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A VIRTUÁLIS MONDATOK MŰFAJI 
MEGHATÁROZOTTSÁGA

Váradi Viola

Bevezetés
A spontán beszédet alapvetően két csoportra oszthatjuk, a félspontán és a 

spontán beszédre. A kettő között lényeges a különbség a beszédtervezési fo
lyamatot illetően, mivel az első esetben a beszélő előzetesen felkészül a mon
dandójára, átgondolja, rendszerezi, hogy mit is akar mondani, addig a második 
esetben semmilyen beszédtervezés sem előzi meg az aktuális közlést (Gósy
2005). Természetes beszédhelyzetben, az igazi élőszóban a gondolkodás, a 
szövegalkotás és a szöveg hangoztatása egyidejű, szimultán folyamatban zaj
lik le. Ilyenkor nincs mód a gondolatok írásos megfogalmazására (Wacha 
1999).

Az elhangzó hosszabb közlések megértésének és értelmezésének egyik 
alapfeltétele a megfelelő tagolás (Gósy 2003). A befogadónak nincs szüksége 
minden esetben a szegmentálásra, például az írott beszéd esetén karakterhi
ány, központozás jelzi az olvasó számára az egyes egységek -  szavak, mon
datok stb. -  határát. A folyamatos beszédben azonban nem ilyen egyértelmű a 
határjelzés, nem jelzik szünethelyek a szemantikai, szintaktikai egységek 
kezdetét vagy befejezését (Gósy 2005). A beszélő nincs mindig tudatában an
nak, hogy mely szegmentális és szupraszegmentális tényezőket alkalmazza 
tagoló funkcióban, vagyis az artikulációs megvalósítás általában ösztönös, és 
nagyok az egyéni különbségek is (Kohler 1983). Gyakorlatlan beszélőknél a 
tagolást gyakran fiziológiai tényezők -  például a légzés -  szervezik. A hallga
tó ettől függetlenül arra kényszerül, hogy kisebb egységekre bontsa, tagolja 
az elhangzottakat, s ezek mentén ismerje fel az összefüggéseket.

A spontán beszéd tagolása nagy eltéréseket mutat az interpretatív szövege
kéhez képest, hiszen felolvasáskor nincs szükség a beszédprodukciós mecha
nizmus kezdeti folyamatainak a tervezésére. A szövegalkotás és a szöveg- 
mondás nem egyszerre zajlik, mivel a felolvasó olyan szöveget szólaltat meg, 
melyet már korábban valaki nyelvi formába öntött (Imre 2005). A beszélő 
sokkal tudatosabban valósíthatja meg a meghangosítás jellemzőit, így a tago
lásokat is (Gósy 2005). Megfelelően központozott szövegek felolvasása ese
tén a mondathatárok jelölése a hallgatók részéről csaknem 90%-os egyönte
tűséget mutat (vö. Batliner et al. 1998).

A tagolási egység lehet akár mondatnyi hosszúságú, vagy annál hosszabb 
közlésrészlet, összefüggő szövegrész is. Ez utóbbit bekezdésnek is nevezik,
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bár e terminus használata nem feltétlenül egyértelmű, mert elsősorban az írott 
szövegek bizonyos egységeinek tipográfiai elkülönítésére szolgál (Lehiste 
1979). Ha eltekintünk a bekezdés fogalmától, akkor szembekerülünk azzal a 
problémával, hogy mit tekinthetünk a spontán beszéd legkisebb egységének. 
A mondatnak többféle -  logikai, formális, lélektani, funkcionális -  megköze
lítése, meghatározása létezik a nyelvészeti szakirodalomban. Gósy bevezette 
a virtuális mondat fogalmat, a virtuális jelzőt a ’benne rejlő’ értelmében 
használva. Ezek az egységek többé-kevésbé azonos paraméterekkel jellemez
hetők, melyeket a hallgatók képesek tagoló funkcióban használni spontán 
közlések hallgatásakor (Gósy 2003).

A szegmentálás problémája nemcsak a hangok, szavak, hanem a mondatok 
szintjén is felvetődik a beszédészlelésben- és megértésben. Felmerülhet a 
kérdés, hogy a beszédnek melyek azok az összetevői, amelyek határjelző 
funkcióval bírhatnak a hallgató számára, valamint a szupraszegmentális té
nyezők közül -  beszéddallam, hangerő, hangsúly, artikulációs és beszédtem
pó, ritmus, szünet és egyéni hangszínezet -  melyek játszanak elsődleges sze
repet a beszédfolyam kisebb egységekre, virtuális mondatokra való szegmen
tálásában. A szupraszegmentumok közül a szünetek az elsődleges határjelzők, 
míg az alaphangmagasság-változások csak a másodlagosak közé sorolhatók. 
A szintaktikai, szemantikai és prozódiai tényezők együttesen segítik a sikeres 
szegmentálást, részben együttműködnek, részben hierarchikusan szerveződ
nek a beszédmegértésben (Gósy-Kovács 2007). A humán mechanizmus nem 
konkrét értékek, hanem viszonyok alapján dönt, amelyek egy bizonyos egy
ségen belül vagy egységek sorozatában realizálódnak. A spontán beszéd bár
mely sajátossága, amely a virtuális egység befejezését jelezheti, önmagában 
nem, csak bizonyos összefüggésekben bír határjelző funkcióval, s csak akkor, 
ha a szemantikai sajátosságok ezt a határt megerősítik (Gósy 2003).

Korpuszokon végzett vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a prozó
diai és egyéb felismerési kulcsok különböznek a szöveg típusától függően. 
Olaszy (2005) jellemezte a prozódiai szerkezeteket a hírfelolvasásban, me
semondásban, a novella és a reklámok felolvasásában, és azt tapasztalta, 
hogy az egyes felolvasási stílusok között konkrét számadatokkal is kimutat
ható különbségek vannak. Úgy tűnik, hogy a beszélőkben kódolva vannak a 
műfaji sajátosságok, melyek nemcsak felolvasáskor, hanem spontán beszéd 
során is befolyásolhatják a produkciót. A percepció oldaláról közelítve meg a 
műfaji jellemzőket, gyakran tapasztaljuk, hogy nem okoz nehézséget, még 
kevésbé gyakorlott beszélők számára sem, hogy felismerjék a hallott szöveg 
műfaját. Természetesen segít ebben a szöveg tartalma, felépítése és stílusa is. 
A tartalomnak és a mondatszerkezetnek megfelelően változhat a beszéd tem
pója, ritmusa, kiszélesedhet a hangterjedelem, változhat a közbeékelt szüne
tek hossza és típusa. Wacha Imre felvetette, hogy a különböző műfajú szöve
geket nemcsak irodalmi, hanem nyelvészeti szempontból (morfológia, lexi
kológia, mondattan, fonetika) is érdemes lenne elemezni. A szövegek rnüfa-
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jonkénti csoportosítását nagymértékben befolyásolja a nyelvi forma és a szö
vegmondó személye. A szövegeknek az írott stílusuk mellett megvan a ma
guk akusztikus stílusuk is (Imre 2005).

Hipotézisünk szerint a műfaji különbségek nemcsak a felolvasásban, ha
nem a spontán beszédfolyamatban is megjelenhetnek. A beszédfolyamat egy
ségekre bontását, szegmentálását nagymértékben segítik a szupraszegmentu- 
mok, ezért azt feltételeztük, hogy a műfajok különbségeiből fakadó eltérések 
a prozódiai szerkezetben hatással lehetnek a mondathatár-észlelésre.

A különböző műfajú szövegek között nemcsak a szupraszegmentális szer
kezetben, hanem a szupraszegmentumok határjelző funkciójában is feltételez
tünk eltéréseket. Hipotézisünk szerint a virtuális mondatok észlelését befo
lyásolja az elhangzott szöveg műfaja. Legtagoltabbnak a mesét feltételeztük, 
mivel a gyerekekkel való kommunikáció során a beszélő általában törekszik a 
hallgató percepciós működéseinek megkönnyítésére, illetve a beszélő számá
ra egész mondatszerkezetek is adottak lehetnek, melyeket nem kell spontán 
módon megalkotnia. Feltételeztük, hogy a szövegek között előforduló lehet
séges különbségek -  a beszédszakaszok1 hossza, a beszédszakaszok és szin
taktikai szerkezetek egybeesése; a szünetek időtartama, gyakorisága, típusa; 
hangterjedelem, dallammenetek -  befolyásolhatják a mondathatár-észlelést. 
Úgy gondoltuk, hogy az adatközlők abban a műfajban érzik a legkönnyebb
nek a mondatvégek jelölését, melyben a legegyöntetűbbek voltak a jelöléseik.

Kísérleti személyek, anyag és módszer
Adatközlőnk 27 éves, egyetemet végzett nő, nincs sem beszédhibája, sem 

hallásproblémája, a felvétel készítésének tudatában volt. Három, különböző 
műfajú rövidebb spontán beszédet rögzítettünk vele monologikus helyzetben. 
Először megkértük, hogy ossza meg velünk nyári élményeit (narratíva), majd 
el kellett mesélnie a Piroska és a farkas című közismert mesét (mese), végül 
be kellett mutatnia lakhelyét (leírás). A felvétel csendesített szobában történt 
minidisc-hangfelvevővel. A narratíva időtartama 185 s, a meséé 217 s, a le
írásé 108 s.

A hanganyagok elsődleges feldolgozásához a Praat 4.3 szoftvert használ
tuk, ezzel végeztük el az annotálást, az adatolást és a méréseket. Szegmentál
tuk a hanganyagokat, a szöveges szakaszokat fonetikusan lejegyeztük (vö. 
Markó 2005). A szövegeket helyesírásban is lejegyeztük központozás és szü
nethelyek, szóköz nélkül, és ezt a tesztlapot kapták meg a percepciós tesztben 
résztvevők.

Az annotáció alapján kimértük a beszédszakaszok, néma és kitöltött szüne
tek időtartamát, átlagot számítottunk belőlük, és megvizsgáltuk az egyes idő

1. A beszédszakasz fogalmán két szünet közötti szöveges szakaszt értünk (vö. 
Markó 2005).
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intervallumok gyakorisági eloszlását folyamatos akusztikai visszacsatolás és 
ellenőrzés mellett. Vizsgálatunkban nem határoltuk el a különböző funkció
ban (levegővétel, gondolkodási szünet, hatásszünet) megjelenő szüneteket. 
A jelen vizsgálati anyagban a szünethossz alsó határának olyan értéket tekin
tettük, melyet az átlagos hallgatók mintegy 60%-a képes észlelni. Ez az érték 
a szakirodalmi adatok alapján 80 ms (vő. Gósy 2000).

Mindhárom szövegben kiszámoltuk a beszédszakaszok artikulációs tempó
ját, illetőleg a műfajonkénti átlagos artikulációs és beszédtempót. A beszéd
dallam leírásában figyelembe vettük az alaphang terjedelmét, illetőleg a be
szédszakaszok határán jellemző hangmenetek típusát az egyes szövegekben.

A percepciós kísérletben 36 fő vett részt, 18-54 év közöttiek, átlagéletko
ruk 30 év, 19 nő és 17 férfi. Adatközlőink azt a feladatot kapták, hogy szöve
genként kétszeri meghallgatás során függőleges vonallal jelöljék meg a teszt
lápon azokat a helyeket, ahol mondatvéget észleltek. A kísérleti személyek
nek nem okozott nagyobb nehézséget a feladat megoldása, többségük már az 
első meghallgatás során megjelölte a vélt mondathatárokat. Végül meg kellett 
ítélniük, hogy mely szövegben volt számukra a legkönnyebb, illetve a legne
hezebb a mondathatár jelölése, egytől (legkönnyebb) -  háromig (legnehe
zebb) kellett osztályozniuk.

A kísérleti személyek által jelölt mondathatárokat összegeztük, majd ösz- 
szevetettük, hogy műfajonként hány helyen észlelt legalább egy adatközlő 
virtuális mondatot, illetve kiszámoltuk, hogy átlagosan hányszor jelöltek 
mondathatárt műfajonként. Elemeztük továbbá a beszédszakaszok végén és a 
szerkezethatárokon előforduló jelöléseket és az akusztikai sajátosságok ösz- 
szefüggéseit. A szünetek időtartamának, illetve az alaphangmagasság válto
zásának és a mondatjelöléseknek az összefüggéseit is vizsgáltuk. A kapott 
adatokon az SPSS 15.0 szoftverrel végeztük el a statisztikai próbákat.

Eredmények
A spontán szövegek fonetikai elemzése
A nyári élmények felelevenítése, illetve a lakhely leírása természetes szitu

áció, mindennapi beszédtevékenységünk során is gyakran előforduló témák. 
Feltételezhető, hogy e műfajok esetén közelít a beszédszakaszok hossza a be
szélő természetes beszédjellemzőihez. Az átlagadatok mindhárom műfaj ese
tén nagyon hasonlóak egymáshoz, a legrövidebbek a szakaszok a narratívá- 
ban (2228 ms), majd a mesében (2304 ms), a leghosszabbak a leírásban 
(2348 ms). A statisztikai elemzések (egytényezős varianciaanalízis) szerint a 
különbség nem szignifikáns [F(2, 171) = 0,065; p = 0,937], tehát a beszéd
szakasz hosszát nem befolyásolja a szöveg műfaja.

A beszédszakaszok nem minden esetben estek szerkezethatárra, ezért meg
vizsgáltuk a szakaszvégek és a szerkezethatárok összefüggéseit is. A narrati- 
vában a szerkezethatárok kisebb részben (a beszédszakaszok 48%-a) esnek
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szakaszvégre; a leírásban (beszédszakaszok 53%-a) és a mesében (beszéd
szakaszok 65%-a) a beszédszakaszok több mint fele esik szerkezethatárra.

A néma és a kitöltött szüneteket, illetve ezek kombinációját együtt vizsgál
juk a szünetadatok tárgyalásakor. A három műfaj sem a szünetek gyakorisága 
(1. ábra), sem az átlagos időtartamuk tekintetében nem tér el egymástól jelen
tősen, a statisztikai elemzések sem mutattak szignifikáns különbséget [egyté
nyezős varianciaanalízis: F{2, 167) = 0,388; p = 0,679], A leghosszabb szü
netidőt, mely két néma és egy kitöltött szünet kombinációja, a mesében mér
tük (3190 ms), a legrövidebbet (116 ms) a narratívában.

1. ábra
A szövegek szünetidőtartamainak gyakorisági eloszlása a narratívában, 

a mesében és a leírásban

A kitöltött szünetek előfordulása műfajonként változik. Leggyakoribb rea
lizációi [a], [m], [am] vagy [ym]. Önállóan és néma szünettel kombinálva -  
néma szünet + hezitáció, hezitáció + néma szünet, néma szünet + hezitáció + 
néma szünet -  is megjelenhetnek. A szünetek jelentős része mindhárom mű
faj esetén néma, legkisebb része pedig kitöltött. A mesében csak egyetlen ki
töltött szünet jelent meg önállóan (460 ms). Sokkal inkább jellemző mindhá
rom műfajban a kombinált szünetek megjelenése (2. ábra). Feltételezésünk 
szerint ez a beszélőre jellemző egyéni sajátosság lehet, időnyerés céljából in
kább kombinálja a néma és a kitöltött szüneteket ahelyett, hogy hosszabb ide
ig hezitáljon.
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2. ábra
A néma, a kitöltött és a kombinált szünetek aránya a spontán szövegekben

A különböző szövegekben mért beszédtempóértékek között nincs jelentős 
különbség (narratíva: 11,01 hang/s; mese: 10,03 hang/s; leírás: 11,35 hang/s), 
ám az artikulációs tempók értékei közül a meséé a legalacsonyabb (narratíva: 
14,13 hang/s; mese: 12,80 hang/s; leírás: 14,23 hang/s). A beszélő artikuláci
ós tempóján sokkal kevésbé tud akaratlagosan változtatni (vö. Bóna 2005), 
vagyis a műfaji eltérésekből fakadó különbségek inkább -  a szünetezés elté
rései miatt — a beszédtempóban jelentkezhetnek. Felmerül a kérdés, hogy mi
ért az artikulációs tempóknál mértünk jelentősebb különbséget a műfajok te
kintetében. Mesét mondani jellemzően gyerekeknek szoktak, és kifejezetten 
kértük rá a beszélőt, hogy képzelje magát olyan szituációba, hogy gyerme
keknek meséli el a Piroska és a farkast. A gyermekekkel való kommunikáció 
során általában megpróbálunk lassabban, érthetőbben, jobban artikulálva be
szélni. Előfordulhat, hogy beszélőnk artikulációs tempójának csökkenése a 
mesélés során ennek köszönhető. A szövegek artikulációs tempói között mért 
különbségek szignifikánsak [egytényezős varianciaanalízis: F(2, 171) = 
5,095; p  = 0,007]. A szövegek a szünetek arányát illetően nem különböznek 
egymástól jelentősen, a mesében és a narratívában a teljes beszédidő 22%-a, 
míg a leírásban 20%-a szünet. A beszélőre jellemző szünetezési szokásokat 
nem befolyásolja jelentős mértékben, hogy nyári élményeit vagy a Piroska és 
a farkas című mesét meséli-e el, illetve a lakását írja-e le.

A narratíva és a leírás között nem feltételeztünk jelentős eltéréseket az 
alapfrekvencia-adatokban. A mese műfaji sajátosságaihoz azonban sokkal in
kább hozzátartozhat, hogy a beszélő „dallamosabban” beszél, ezért feltételez
tük, hogy a beszélő hangterjedelme szélesebb lesz. Vizsgálatunk köréből ki 
kellett rekesztenünk azokat a hangmeneteket, amelyekben nyikorgóvá, érdes
sé válik a zönge, vagy amelyeket nevetés közben mond adatközlőnk. Ez szél
sőségesen alacsonyan, illetve magasan futó alaphangmenetben jelentkezik. 
Percepciós szempontból sem a hang mélyülése, illetve magasodása, hanem 
nyikorgóvá válása, illetve nevetés érzékelhető (vö. Markó 2005).
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Az 1. táblázatban láthatjuk, hogy az alaphangmagasság minimum értéke 
hasonló mindhárom műfajban, de a maximum értékekben nagyobb különbsé
geket figyelhetünk meg. A beszélő hangterjedelme a mesében és a narratívá- 
ban a legszélesebb, a leírásban a legszűkebb.

1. táblázat: A szövegek alapfrekvencia-adatai
F0-minimum 

(Hz)
Fo-maximum

(Hz)
Fo-átlag

(Hz)
Hangterjedelem
(Fo-max/Fo-min)

Narratíva 148,37 497,44 203,32 3,35
Mese 142,32 483,22 222,91 3,40
Leírás 145,67 443,54 200,84 3,04

Megvizsgáltuk, hogy a szakaszvégi dallammenetek milyen típusúak (eresz
kedő, emelkedő, lebegő stb.) a következő kérdésekre keresve a választ: 1. mi
lyen arányban fordulnak elő a különböző típusú hangmenetek; 2. ezek az ará
nyok összefüggenek-e a szöveg műfajával. A hangmenetek típusának megál
lapításakor azt a gyakorlatot követtük, hogy 10%-os frekvenciaváltozásig le- 
begőnek, 50%-os frekvenciaváltozásig ereszkedőnek (ha negatív irányú), il
letve emelkedőnek (ha pozitív irányú) minősítettük a dallammenetet (vö. 
Markó 2005).

Gyakoriság

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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El ereszkedő □  emelkedő □  lebegő ■  szökő ü  érdes zönge / nevetés 

3. ábra
A szakaszzárlatok hangmeneteinek típusa a szövegekben

A 3. ábrán láthatjuk, hogy a narratívában (40,5%) és a mesében (34,0%) a 
szakaszzáró hangmenetek legjelentősebb hányada ereszkedő, a leírásban az 
ereszkedő és az emelkedő hangmenetek egyenlő arányban fordultak elő sza
kaszvégeken (30,5%). A narratívában magasabb az emelkedő hangmenetek
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(30,0%) aránya, mint a lebegőké (26,5%) a beszédszakaszok végén. A mesé
ben a sorrend ennek a fordítottja: lebegő (32,0%), emelkedő (27,0%).

Érdes zöngével, illetve nevetéssel szakaszvégeken a legnagyobb számban 
a leírásban (11,0%) találkoztunk, majd a mesében (7,0%) és a narratívában 
(1,5%). Szökő dallammenet csak a narratívában fordult elő, ott is csak egyet
len esetben. Az eredmények azt mutatják, hogy a szakaszzáró hangmenetek 
típusát a műfaji sajátosságok befolyásolják.

A virtuális mondatok észlelése
Az összes mondatvégjelölés, ahol legalább egy adatközlő észlelt mondat

határt, a narratívában 91, a mesében 96 és a leírásban 46. A szövegek eltérő 
időtartama miatt a továbbiakban nem a darabszámokkal dolgoztunk, hanem 
az adott műfajban jelölt legtöbb mondatszámot vettük száz százaléknak, és 
ehhez viszonyítottuk a többi jelölést. Ha a százalékban számolt átlagos mon- 
dathatár-jelöléseket hasonlítjuk össze, akkor láthatjuk, hogy a leírásban jelöl
ték a legtöbb és a narratívában a legkevesebb virtuális mondatot (2. táblázat). 
A narratíva és a mese jelölt mondatszámai közelebb állnak egymáshoz, a le
írásé jelentősebben eltér a másik két műfajtól. Ez fakadhat műfaji különbsé
gekből, hiszen a narratíva és a mese olyan műfajok, melyekben van történet
mesélés, a leírásban azonban nincs.

2. táblázat: A virtuális mondatvégek jelölése a szövegekben
Átlagos mondatvég

jelölés (db)
Szóródás

(db)
Átlagos mondatvég

jelölés (%)
Szóródás

(%)
Narratíva 19,72 6—44 44,78 14-100
Mese 25,89 12-53 48,89 23-100
Leírás 14,63 6-25 58,56 24-100

A virtuálismondat-észlelés és a beszédszakaszok, szerkezethatárok ösz- 
szefüggései

Elemeztük azokat a mondatvégjelöléseket, amelyek beszédszakasz végén, 
vagyis szünetet megelőzően fordultak elő. A narratívában a beszédszakaszok 
55%-ánál, a mesében 59%-ánál, a leírásban 61%-ánál jelölt legalább egy 
adatközlő mondatvéget. Megvizsgáltuk, hogyan oszlanak el a jelölések a kü
lönböző műfajokban. Láthatjuk, hogy a narratíva hisztogramja tér el legin
kább a másik kettőtől, ebben a műfajban a beszédszakaszok végén is gyako
riak az egy adatközlő részéről történő jelölések (4. ábra). A másik két műfaj 
esetén egyenletesebb a jelölések eloszlása.

A mesében a legmagasabb azon jelölések száma, melyek szerkezethatáron 
fordultak elő. Összehasonlítottuk a beszédszakasz végén és a szerkezethatá
ron történő jelöléseket, és azt tapasztaltuk, hogy a szerkezethatár sokkal in
kább kelti a befejezettség érzetét, mint a szakaszvég.

Elemeztük a szövegekben azokat a jelöléseket, amelyek beszédszakasz- és 
szerkezethatáron fordultak elő egyszerre, 100%-nak tekintettük az adott sző-
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vegben az összes olyan helyet, ahol a beszédszakasz vége és a szerkezethatár 
egybeesik (narratíva: 31 db, mese: 48 db, leirás: 19 db). A mesében volt a 
legtöbb olyan jelölés (50%), amely beszédszakasz- és szerkezethatárra esett, 
majd a leírásban (41,30%), a legkevesebb pedig a narratívában volt (34,07%). 
A narratíva esetén fordultak elő a legnagyobb számban azok a jelölések, ame
lyek nem szakasz- vagy szerkezethatáron vannak. Valószínűleg azért, mert 
ebben a műfajban volt legkevésbé jellemző, hogy a szakasz- és szerkezetha
tárok egybeesnek.

4. ábra
A mondatvégjelölések eloszlása a beszédszakaszok végén

A virtuálismondat-észlelés és a szünetek összefüggései
A beszédszakaszok és a mondatvégek összefüggéseinek az elemzése során -  

mivel a beszédszakasz két szünet közötti egység -  a szünetek és a mondat
végjelölések összefüggéseit is vizsgáltuk. A narratívában nem volt egyetlen 
olyan szünet sem, amely előtt az összes adatközlő mondathatárt jelölt. A leg
hosszabb szünetnél -  több mint két másodperc időtartamú kombinált szünet -  
csak öt adatközlő (13,89%) jelölt mondathatárt. Egy 1218 ms időtartamú 
kombinált szünet előtt 33 adatközlő (91,67%), egy 464 ms időtartamú néma 
szünet előtt az adatközlők 83,33%-a (30 fő) jelölt mondatvéget. Mindkét szü
net szerkezethatáron fordult elő.
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Elemeztük, hogy a szünet időtartama befolyásolta-e a hallgatók virtuális- 
mondatvég-észlelését. Feltételeztük, hogy minél hosszabb a szünet, annál na
gyobb mértékben kelti a befejezettség, lezártság érzetét, vagyis annál való
színűbb, hogy mondathatárt jelölnek a kísérleti személyek. A Pearson-féle 
korreláció (r = 0,177; p = 0,300) azonban nem mutatott ki összefüggést a 
narratíva műfajában a szünetek hossza és a jelölések száma között (5. ábra).

5. ábra
A szünetidőtartamok és a mondatvégjelölések összefüggései a narratívában

A mesében is elemeztük a szünetek hosszának és a mondatvég-észlelések- 
nek az összefüggéseit. Ebben a műfajban nagyobb számban fordult elő, hogy a 
szünet előtt az adatközlők jelentős hányada, közel 90%-a mondatvéget észlel, 
de egy esetben sem fordult elő teljesen egyöntetű (az adatközlők 100%-a) jelö
lés. Két szünet előtt -  305 ms-os néma szünet, 720 ms-os néma szünet előtt -  a 
kísérleti személyek 97,22%-a (35 fő) mondatvéget jelölt. További két esetben 
az adatközlők több mint 90%-a (33, 34 fő) -  423 ms-os kombinált szünet (né
ma szünet + hezitáció + néma szünet), 1234 ms-os néma szünet előtt -  jelölt 
mondathatárt. Három szünet előtt -  3191 ms-os kombinált szünet, 642 ms-os 
és 521 ms-os néma szünet -  az adatközlők közel 90%-a (32 fő) jelölt mondat
véget. Ennél a műfajnál is feltételeztük, hogy a szünet hossza befolyásolhatja 
a jelölések számát. A Pearson-féle korreláció (r = 0,149; p = 0,305) azonban 
itt sem mutatott ki értékelhető összefüggést. Úgy tűnik, hogy nemcsak a 
narratívában, hanem a mesében sem befolyásoló tényező önmagában a szünet 
hossza a virtuális mondatok észlelésében.

A leírásban egy 1700 ms-os kombinált és egy 622 ms-os néma szünet előtt 
az összes adatközlő egyöntetűen mondathatárt jelölt, továbbá egy 1296 ms-os 
néma szünetnél egy kísérleti személyt kivéve, az adatközlők 97,22%-a észlelt 
mondatvéget. A statisztikai elemzések nem támasztották alá ezt a feltételezést 
sem, a Pearson-féle korreláció (r = 0,406; p  = 0,068) szerint a leírásban 
gyenge, de nem szignifikáns a korreláció a szünetek hossza és a mondathatár- 
észlelések között.
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Megvizsgáltuk, hogy a szünetek előtt milyen arányban voltak egyöntetűek2 
a mondathatár-jelölések, 100%-nak tekintettük az adott műfajban az összes 
olyan helyet, ahol legalább egy adatközlő mondatvéget észlelt. Ez az arány a 
leírásban és a mesében a legmagasabb (14,29%), és a legalacsonyabb a 
narratívában (2,78%). Nem igazolódott az a hipotézisünk, hogy minél hosz- 
szabb a szünet időtartama, annál valószínűbb, hogy mondathatárt észlelnek 
az adatközlők. Sem a narratívában, sem a mesében, sem a leírásban nem ta
láltunk összefüggést a szünet hossza és a mondathatár-jelölések között.

Célszerűnek tartottuk elemezni, hogy a szünet időtartamán túl a típusa -  
néma szünet, hezitálás vagy kombinált szünet -  befolyásolja-e az adatközlők 
mondatvégjelöléseit a különböző műfajú szövegekben. Mindhárom műfajban 
100%-nak tekintettük az adott típusú szünet összes előfordulását, és ehhez vi
szonyítottuk, hogy összesen hány jelölés történt legalább egy adatközlő ré
széről a különböző típusú szünetek előtt (6. ábra).

□ Néma szünet EB Kombinált szünet ■  Hezitálás

80%

“  60%t*5
I  40%«
u  20% -

0%  - ,

Narratíva Mese Leírás

6. ábra
A szünettípus és a mondathatár-észlelés összefüggései

A néma szünet bírt a legerősebb határjelző funkcióval, ezt követte a kom
binált, legvégül a kitöltött szünet. A néma szünetek túlnyomó része után leg
alább egy adatközlő jelölt mondatvéget, a narratívában és a mesében a hezitá
lás előtt egyszer sem észleltek mondathatárt. A leírásban mind a kombinált, 
mind a kitöltött szünetek előtt az adatközlők ugyanolyan arányban jelöltek 
mondatvéget. Az eredmények azt mutatják, hogy műfajtól függetlenül a néma 
szünet keltette leginkább a befejezettség érzését. A narratívában és a mesében 
egyszer sem jelöltek mondathatárt hezitálás előtt a kísérleti személyek.

2. Egyöntetű jelöléseken azokat értjük, melyeknél az adatközlők közel 90%-a (32 
fő) jelölt mondatvéget.
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A virtuálismondat-észlelés és az alaphangmagasság változásainak ösz- 
szefüggései

Elemeztük, hogy az alaphangmagasság változásai befolyásolják-e a hallga
tók mondathatár-észlelését. Holland anyanyelvüekkel végzett kísérletek alap
ján azt feltételeztük, hogy a beszélő és a hallgató egyaránt használja a befeje
zettség érzékeltetésére az alaphangváltozást (vő. Swerts-Collier 1991). Az 
egyes műfajokban megvizsgáltuk a dallammenetek típusát beszédszakaszok 
végén azokon a helyeken, ahol a kísérleti személyek közül legalább egy 
mondatvéget jelölt (7. ábra). 100%-nak tekintettük a különböző típusú dal
lammenetek összes előfordulását.

7. ábra
A dallammenetek típusa és a mondathatár-jelölések összefüggései

Beszédszakaszok végén a narratívában (56,4%) és a leírásban (55,6%) 
emelkedő dallammenet után jelölték a legtöbb mondatvéget a kísérleti szemé
lyek. A mesében (43,6%) lebegő dallammenet keltette a befejezettség érzetét. 
Érdes zönge vagy nevetés után a leírásban (9,0%) jelölték a legtöbb mondat
határt a három műfaj közül. Szökő dallammenet utáni jelöléssel csak a 
narratívában találkoztunk (3,8%), mivel csak ebben a műfajban fordult elő 
ilyen típusú hangmenet.

A szövegek nehézségének megítélése
Az adatközlőkkel osztályoztatok a szövegeket a mondathatár-jelölés ne

hézségének függvényében, 1: amelyben a legkönnyebbnek, 3: amelyben a 
legnehezebbnek érezte a feladatot (8. ábra). Az adatközlők a narratívát talál
ták a legnehezebbnek (átlag: 2,56), majd a leírást (átlag: 1,86), legkönnyebb
nek a mesét (átlag: 1,58).

A nehézségi fok megítélését összevetettük a jelölések között tapasztalt 
szignifikáns különbségekkel. A mondathatárjelölések a mesében voltak a leg- 
egyöntetíibbek, majd a narratívában és a legkevésbé egyöntetűek a leírásban. 
Feltételezésünk, hogy az adatközlők azt a műfajt fogják a legkönnyebbnek
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ítélni, melyben jelöléseik a legegyöntetűbbek voltak, esetünkben a mesét, 
igazolódott.

Gyakoriság
0% 20% 40% 60% 80% 100%

8. ábra
A szövegek nehézségének megítélése a tagolás szempontjából

Következtetések
A jelen vizsgálatban egy adatközlő három különböző műfajú spontánbe- 

széd-anyagát hasonlítottuk össze fonetikailag, és az eredmények azt mutatják, 
hogy a műfaj objektíve adatolható szupraszegmentális sajátosságai nem fel
tétlenül tükröződtek a hallgatók tagolásában.

A szövegek átlagos beszédszakaszhossza között nem találtunk szignifikáns 
különbséget, de az eredmények azt mutatják, hogy a szakaszvégek nem egy
forma arányban esnek szerkezet végére a különböző műfajú szövegekben. 
A narratívában a beszédszakaszok csaknem fele esik csak szerkezethatárra, a 
leírásban és a mesében ez az arány magasabb. Beszélőnknek nagyobb nehéz
séget okozott megfelelően tagolni, rendszerezni nyári élményeit. A leírás és a 
mese esetén kevesebb tervezésre volt szüksége, valószínűleg azért, mert 
ezekben a műfajokban már többször használt, a mentális lexikonból könnyen 
előhívható klisékkel dolgozott.

A beszédtempó-értékek között nem találtunk jelentős különbségeket a mű
fajok tekintetében, az artikulációs tempó értékeiben azonban igen. A legmaga
sabb a leírásban, majd a narratívában, a legalacsonyabb a mesében volt. 
A beszélő artikulációs tempóján kevésbé tud akaratlagosan változtatni (Bóna 
2005), vagyis a műfaji eltérésekből fakadó különbségek inkább a beszédtem- 
pó-értékekben jelentkezhetnek. A szünetek arányát elemezve nem mértünk je
lentős különbséget a szövegek között, nem fakadhattak ebből a beszédtempó 
értékeinek különbségei. Ez a különbség abból fakadhat, hogy a beszélő meg
próbált érthetőbben, kifejezőbben artikulálni a mesemondás során, hogy ezzel 
könnyítse meg a hallgató -  a mesék hallgatója általában gyerek -  percepciós 
működését.

Feltételezésünk, hogy a szövegek tagolhatóságát befolyásolja a műfajuk, 
igazolódott, és ezek a műfaji különbségek a percepciós tesztben részt vevők
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mondathatár-észleléseit is befolyásolták. Nagyobb nehézséget okozott szá
mukra, hogy a narratívában jelöljék a mondathatárokat, mint a mesében vagy a 
leírásban. Az eredmények azt mutatják, hogy a szerkezethatár, vagyis egy 
szemantikai-grammatikai egység vége sokkal inkább kelti a befejezettség ér
zetét, mint önmagában a szünet, vagyis a beszédszakasz vége. Az a feltételezé
sünk, hogy a hosszabb szünet nagyobb határjelző funkcióval bír, nem igazoló
dott. Mindhárom műfajban a néma szünetek keltették leginkább és a kitöltött 
szünetek legkevésbé a befejezettség érzetét. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a hezitálás, ellentétben a néma szünettel, a gondolatok nyelvi kifejezését 
összekötő, nem tagoló jelenség. Egyik szövegben sem az ereszkedő, hanem a 
narratívában és a leírásban az emelkedő, a mesében a lebegő dallammenet bírt 
erősebb határjelző funkcióval. Ha nem felolvasunk egy szöveget, akkor kevés
bé tudatosan alkalmazzuk a szupraszegmentumokat tagoló funkcióban, a be
széd folyamatosságának érdekében emelkedő vagy lebegő dallammenetek 
fordulnak elő nagyobb arányban a beszédszakaszok végén.
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