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TEMPORALIS JELLEMZŐK A BESZÉDPARTNEREK 
ISMERETSÉGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

Gráczi Tekla Etelka

Bevezetés
Mindennapi kommunikációnk során számos, a beszédstílusunkat, stílusvál

tásainkat befolyásoló tényező jelenhet meg. Ilyen tényező lehet a beszédpart
nerünk, az elérni kívánt célunk, a megszólalás tárgya, oka stb. A mindezek
hez és további tényezőkhöz való alkalmazkodás vizsgálatának, elméletének 
az alapjai a stíluskutatásokban gyökereznek. A beszédstílusok számos para
méterben különbözhetnek. A szakirodalomban eltérést találunk annak tekin
tetében, hogy melyeket emelik ki meghatározó tényezőkként. A fonetikai pa
raméterek mellett néhány esetben a lexikális, grammatikai stb. választásokkal 
is foglalkoznak a szerzők (pl. Zwicky 1972). Több tanulmány a szegmentális 
tényezőket emeli ki (1. Joos 1968, Labov 1972, Bell 1984), mások a 
szupraszegmentális, illetve paralingvisztikai jellemzőket vizsgálják (vö. pl. 
Giles-Smith 1972).

Míg számos kutató a stílusokat eleve adottnak tekinti, és annak nyelven kí
vüli kiváltó tényezőitől függetlenül elemzi azokat (vö. pl. Joos 1968, Zwicky 
1972, Labov 1972), több stíluselmélet a stílusváltozatokat magukat nem füg
getlen változóként, hanem éppen a számos nyelven kívüli tényező függvé
nyeként értelmezik. így például a beszédalkalmazkodási modellekben a be
szédpartnerek közötti viszonyokat elemzik, és azok függvényében vizsgálják 
a beszédjellemzőket. Bell 1984-es munkájában a hallgatóság tagjainak szere
pét és a beszélő hozzájuk fűződő kapcsolatát tekinti a beszédstílusváltások 
okaként. Elemzi, hogy annak függvényében, hogy az adott hallgatónak mi
lyen „szerepe” van a társalgásban, mennyire alkalmazkodik hozzá a beszélő. 
Ladegaard (1995) finomítja Bell elképzelését. Bevezeti a megnevezett és a 
valódi címzett közötti eltérést. Diákinterjúkat elemez, mely során a diák a ta
nár kérdéseire válaszol ugyan, így mintegy látszólag felé címzi beszédét, né
hány ponton a valódi címzett mégis a teremben ülő többi diák lesz. Ezeket a 
pontokat többnyire kódváltás kíséri/jelöli. A beszédpartnerek közötti viszo
nyok és azoknak a beszédre gyakorolt hatásának pszichológiai alapjait Giles 
és Smith (1972) négy pszichológiai elmélet felhasználásával fogalmazza 
meg. A szerzők ezen elemzésekben a beszédet szociális interakcióként értel
mezik, mely során a beszélő a várt/ható jutalom és az annak elérése érdeké
ben szükséges költségek mérlegelése alapján hoz döntéseket. Ennek megnye
réséhez azonban a beszélőnek saját beszédét úgy kell formálnia, hogy azzal
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megnyerje a kívánt figyelmet. A mutatni kívánt arculat (Goffmann 1955, 
Brown-Lewinson 1987) nagymértékben függ attól, hogy a beszélő a hallga
tóság csoportjához milyen viszonyt igyekszik mutatni (vő. pl. Giles-Smith 
1972). Amennyiben a beszélő a csoporthoz való tartozást vagy annak vágyát 
kívánja kifejezni, igyekszik a csoportban megszokott stílushoz közel eső re
gisztert választani, míg a csoporttól, hallgatótól való elkülönülési szándék ki
fejezésekor az ő beszédstílusuktól eltérő beszédmódot választ. A beszédet így 
az eltávolodás, divergencia célja is jellemezheti. Giles és Smith elgondolásá
ban a negyedik pszichológiai elmélet a mások cselekedeteinek való oktulaj- 
donítás. Bármit tesz egy másik személy, annak, amit tesz, és ahogyan teszi, 
minden esetben keressük az okát, a személy mögöttes szándékát. Egy adott 
stílus használata vagy éppen a stílusváltás is kiváltja az oktulajdonítás folya
matát, így mind a hallgatót, mind visszahatván a beszélőt, a stílusválasztást és 
az esetleges stílusváltást is befolyásolja.

A hallgatósághoz való alkalmazkodás lehetőségét több tényező is befolyá
solja. Az ismeretség, a partnerről tudott információk -  pl. a másik személy
nek tulajdonított presztízs, befolyás - , az újabb találkozások valószínűsége 
stb. (vö. pl. Ladegaard 1995) is meghatározó jegy lehet. Az egyes kutatások 
rámutattak további, a beszédet befolyásoló szituációs és a beszélő szándéká
ból fakadó tényezőkre is (összefoglalóan vö. Eskénazi 1993). Ilyen beszélői 
szándék többek között a közlés tartalma. Coupland (1981) utazási ügynökök 
beszélgetéseit vizsgálva azt találta, hogy a munkáról folyó társalgások során 
a presztízsváltozatot követte a beszéd stiláris alakulása, míg a személyes té
mák során a lezserebb stílusok jelentek meg.

Természetesen az egyes jellemzők nemcsak külön-külön, hanem egymás 
függvényében, összetetten hatnak a beszédre. A megszólalás tartalma példá
ul, célja a címzett és a beszélő közötti viszony függvényében (számos egyéb 
tényezővel együtt) határozza meg a formai szerkezetet (vö. Blum-Kulka et al. 
1989 és Szili 2004).

A stílus elemzésében nem elhanyagolható tényező a beszélő és a beszéd
partnerek repertoárja sem (Giles-Smith 1972, Eskénazi 1993), hiszen a stí
lusválasztás és stílusváltás a másik személyhez való akkomodáció vagy a tőle 
való divergálás kizárólag a beszélő és a hallgató repertoárjának függvényé
ben alakulhat.

Eskénázi (1993) egy háromdimenziós koordinátarendszerben összegzi a 
fonetikai stíluskutatás eredményeit. A tengelyek az érthetőségre, valamint a 
presztízsváltozat felé való törekvésnek, illetve a beszédpartnerek össze
szokottságának, ismeretségének mértékét tükrözik. E koordináta-rendszerben 
helyezi el a címzettek függvényében a beszédstílusokat, valamint a fonetikai 
jegyeket, mint tartam, CV-hangátmenetek aránya a hangidőtartamhoz viszo
nyítva, szünetezés, vagy a koartikuláció. A familiárisabb társalgásokban, jel
lemzőbb például a magánhangzók artikulációjában a célalulmúlás (target 
undershoot -  Lindblom 1990, magyarra: Mády pl. 2008), a mássalhangzók és
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a magánhangzók közötti koartikuláció erőteljesebb mértéke, az explozívák 
felpattanásának elmaradása stb. Összességében a három tengely egymásra 
vetítésével, összegzésével a lindblomi túl- és alulartikulált beszédtípust meg
különböztető modelljéhez hasonló megoszlást találhatunk. A kevésbé össze
szokott beszédpartnerek közötti és/vagy a pontosabb érthetőségre, illetve a 
presztízsváltozat felé való törekvés a hiperartikuláció irányába hat, míg a kö
tetlenebb beszélgetési helyzetek a kevésbé feszes artikulációval jellemezhető 
stílus felé mutatnak.

A magyar, célzottan a beszédpartner hatását elemző tanulmányok a gyer
mekekhez szóló kommunikációval foglalkoztak (Réger 1990, Kátainé Koós 
2001). A későbbi kutatások is elsősorban az életkor mentén elemezték a be
széd alakulását. Vizsgálták a fiatal, azonos korúak közötti és fiatalok idősök
kel való beszédinterakcióinak során megjelenő temporális szerkezeteket több 
beszédmódban (instrukciók, társalgás stb.; Bata-Gráczi 2009), valamint a be
szélőváltásokat társalgásban (Bata 2009a). A két tanulmány eredményei kü
lönböző mintázatot mutattak a beszédpartnerek függvényében. Az idősebb 
résztvevő jelenlétében például rövidültek a hallgatások, lassabb volt a be- 
szédtempó. A különbségek hátterében a beszédpartner saját temporális jel
lemzőihez való alkalmazkodás mellett a vélt vagy valós percepciós, feldolgo
zási folyamatok jellemzőinek figyelembevétele is állhat. Markó (2005a, 
2005b) négy beszélő temporális szerkezeteinek adataiban azt találta, hogy a 
különböző beszédmódok között jelentős az eltérés mind az artikulációs, mind 
a beszédtempó, mind a szünetezés tekintetében. A feladat kognitív összetett
sége mellett befolyásoló volt a beszédpartnerek jelenléte is. A társalgás során, 
melyben egyszerre vettek részt mind a négyen, a tempóértékek növekedtek, 
közeledtek egymáshoz, a szünetek pedig rövidültek. (Hasonló közeledési 
tendenciákat mutattak az alaphangbeli jellemzők is.)

A jelen vizsgálat tudatos beszédalkalmazkodást követelő interjúfelvételek 
alapján készült, célja a felvételvezető és a felvételi személy ismeretségének a 
temporális jellemzőkre gyakorolt befolyását elemezni. Korábbi kutatások ki
mutatták, hogy a beszéd szegmentális jellemzőire befolyással van a beszéd
partner vélt vagy valós ismerete. Labov (1972) egy vizsgálatában különböző 
társadalmi osztályokat kiszolgáló üzletek eladóitól r hangzókat elicitált, és 
azok képzési módját jellemezte. Az eredmények alapján elmondható volt, 
hogy az eladók többsége a várható vásárlói körtől megszokottnak tekinthető 
ejtési formát alkalmazta. (Az eladók szociológiai jellemzői mentén is mutat
koztak különbségek.) Douglas-Cowie (1978) egy interjú első és második órá
jának elejéről vett mintákat hasonlított össze. Az interjú résztvevőinek beszé
de az összeszokás során egyre inkább a kevésbé presztízsváltozathoz tartozó 
megjelenés felé tolódott. Az idő elteltével, ahogyan ismerősebbé vált az inter
júkészítő és a résztvevő, beszédük a kevésbé sztenderd felé tolódott. Magyar
ra a beszédlépés vagy forduló jellegzetességeit Bata (2009b) vizsgálta. A fel
vétel során ismerősként érkezett, valamint idegenként érkezett adatközlők
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felvételeinek társalgási részét elemezte. Ezen felvételrészek a teljes interjú
anyag utolsó előtti felvételei voltak, vagyis, eddigre a felvételvezető és az 
adatközlő már jobban ismerte egymást, míg a harmadikként belépő társalgó 
fél nem ismerte semmilyen mértékben az adatközlőket, azonban a felvételké
szítő kollégája volt mind a négy esetben. Eredményeiben összevetette a tár
salgás elején és végén található forduló és fordulóváltási jellemzőket. Az ada
tok eltérő mintázatokat mutattak egyrészt a felvételvezető és az adatközlő is
meretségének függvényében, másrészt a társalgás elején és végén. A beszé
lőváltások gyakorisága és típusa is egyrészt eltért, másrészt változott a beszé
lők összeszokása során.

Vizsgálatunk kérdése, hogy a beszédpartnerek személyes kapcsolata (isme
retlenség, illetve barátság) milyen hatással van a beszéd temporális szerkeze
tére; a beszéd- és artikulációs tempó, valamint a szünetezés jellemzőire egy 
speciális nyelvi interjúfeladatban: mondatismételtetési helyzetben. Mivel ezen 
helyzetekben az interjúkészítőnek célja, hogy az adatközlő a hallott mondato
kat minél pontosabban meg tudja ismételni, ezért feltételezhető részéről a mi
nél pontosabb artikulációra való törekvés, így akár a presztízsváltozathoz ké
pest túlartikuláltabb beszéd is megjelenhet. Feltételeztük, hogy a felvételveze- 
tő mondatfelolvasása lassú és tagolt lesz, amelyet az adatközlőknek több okból 
kevésbé fognak követni -  egyrészt az ismétlési feladat nehezítettsége (pl. 
memóriaigénybevétel) miatt, illetve mivel számukra kisebb mértékben fontos 
a pontosan érthetőség. Feltételeztük azonban, hogy a beszédpartnerek össze
szokottsága hatással lesz mindkét résztvevő temporális jellemzőinek megva
lósulására, mivel a régebbről jól ismert beszédpartner esetében a felvételveze
tő ismerheti a percepciós és produkciós képességeiket, míg a felvételre isme
retlenül érkező adatközlők esetében csak feltevései lehetnek.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
A vizsgálathoz a BEA-adatbázis (Gósy 2008) négy felvételének mondatis

métlési feladatát választottuk. Két felvétel esetében az adatközlő az interjúké
szítővel közeli viszonyban állt, valamint a felvételvezető másodállásában kol
légák is. A másik két interjú alanya teljesen ismeretlenként érkezett a felvé
telre, azelőtt nem találkoztak, és várhatóan a későbbiekben sem fognak talál
kozni a felvételvezetővel. Mind a négy felvételt ugyanazon személy vezette, 
egy 27 éves nő. Az adatközlők férfiak. Az ismerősök 38 és 45 évesek, foglal
kozásuk színész; az idegenek pedig 39 és 44 éves színész, illetve biztosítási 
ügynök, akik foglalkozása és egyéb szociális jellemzőik legkorábban a mon
datfelolvasás utáni interjú során válik ismertté a felvételvezető számára.

A mondatismétlés 25 különböző hosszúságú és összetettségű mondatot tar
talmaz. Például: A nagymama specialitása kétséget kizáróan a barackbefőtt. 
Az ügyfeleknek kompromisszumot kellett kötniük. Nem kötött biztosítást, ezért 
kisebb vagyonba került a kórházi ellátás. Szerencsétlenül alakultak az ese-
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menyek a tegnapi túszmentő akció során. A mondatokat a felvételvezető ol
vassa fel, a felvételi személynek pedig meg kell ismételnie.

A temporális viszonyok jellemzéséhez a beszédtempót és a mondatra jel
lemző átlagos, a szakaszonkénti artikulációs tempót, valamint a szünet
előfordulást és -időtartamokat számítottuk ki beszélőnként.

A felvételek szereplőinek megnevezését a következőképpen fogjuk hasz
nálni: barát -  a felvételre már ismerősként érkezett (b_l, b_2 ), közeli isme
rőse a felvételvezetőnek; idegen = a felvételre ismeretlenként érkezett adat
közlő (i_l, i_2 ).

Az annotálást a Praat 5.0 verziójával (Boersma-Weenink 2008), a statisz
tikai elemzéseket pedig az SPSS 13.0 verziójával végeztük. Egytényezős va
rianciaanalízist, Tukey-féle post hoc tesztet, valamint Pearson-féle korrelá
cióelemzést alkalmaztunk.

E red m én yek
A vizsgált mondatismétlések artikulációs és beszédtempójuk tekintetében 

is jellegzetes mintázatot mutattak a felvételi helyzet függvényében.
A mondatismétlési feladatok során a felvételvezető artikulációs tempója 

(1 . ábra) minden felvétel esetében szignifikánsan lassabb volt az adatközlő 
artikulációs tempójánál mintegy 5—15%-kal [egytényezős varianciaanalízis 
minden esetben: p < 0,001 -  F( 1,49) = 36,058; F(l, 49) = 24,243; F( 1, 49) = 
33,171; F( 1, 49) = 44,176]. Az egyes mondatok esetében számított átlagos 
artikulációs tempók között összesen négy olyan előfordulást adatolhattunk, 
mely során valamivel (2 - 8 %) gyorsabban artikulált a felvételvezetö az adat
közlőnél. Ezek egy-egy esetben az ismeretlenként érkezett adatközlők eseté
ben fordultak elő, míg az egyik korábbról jól ismert adatközlő esetében két
szer, a másik esetében pedig egyszer sem adatolhattunk ilyen előfordulást. 
(Nem találtunk összefüggést a négy magasabb artikulációs tempó között sem a 
mondatok típusával, sem egyéb tekintetben.) Az artikulációs tempók szóródá
sa minden esetben tendenciájukban magasabb volt az adatközlők beszédében, 
mint a felvételvezető olvasásában (3-117%). A felvételvezető átlagos artiku
lációs tempója a két idegen számára történő felolvasás során valamivel lassabb 
volt (11,71 és 11,54 hang/s), mint a baráti kísérleti személyek számára történő 
felolvasás során (12,48 és 13,60 hang/s), valamint az adatok is kisebb szóró
dást mutattak (átl. eltérés: 1,25 és 1,06, illetve 1,45 és 2,00 hang/s). Ez az elté
rés az egytényezős varianciaanalízis alapján szignifikáns [E'(3, 214) = 20,898; 
p < 0,001]. A Tukey post hoc teszt alapján az idegeneknek történő felolvasás 
artikulációs tempója lényegében azonosnak tekinthető (p = 0,923), míg a ba
ráti adatközlők számára (p = 0 ,0 0 1 ) és azok, valamint a másik két felolvasás 
között (p < 0,027) szignifikáns az eltérés.

Az adatközlők artikulációs tempója is eltérő volt a mondatismétlések so
rán. Az egytényezős varianciaanalízis [F(3, 187) = 17,561; p < 0,001] és a 
Tukey post hoc teszt alapján a két idegen adatközlő (átl.: 12,76 és 12,12
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hang/s; p  = 0,484), illetve a két barát (átl.: 14,36 és 14,93 hang/s; p  = 0,674) 
artikulációs tempója lényegében hasonlónak tekinthető, míg a barátok és a 
másik két interjúalany értékei között jelentős az eltérés (p < 0,004). Az ada
tok szóródása is eltérően alakult a két-két adatközlő esetében. A barát adat
közlőké jóval nagyobb átlagos eltérést mutatott (2,06 és 3,16 hang/s), míg a 
másik két interjúalanyé alacsonyabbat (1,73, illetve 1,57 hang/s).

1. ábra
A felvételvezető és az adatközlő artikulációs tempójának (hang/s) 

mediánja és szóródása az egyes felvételek során

A felvételvezető és az adatközlő mondatonkénti átlagos artikulációs tem
póját összevetve szignifikáns erős korrelációt találhatunk (r = 0,746; p < 
0,001). A felvételeket egyenként összevetve nem találtunk az ismerősként és 
az idegen adatközlők között eltérő korrelációs tendenciát. Míg a két barát 
esetében a korreláció közepes (r = 0,516) vagy erős (r = 0,762), addig a két 
másik beszélő esetében közepes (r = 0,550) és erős-közepes (r = 0,657) a fel
vételvezető artikulációs tempójával való összefüggés.

Az egyes beszélők artikulációs tempóinak változását szemlélteti a 2. ábra. 
Az ábrán a mondatok elhangzásának sorrendjében az artikulációs tempót, il
letve az arra illeszthető (azok alakulási tendenciáit jelölő) trendvonalat jelení
tettük meg. A felvételvezető tempóértékei emelkedtek, tehát az adatközlőé
hez közeledtek a b_l felvétel során, a többi esetben inkább stagnálni látsza
nak. Az adatközlők artikulációs tempója pedig nagyobb mértékű csökkenést 
mutatott, vagyis a felvételvezetőéhez közeledett. Az i_2-es adatközlő eseté
ben az értékek enyhe emelkedést mutattak. Összességében az i_2-es felvétel
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kivételével a felvétel vezető és az adatközlő artikulációs tempója egymáséhoz 
közeledő tendenciát mutatott.

A felvételvezetö és az adatközlők artikulációs tempójának (hang/s) 
alakulása a mondatismétlési feladat során: értékek és trendvonal 

[vízszintes tengely: a mondatok sorszáma, függőleges tengely: artikulációs
tempó (hang/s); bal fent: i_1, jobbra fent: i_2, bal lent: b_l, jobb lent: b_2;

sötétszürke háromszögek: adatközlő, világosszürke korongok: felvételvezető]

A felvételek beszédtempóbeli jellemzői az artikulációs tempó eredménye
ihez hasonlóan alakultak (3. ábra). A felvételvezető beszédtempója jellemző
en lassabb volt az idegen számára történő felolvasáskor (11,62 és 11,30 
hang/s), valamint kisebb szóródást mutatott (átl. eltérés: 0,75 és 0,59 hang/s), 
mint a két baráti személlyel készült felvétel során (12,13 és 13,24 hang/s, ill. 
átl. eltérés: 0,94 és 0,89 hang/s). Az egytényezős varianciaanalízis alapján az 
eltérés szignifikáns [F(3, 99) = 28,229; p  < 0,001]. Az egyes felvételeket ösz- 
szevetve a felvételvezetö beszédtempója a két idegen (p = 0,506) és az egyik
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idegen és az egyik baráti adatközlő számára történő felolvasás során hasonló
an alakult a Tukey post hoc teszt alapján (p = 0,114).

Az adatközlők beszédtempója a felvételvezetőétől eltérő mintázatot mutat. 
A beszélők közötti eltérés szignifikáns [egytényezős varianciaanalízis: F{3, 
99) = 45,400; p  < 0,001]. A felvételeket egyesével összevetve a két barát be
szédtempójában nincs jelentős eltérés (átl. : 14,39 és 14,98 hang/s, átl. eltérés:
I, 72 és 1,06 hang/s; p  = 0,307), míg az ő eredményeik és a két idegen ered
ményei között, valamint a két utóbbi adatközlő adatai között (átl.: 12,97 és
II , 36 hang/s, átl. eltérés: 0,96 és 0,84 hang/s) az eltérés statisztikailag szigni
fikáns (p < 0,001).

3. ábra
A felvételvezető és az adatközlő beszédtempójának (hang/s) mediánja és 

szóródása az egyes felvételek során

A felvételvezető és az adatközlő beszédtempój át összevetve a felvételveze
tő beszéde egy (idegen adatközlő számára történő) felolvasás kivételével 
minden esetben szignifikánsan lassabb volt 12-19%-kal [egytényezős varian
ciaanalízisek alapjánp  < 0,001 -  F(l, 49) = 31,164, F(l, 49) = 33,125, F(l, 
49) = 39,068 - , illetve F(l, 49) = 0,094, p  = 0,760). Az egyes mondatok be
szédtempója azonban már változatosabb eredményeket mutatott, mint az arti
kulációs tempójuk. Több mondat esetében volt közel hasonló vagy gyorsabb 
a felvételvezető beszédtempója, mint az adatközlőé. A felvételvezető gyor
sabb beszédtempója főként az i_2-es felvételben volt jellemző, amelynél a 
beszédtempók nagymértékben hasonlóak a post hoc teszt alapján.

A felvételvezető és az adatközlő beszédtempója között alacsonyabb korre
lációt találtunk, mint az artikulációs tempók között, azonban ez az összefüg
gés is jelentős (r = 0,520,/> < 0,001). Az egyes felvételeket összevetve ismét 
nem találunk egyértelmű összefüggést a felvételvezető és az adatközlő fami-



Temporálisjellemzők a beszédpartnerek... 129

liaritásának tekintetében. A két idegen esetében a korrelációs együttható 
0,520, illetve 0,674; a két régebbről már jól ismert adatközlő esetében pedig 
0,471 és 0,620 (p <0,018 minden esetben).

Az egyes mondatokra kapott beszédtempó-értékek a felvétel végére ismét 
közeledő tendenciát mutatnak (4. ábra -  a mondatok elhangzásának sorrend
jében szemléltetve a beszédtempó-értékek alakulását). A két barát esetében 
nagyobb mértékű a közeledés, míg a két idegen esetében alacsonyabb. Ennek 
egyik oka, hogy a két idegen beszélő esetében a kezdeti tempóértékek is 
alapvetően nagyobb hasonlóságot mutattak a felvételvezetőével.

4. ábra
A felvételvezető és az adatközlők beszédtempójának (hang/s) alakulása a 

mondatismétlési feladat során: értékek és trendvonal
[vízszintes tengely: a mondatok sorszáma, függőleges tengely: artikulációs 
tempó (hang/s); bal fent: i_l, jobbra fent: i_2, bal lent: b_l Jobb lent: b_2; 

sötétszürke háromszögek: adatközlő, világosszürke korongok: felvételvezető]

A mondatismétlési feladat szünetezési jellemzői az artikulációs és beszéd
tempó adatok tendenciáitól részben eltérő eredményeket mutatnak (5. ábra). 
A felvételvezető egy felvétel kivételével minden esetben gyakrabban tartott 
szünetet a mondatok felolvasása során, mint az adatközlők. Az artikulációs és 
beszédtempó esetében közepes-erős korrelációt találtunk az beszédpartnerek 
adatai között, a szünetezés esetében azonban az adatközlők kevésbé követték 
a felvételvezető felolvasásának tagoltságát, pl. a b_l-es felvétel esetében 
mintegy ötödé annyi szünetet tartalmaztak az ismételt mondatok, mint a fel
olvasottak. A felvételvezető összesen kétszer tartott megakadás miatt szüne
tet, amelyből egy nem szerepel a szünetek között, mivel a mondatot az elejé-
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tői újraolvasta. Az adatközlők összesen négyszer (három megakadás a b_l-es 
felvétel során, egy az i_l -es során), melyek mindegyike szerepel a szünetada
tok között, mivel a javítási stratégia nem a mondat újbóli teljes ismétlése volt.

□ Felvételvezetö □ Adatközlő ,

F elvétel

5. ábra
A felvételvezető és az adatközlő összes szünetének száma

A legtöbb és leghosszabb szüneteket az i_2-es felvétel adatközlője tartotta. 
Az ő artikulációs tempója (és ezen két ok következtében a beszédtempója is) 
volt a leglassabb az adatközlők között.

A szünetidőtartamok tekintetében (6 . ábra) a felvételvezető felolvasásaiban 
nincs jelentős eltérés az egyes felvételek között [egytényezős varianciaanalí
zis: F(3, 111) = 2,621; p  = 0,054]. Azt mondhatjuk azonban, hogy tendenciá
jában az i J2-es felvétel során hosszabb szüneteket tart. Három felvétel alatt 
57,88-64,65 ms, addig itt 82,57 ms az átlagos szünethossz. Az adatközlők 
szüneteinek hossza a felvételvezető szünetidőtartamaival összevetve nem 
mutat jellegzetes mintázatot sem a felvételvezető és az adatközlő kapcsolata, 
sem a szünetek száma, sem a szünetek oka alapján.

Az adatközlők és a felvételvezető szünettartása ritkábban esett azonos 
helyre. Az adatközlők több esetben olyan helyen is tartottak szünetet, ahol a 
felvételvezető egy-egy koartikulációs hatást nem érvényesített (pl. zöngésségi 
hasonulás maradt el), vagy érdes zöngét használt.
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A felvételvezető és az adatközlő szüneteinek időtartambeli (ms) megoszlása
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K ö v etk eztetések
A vizsgálat a beszédpartnerek ismeretségének függvényében egy „sajátos” 

beszédalkalmazkodási helyzetet elemzett. A mondat-visszamondatási felada
tok során a felvételvezető a minél pontosabban érthető és ismételhető mon
datfelolvasásra törekszik, ezért a beszédében lassú artikulációs és beszédtem
pót vártunk, valamint hosszabb és gyakori szüneteket, mint az adatközlők is
métlésében, akiknek kevésbé kell törekedni a hiperartikuláltságra és a nagy
mértékű tagolásra. Feltételeztük azonban, hogy az egyes adatközlők támasz
kodni fognak a hallott tagolásra, valamint hogy az ismétlések során követik a 
hallott mondatok egyéb temporális jellemzőit is, egyrészt a mondatismétlés 
megkönnyítése érdekében (annak memóriaigénye miatt), másrészt az önkén
telenül is bekövetkező alkalmazkodás miatt.

Az artikulációs és a beszédtempó eredményei azt mutatták, hogy a felvé
telvezető jelentősen lassabban beszél az adatközlőknél, azonban adataik kö
zepes-erős korrelációt mutattak. Váradi (2009) hasonló eredményeket talált 
10 felvételen végzett elemzéseiben. Az adatközlőknél minden esetben szigni
fikánsan lassabban olvasott fel a felvételvezető. A korreláció mértéke alacso
nyabb volt tanulmányában (az együttható értéke 0,354, ill. 0,375 az artikulá
ciós és a beszédtempóra), mint a jelen tanulmányban kapott adatok.
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Anyagunkban három beszélő esetében a felvételvezető gyakrabban tartott 
szünetet, azonban az átlagos szünetidőtartam minden felvétel esetében rövi- 
debb volt az adatközlők értékeinél.

A feladat során az adatközlők artikulációs és beszédtempója közeledett a 
felvételvezetőjéhez. Ez alól egy, a leglassabb beszédű férfi volt kivétel. Az ő 
beszédtempója közel azonos volt a felvételvezetőjéhez már a felvétel elején 
is. A felvételvezető tempója kisebb változást, stagnálást mutatott a felolvasá
sok során. Feltételezhetjük, hogy az adatközlők esetében a felvételvezető ön
kéntelen követése, illetve a memóriaigénybevétel együttesen okozta a köze
ledést, míg a felvételvezetőnél a pontos, jól követhető (túlartikulált beszédre 
való törekvés okozhatta a viszonylag egyenletes, kisebb változásokat mutató 
temporális szerkezetet.

A jelen felvételek esetében a két régebbről ismert beszélő a felvételek ele
jén kevésbé törekedett a felvételvezetőhöz hasonló temporális szerkezetek 
megtartására, a feladat során azonban nagymértékben közeledtek ahhoz. En
nek az ismeretségen kívül számos oka lehet. Elsősorban a személyiség (pl. 
extrovertált -  introvertált), másrészt például az ismeretség típusa (pl. barát, 
szülő-gyermek, beosztott-főnök) is meghatározó lehet.
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