 
szerkezete ereszkedő, a virtuális mondatzáró F0V-érték felé haladva a F0PrE- 
xV értéke csökken. A három PrE-ből álló virtuális mondatok F0PrE-xV szer
kezetére az jellemző, hogy az első PrE-ben lévő F0PrE-l V-érték után a máso
dik PrE-ben a F0PrE-2V értéke csökken, majd a harmadikban az első F0PrE- 
1 V-érték fölé emelkedik. így egy V alakú mozgást mutat (9. ábra). Ez a típu
sú szerkezet nagyban különbözik a felolvasásban a három PrE-et tartalmazó 
mondat F0PrE-xV szerkezetétől.
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A három prozódiai egységből álló virtuális mondatok 
prozódiaiegység-záró értékeinek alaphangszerkezete

A négy PrE-ből álló szerkezetekre két típus a legjellemzőbb. Az elsőben a 
F0PrE-xV szerkezet hasonlít a három PrE-et tartalmazó F0PrE-xV szerkezet
hez. Hiszen a négy PrE-ü virtuális mondat is V szerkezetű, csak a szélesebb 
[10.aj ábra]. Ez a típus különbözik a felolvasás négy PrE-et tartalmazó virtu
ális mondat F0PrE-xV szerkezetétől. A másik típusban a F0PrE-xV szerkezete 
lépcsőzetes, és inkább hasonlít a felolvasás négy PrE-ből álló virtuális mon
dat F0PrE-xV szerkezetére [10.6J ábra].

A négy prozódiai egységből álló virtuális mondat prozódiaiegység-záró 
értékeinek viszonya: a) V szerkezet, b) lineáris

Az öt PrE-et tartalmazó virtuális mondat F0PrE-xV szerkezete fordított U 
alakot ad [11.aj ábra], A hat PrE-ből álló virtuális mondatok F0PrE-xV szer
kezete lépcsőzetes, ahogy a négy PrE-ből összetevődőké [11 b) ábra].

Az alapfrekvencia-ldcsúcsosodás értéke a spontán beszédben alacso
nyabb, mint a felolvasásban. A férfiak átlagos F0Cs értéke a felolvasásban 
137 Hz, a spontán beszédben 119 Hz, míg a nőké 264 Hz a felolvasásban, 
203 Hz a spontán beszédben [F 1 : F( 1, 62) = 26,065, p < 0,001 ; N 1 : F( 1, 68) = 
63,645, p  < 0,001; N2: F (l, 64) = 108,579, p < 0,001; N3: F (l, 56) = 94,149, 
p  < 0,001 ; F2: F(\, 48) = 32,517, p  < 0,001 ).
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11. ábra
Az a) öt és a b) hat prozódiai egységből álló virtuális mondat 

prozódiaiegység-záró értékeinek szerkezete

A legmagasabb F0Cs-érték előfordulási gyakorisága egy bizonyos szóta
gon, illetve a virtuális mondat szótagjainak helyi értéke korrelál egymással 
(Pearson-korreláció: negatív irányú lineáris kapcsolat: r = 0,785, p < 0,001). 
Ez azt jelenti, hogy az, hogy milyen gyakorisággal fordul elő a legmagasabb 
F0Cs értéke egy bizonyos szótagon, függ a szótag helyi értékétől a virtuális 
mondatban. A spontán beszédben az esetek 58%-ában a legmagasabb F0Cs- 
érték az első négy szótagon valósult meg, ami kevesebb, mint a felolvasás
ban. A spontán beszédben a legmagasabb F0Cs-érték beljebb kerül, és az első 
hat szótag valamelyikén jelenik meg ugyanolyan gyakorisággal, azaz 81%- 
ban, ahogy a felolvasásban. Ez azért lehet, mert azokban a virtuális mondatok
ban, ahol beljebb realizálódik a legmagasabb F0Cs-érték, ott ezt a szakaszt be
vezetés előzi meg, amely nem tartozik szervesen a virtuális mondat tartalmi 
részéhez, inkább hezitálásnak tűnik. Például az FI beszélő 10. virtuális mon
datában a 6. szótagon realizálódik (félkövér kiemelés) ez a legmagasabb F0Cs- 
érték. Ezt megelőzi egy tartalmatlan, hezitálásnak tűnő rész: Nem tudom, ugye, 
olvasni szeretek, filmeket nézni. A Nem tudom, ugye elindítja a közlést, de nem 
tartozik szorosan a virtuális mondat szemantikai keretéhez. A legmagasabb 
F0Cs-érték attól is függ, hogy melyik PrE-ben valósul meg. Az első PrE-ben 
realizálódó F0Cs-érték mindig az első három szótagban található. A virtuális 
mondatban egyre beljebb lévő PrE-eknek a legmagasabb F0Cs-értéke egyre 
beljebb kerül a PrE-ben. Ez azzal magyarázható, hogy ilyenkor több olyan szó 
előzheti meg, amely visszautaló szóként funkcionál a PrE-ben. Például az F2 
beszélő 5. virtuális mondatában: Valószínűleg be fogok jönni vasárnap is dol
gozni; mert jövő héten egyik nap nem tudok bejönni; és akkor azt így általában 
így szoktam megoldani. A legmagasabb F0Cs-érték helyei: 1. PrE-ben az elsőn, 
2. PrE-ben a hatodikon, a 3. PrE-ben pedig a tizenharmadikon. Az első PrE- 
ben az első szótagon 29%-ban jelenik meg a legmagasabb F0Cs-érték, ugyan
úgy, mint a negyediken. A második PrE-ben azonban a legmagasabb F0Cs- 
érték előfordulási gyakorisága csökken, csak 20%, míg az ötödiken 30%. 
Ahogy haladunk a mondat vége felé, úgy csökken az esélye annak, hogy a 
legmagasabb F0Cs-érték az első szótagon valósuljon meg a PrE-ben.
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A PrE-ek átlagos alapfrekvencia-értéke a virtuális mondaton belül lépcső
zetesen csökkenő tendenciát mutat, ugyanúgy, ahogy a felolvasás mondatai
ban. Emellett olyan szerkezetek is találhatók (leggyakrabban a több PrE-ből 
álló virtuális mondatokban), amelyben az előzőtől eltérő módon realizálódik a 
virtuális mondat átlagos alapfrekvenciájának szerkezete. A spontán beszédben 
a PrE-ek átlagos alapfrekvenciájának értéke alacsonyabb, mint a felolvasás
ban (a férfiaknál felolvasásban 110 Hz, spontán beszédben 104 Hz; a nőknél 
185 Hz a felolvasásban, míg spontán beszédben 174 Hz). [FI: F (l, 62) = 
0,535, p  = 0,468; N 1 : F (l, 68) = 11,760, p  = 0,001 ; N2: F(1, 64) = 4,002, p  = 
0,050; N3: F(\, 56) = 10,71 \ ,p  = 0,002; F2: F(\, 48) = 39,177,/? < 0,001).

Összefoglalás
A jelen kutatásunkban számszerűsített adatokkal igazoltuk azt, hogy a 

spontán beszéd és a felolvasás alapfrekvencia-szerkezetei különbözők. Ezzel 
bizonyítottuk azt is, hogy az alapfrekvencia szerkezetének megvalósulásában 
fontos szerepet játszik a beszéd típusa. Alapvető különbségként megállapítot
tuk, hogy a spontán beszéd hangtartománya szűkebb, és annak kihasználtsága 
korlátozottabb, mint a felolvasásé. Ez magyarázható azzal, hogy a beszélő 
automatikusan változatosabban valósítja meg a felolvasás prozódiáját. Kuta
tásunkban megerősítést nyert az ismert tétel, hogy a nők alapfrekvenciája a 
teljes és a leggyakrabban használt tartományt tekintve is szélesebb skálán je
lentkezik. Elemeztük az alapfrekvencia-szerkezetek tipikus meneteit, átlagér
tékeit, és azt is, hogy milyen struktúrákkal lehet jellemezni az egyes beszéd
típusokat. A hangtartományon belül megállapítottunk olyan mérőgörbéket, 
amelyek használható paraméterek lehetnek a beszélőfelismerésben. Ennek 
igazolására további kutatásokat tervezünk.
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