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HALLÁSALAPÚ ÉS VIZUÁLIS ALAPÚ KÖZLÉSEK

Váradi Viola

Bevezetés
A beszédpercepció folyamatát két nagy szakaszra oszthatjuk: először meg

értjük, majd értelmezzük a hangjelenségeket. Az első nagy szakaszban meg
történik a beszédhangok és a hangkapcsolatok észlelése, felismerése, a másik 
nagy szakaszban a szavak, a mondatok, a szöveg megértése zajlik. Mindkettő 
több szintből épül fel, melyek együttműködése biztosítja a hallott beszédje
lenségek megértését. A beszédmegértés tehát komplex folyamat, amelyben a 
beszéd nem válik szét értelmes és értelem nélküli egységekre, illetve 
szegmentális és szupraszegmentális részre. A folyamat működésének jelentős 
részéről azonban ismereteink még hiányosak. A megértési folyamatokat mo
dellekben próbálják ábrázolni, amelyekben egyszerűsítve jelennek meg az 
egyébként rendkívül összetett és bonyolult működéssorozatok. A ma ismert 
beszédpercepciós modellek legjelentősebb része a teljes megértési folyamatot 
próbálja ábrázolni, de vannak olyanok is, amelyek külön foglalkoznak a be
széd észlelésével, illetve megértésével. Meglehetősen sok modell ismeretes -  
motoros teória, analízis szintézissel vagy aktív-passzív modell, beszédmegér
tés globális modellje, Bondarko-féle elmélet, hierarchikus megértési modell, 
kognitív modellek —, amelyek kisebb-nagyobb mértékben különböznek egy
mástól (Gósy 2005).

Hagyományos megfogalmazás szerint az olvasás a leírtak által vezetett 
gondolkodás, vagyis vizuális alapú közlés (Imre 2006). Nagyon sok olvasási 
modell létezik, melyek mind a kognitív pszichológiából erednek. A modelle
ket három csoportba oszthatjuk: 1. az agy megismerő folyamatain alapuló mo
dellek (bottom-up, top-down, interaktív modellek); 2. kettős kódolású modell 
és tranzakciós elmélet; 3. a kognitív folyamatokat szociális kontextusban 
vizsgáló modellek (A. Jászó 2006). Abban minden modell egyetért, hogy az 
olvasás egyfajta dekódolási készség: a leírt szavakat kell beszélt, kiejtett sza
vakká transzformálni. Ez a folyamat rendkívül összetett, és két fő részre oszt
hatjuk: dekódolás és megértés. A dekódolási folyamat során megfejtjük a be
tűsorok alapján a vizuális élményt, a betűket megfeleltetjük a megfelelő foné
mákkal, illetve elkülönítjük, szegmentáljuk a szavakat. A megértés során fel
ismerjük a szegmentált szó morfológiai struktúráját, és azonosítjuk a jelenté
sét. Az agy bizonyos folyamatait vizuálisan megjelenítő képalkotó eljárások 
azt mutatják, hogy más és más területek aktiválódnak a bal agyféltekében at
tól függően, hogy az olvasás hangos (felolvasás) vagy néma. Hangos olva



Hallásalapú és vizuális alapú közlések 229

sáskor az aktiválódás a beszédfeldolgozó területen, míg néma olvasásnál in
kább a vizuális feldolgozó területen jelentkezik (Gósy 2005).

A nemzetközi és a hazai szakirodalomban mind a beszédpercepció, mind 
az olvasás folyamatával számos kutatás foglalkozott és foglalkozik napjaink
ban is, de a kétféle müködéssorozat összehasonlítására vonatkozó kutatások 
magyar nyelven nem ismertek. A jelen kísérletben a hallásalapú és vizuális 
alapuló közlések néhány akusztikai sajátosságát -  időtartam, szünetezés, 
tempó -  hasonlítjuk össze. Feltételezésünk szerint a kétféle ingeren alapuló 
közlések produkciója során alapvetően más-más folyamatok játszódnak le az 
agyban. Ezekről a folyamatokról közvetlenül nem, de közvetetten, a beszéd
produkció vizsgálatával kaphatunk információt. Hipotézisünk szerint a beszé
lőknek nagyobb nehézséget okoz a hallás utáni visszamondás, mint a felolva
sás, mivel egy időben, szimultán több folyamat játszódik le ekkor az agyban. 
Felolvasáskor csak a meghangosítást kell megtervezni, a mondatokat nem 
kell előhívni a memóriából. Ekkor abból fakadhatnak a nehézségek, hogy 
rosszul hangosítja meg a mondatot a beszélő, javítja a szupraszegmentális 
szerkezetet, esetleg félreolvassa a mondatot. Feltételezésünk szerint a bonyo
lultabb működéssorozatnak köszönhetően a beszélőknek hosszabb időre van 
szüksége a mondatok meghangosításához, ezért lassabb lehet az artikulációs 
és beszédtempójuk a hallásalapú közlésekben.

Számtalan tényező befolyásolhatja beszédünk szupraszegmentális szerke
zetét, például a kor, a beszédképző szervek állapota, a fizikai-fiziológiás álla
pot, a beszéd típusa. A nemzetközi és a magyar szakirodalomban is egyre 
több kutatás foglalkozik a beszédpartnerhez való alkalmazkodással, mint be
folyásoló tényezővel (Bata-Gráczi 2009). Hipotézisünk szerint a mondatok 
utánmondása során hatással van egymás beszédprodukciójára a mondatokat 
felolvasó beszélő, és aki visszamondja a mondatokat. Feltételezésünk szerint 
a felolvasó lassabban, érthetőbben próbál artikulálni, megfelelően, értelem
szerűen tagolja a mondatokat, hogy ezzel segítse az utánmondó percepcióját. 
A mondatai ezért hosszabbak lesznek, és lassabb lesz az artikulációs és be
szédtempója.

Kísérleti személyek, anyag és módszer
Az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán 2007 őszén indult 

meg a beszélt nyelvi adatbázis (BEA) fejlesztése, majd 2008-ban megkez
dődtek a BEA-t kialakító beszédfelvételek. Az összehasonlíthatóság érdeké
ben nemcsak spontán beszédanyagok felvételére került sor, hanem felolvasá
sokat és ismétléseket is tartalmaz az adatbázis (Gósy 2008).

A jelen kísérletben a mondatfelolvasásokat -  vizuális alapú közlések -  és a 
visszamondásokat — hallásalapú közlések -  elemeztük: az adatközlőknek 20 
egyszerű, illetve 5 összetett mondatot (pl. A n a g y m a m a  s p e c ia l i tá s a  k é ts é g e t  
k iz á ró a n  a  b a ra c k b e fő tt .  N e m  k ö tö tt  b iz to s ítá s t, e z é r t k is e b b  v a g y o n b a  k e rü lt  
a  k ó r h á z i  e l lá tá s .)  kell először, első feladatként a felvétel vezető után mégis
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mételniük, majd legvégül, a további feladatok után fel kell olvasniuk ezeket a 
mondatokat. A 25 mondat átlagosan 8 szóból (szóródás: 5—11), 48 hangból 
(szóródás: 38-58), 52 betűből (szóródás: 41-62) áll. A kísérlethez 5-5 fiatal 
férfi és nő hanganyagát választottuk ki véletlenszerűen. Az adatközlők átla
gos életkora 25 év (a nőké 26 év, szóródás: 22-29 év; a férfiaké 24 év, szó
ródás: 20—30 év).

A hanganyagok feldolgozásához a Praat 4.3 szoftvert használtuk, ezzel vé
geztük el az annotálást és a méréseket. Az adatközlők és a felvételvezető fel
olvasásában, valamint az adatközlők mondatutánmondásában megmértük a 
mondatok hosszát, a szünetek időtartamát és előfordulását, az artikulációs és 
beszédtempót, illetve elemeztük a megakadásjelenségeket. A kapott adatokat 
a nemek szempontjából is értékeltük. A statisztikai elemzéseket 95%-os szig- 
nifikanciaszinten az SPSS 15.0 szoftverrel végeztük el.

Eredmények
A mondatok időtartama
Elemeztük a mondatok időtartamát a felolvasásban és az utánmondásban 

(1. ábra). A hallásalapú közléseknél hosszabbak a mondatok, mint a vizuális 
alapú közléseknél. Az egytényezős varianciaanalízis szerint a különbség 
szignifikáns [F(l, 498) = 9,765; p  < 0,001],

n em

Bn ő k  

f é r f ia k

1. ábra
A mondatok időtartama felolvasáskor és utánmondáskor nemenként 

(szóródás és médián)

Amikor hallás után kell visszamondani a mondatokat, akkor meg kell je
gyezni, memorizálni kell őket, majd az adatközlőnek a megszólalással egy 
időben fel kell idéznie a hallott mondatot. Ehhez a gondolkodási folyamathoz 
több időre lehet szüksége, ebből fakadhat a mondatok időtartama között mért
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szignifikáns különbség a két feladattípus között. Megvizsgáltuk a mondatok 
időtartamát nemek szerint csoportosítva is arra a kérdésre keresve a választ, 
hogy a nem befolyásolja-e az időtartamviszonyokat. Az 1. ábrán láthatjuk, 
hogy mind a mondatok felolvasása, mind hallás utáni megismétlése során a 
nők mondatai hosszabbak. A különbségek a statisztikai elemzések (egyténye
zős varianciaanalízis) szerint szignifikánsak [felolvasás: F{ 1, 248) = 19,703; 
p < 0,001; utánmondás: F (l, 248) = 17,010;/) < 0,001].

A mondatok időtartamát több tényező is befolyásolja: a szünetek gyakorisá
ga, időtartama, az artikulációs és beszédtempó; a megakadásjelenségek. A ne
mek közti különbségek okainak feltárásához szükséges, hogy a fenti befolyá
soló tényezők elemzésénél összehasonlítsuk a férfiak és a nők produkcióját.

Szünetek, megakadásjelenségek
Elemeztük a felolvasott és az utánmondott mondatokban a szünetek elő

fordulásainak gyakoriságát és időtartamát (2. ábra). A két feladattípus között 
nincs jelentős különbség a szünetek előfordulásának tekintetében. A nők 
mindkét feladattípusban gyakrabban tartanak szünetet, mint a férfiak (felol
vasás: nők átlagosan 11 db, férfiak 4 db; utánmondás: nők átlagosan 12 db, 
férfiak 4 db).

nem

Bn ö k  
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2. ábra
A szünetek időtartama felolvasáskor és utánmondáskor nemenként 

(szóródás és médián)

A felolvasott és az utánmondott mondatok szünetidőtartamai közötti kü
lönbség a statisztikai elemzés szerint nem szignifikáns [egytényezős varian
ciaanalízis; E(l, 154) = 0,031; p = 0,861]. Elemeztük a szünetek időtartamai
nak eltéréseit mindkét feladattípusban a nemek szempontjából is, de a statisz
tikai elemzések szerint egyik esetben sem szignifikáns az eltérés a nők és a
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férfiak által tartott szünetek időtartamaiban [egytényezős varianciaanalízis; 
felolvasás: F (l, 74) = 0,832; p = 0,832; utánmondás: F(l, 56) = 1,539; p  = 
0,220]. A szünetek időtartamát és gyakoriságát nem befolyásolta szignifikán
san, hogy az adatközlőnek leírt vagy hallott mondatokat kellett-e meghango- 
sítania, illetve hogy az adatközlő nő vagy férfi.

Elemeztük mindkét feladattípusban, hogy hol tartanak szünetet az adatköz
lők (3. ábra): szerkezet határán vagy szintaktikailag indokolatlan helyen (pl. a 
jelző és a jelzett szó között). Utánmondáskor a szünetek 89%-a, míg felolva
sáskor 86%-a szerkezethatáron fordul elő. A szintaktikailag indokolatlan he
lyen előforduló szünetek feltehetően bizonytalanságból fakadó megakadásje
lenségek, az adatközlőnek időre van szüksége ahhoz, hogy felidézze, amit 
hallott. A szerkezethatáron előforduló szünetek nem sorolhatóak egyértelmű
en a megakadásjelenségek közé, ezeknek inkább tagoló funkciója van.

□ szerkezethatáron □ szintaktikailag indokolatlan helyen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3. ábra
A szünetek előfordulása felolvasáskor és utánmondáskor

A 4. ábrán láthatjuk, hogy 8 adatközlőnél felolvasáskor a szerkezetek hatá
rán fordul elő leggyakrabban szünet. Szintaktikailag indokolatlan helyen egy 
adatközlő többször tart szünetet, mint szerkezethatáron, és egy adatközlőnél 
egyszer szerkezet határán, egyszer szintaktikailag indokolatlan helyen fordul 
elő szünetet. Szintaktikailag indokolatlan helyen csak 4 adatközlő tart szüne
tet, viszont ebből két férfi a 25 mondatból háromban is. Egy férfi adatközlő
nél a szünetek háromnegyede, az egyik női adatközlőnél a szünetek fele szin
taktikailag indokolatlan helyen fordul elő. A mondatok egyötöde összetett, 
ezért megvizsgáltuk, hogy a tagmondathatároknál milyen gyakran fordul elő 
szünet. A tízből csak három adatközlő tart szünetet minden tagmondathatáron 
felolvasáskor.

Az adatközlők közül nyolcán szerkezethatáron, ketten szintaktikailag in
dokolatlan helyen tartanak leggyakrabban szünetet utánmondáskor (5. ábra). 
A legtöbb szünetet tartó női beszélő (N3) utánmondásában fordul csak elő 
minden összetett mondat tagmondathatárán szünet, de 4 adatközlőnél egyszer



Hallásalapú és vizuális alapú közlések 233

sem. Az adatközlőknek több mint a fele (6 fő) tart legalább egyszer szünetet 
szintaktikailag indokolatlan helyen, ami azt mutatja, hogy nehézségeik voltak 
a produkció során, mivel emlékezetből kellett meghangosítaniuk a mondatot. 
Feltételezésünk szerint azért gyakoribb a szünettartás felolvasáskor a tag
mondatok határán, mert ez írásban vesszővel jelölve van az írott szövegben.

□  szerkezethatáron □  szintaktikailag indokolatlan helyen

18 
16 
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12 
10 

8
I  6
N 4
C/5

< 2 
0 h . n  _ m . U  o  L L E L JJ__ CÉL

F I F2 F3 F4 F5 N I N2 N3 N4 N5
4. ábra

A szünetek előfordulása felolvasáskor adatközlőnként

□  szerkezethatáron □  szintaktikailag indokolatlan helyen

5. ábra
A szünetek előfordulása utánmondáskor adatközlőnként

Mind a felolvasásokban, mind az utánmondásokban előfordulnak megaka
dásjelenségek, amelyek mindig valamilyen nehézségre utalnak a beszédter
vezés, illetve a beszédprodukció során (Gósy 2004a). A 10 adatközlő után
mondáskor 12-szer, felolvasáskor 8-szor akadt meg. A vizuális alapú közié-
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sekben 4, a hallásalapú közlésekben 5 adatközlőnél fordul elő olyan egyéb 
megakadásjelenség, amely nem szünet. Az előfordulások alacsony száma mi
att messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le, de megfigyelhető az a 
tendencia, hogy utánmondáskor gyakrabban akadnak meg a beszélők.

Tempóértékek
A beszéddel foglalkozó tudományokban kétféle tempóértéket különbözte

tünk meg, a kettő között az alapvető különbség az, hogy a beszédtempó mé
résénél figyelembe vesszük a szüneteket és a megakadásjelenségeket is a jel
idő részeként, míg az artikulációs tempó mérésénél nem. Az artikulációs 
tempó a beszélő artikulációjának sebességét mutatja meg, és mindig gyor
sabb, mint a beszédtempó (Gósy 2004b).

A felolvasás és az utánmondás artikulációs tempói (6. ábra) között mért 
különbség a statisztikai elemzés szerint szignifikáns [egytényezős variancia
analízis; F(l, 664) = 38,48; p < 0,001], Adatközlőink 80%-a átlagosan gyor
sabban artikulál felolvasás során, mint amikor hallás után kell megismételnie 
a mondatokat. Az adatközlőknek a mondatok visszamondásakor folyamato
san koncentrálniuk kell — főleg a bonyolultabb szerkezetű, ritkább szavakat 
tartalmazó mondatok esetén -  arra, hogy helyesen ismételjék meg a monda
tokat. A munkamemória állandó igénybevételének, illetve az eltérő dekódolá- 
si folyamatoknak köszönhető ez az eltérés.
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6. ábra
Artikulációs tempóértékek a mondatok felolvasásában és utánmondásában 

nemenként (szóródás és médián)

Összehasonlítottuk az artikulációs tempóértékeket mindkét feladattípusban 
nemenként is. A 6. ábrán láthatjuk, hogy mind felolvasáskor, mind vissza
mondáskor a férfiak artikulációs tempója gyorsabb. Az egytényezős varian
ciaanalízis szerint mindkét feladattípusban szignifikáns a különbség [felolva
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sás: F (l, 324) = 66,680; p < 0,001; utánmondás: F(l, 335) = 35,514; p <
0 ,001],

Adatközlőink 90%-ának nemcsak az artikulációs tempója, hanem a beszéd
tempója is gyorsabb akkor, amikor felolvassa a mondatokat, mint amikor hal
lás után ismétli meg (7. ábra). Az egytényezős varianciaanalízis alapján a kü
lönbség szignifikáns [F(l, 498) = 31,200; p < 0,001], Összehasonlítottuk 
mindkét feladattípusban a férfiak és a nők beszédének tempóját is. A férfiak
nak nemcsak az artikulációs tempója, hanem a beszédtempója is gyorsabb, 
mint a nőknek. A statisztikai elemzések szerint a különbségek szignifikánsak 
[egytényezős varianciaanalízis; felolvasás: F(l, 248) = 69,159; p < 0,001; 
utánmondás: F(l, 248) = 39,029; p  < 0,001],
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7. ábra
Beszédtempóértékek felolvasáskor és utánmondáskor nemenként 

(szóródás és médián)

Az adatközlőknek az artikulációs és a beszédtempója is gyorsabb a vizuális 
alapú közlésekben, mint a hallásalapúakban. A mondatok utánmondása során 
nemcsak a meghangosítás minőségére kell koncentrálnia az adatközlőknek, 
hanem fel kell idézniük, majd pontosan meg kell ismételniük az egyszerű, il
letve összetett mondatokat. A tartalom felidézése egy időben, szimultán zajlik 
a szupraszegmentális szerkezet tervezésével, ami nehézséget okozhat az adat
közlőknek. Feltételezésünk szerint emiatt lassabban artikulálnak.

A hazai szakirodalomban Gocsál (2001) férfiak és nők spontán beszédében 
vizsgálta, hogy befolyásolja-e a nem a beszédünk tempóját. 30 fővel végzett 
kutatásában arra a megállapításra jutott, hogy a női beszélők nem beszélnek 
gyorsabban a férfiaknál. A szünettartás értékeinek összehasonlításakor talált 
szignifikáns eltérést a két nem között. A jelen kutatás eredményei alapján 
azonban úgy tűnik, hogy a férfiak és a nők artikulációjának és beszédének
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tempója között vannak eltérések -  nem spontán beszédben. Néhányan úgy 
vélik, hogy a nők gyorsabban beszélnek, mint a férfiak, a jelen kutatás -  mely 
nem spontán beszédben elemezte a tempóértékeket -  eredményei azonban 
cáfolják ezt a hétköznapi megfigyelést.

A felvételvezető és az adatközlők beszédprodukciójának viszonya
A BEA-felvételek során utánmondáskor a felvétel vezetője olvassa fel az 

adatközlőknek a mondatokat, amelyeket meg kell ismételniük. Ez a felvételi 
eljárás lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk, hatással vannak-e egymásra 
a felvételvezető és az adatközlők beszédének egyéni sajátosságai.

Összehasonlítottuk a felvételvezető és az adatközlők mondatainak időtar
tamát, illetve az artikulációs és a beszédtempó-értékeket. A Pearson-féle kor
relációszámítás szerint a felvételvezető és az adatközlők mondatainak hosszú
sága, artikulációs tempója és beszédtempója közepesen és szignifikánsan kor- 
rellál egymással (mondathossz: r = 0,656; p  < 0,001; artikulációs tempó: r = 
0,354; p < 0,001; beszédtempó :r = 0,373; p  < 0,001). Az eredmények azt 
mutatják, hogy hasonlítanak egymásra a felvételvezető és az adatközlők be
szédprodukciójának artikulációs sajátosságai. Feltételezésünk szerint a felvé
telvezető a felolvasása során figyelembe veszi, hogy mekkora nehézséget 
okozhat a feladat teljesítése az adatközlőknek, akik a hallott mondatoknak 
nemcsak a szegmentális, hanem a szupraszegmentális jellemzőit is memori
zálják.

Összehasonlítottuk a felvételvezető és az adatközlők mondatainak időtar
tamát (8. ábra), és az egytényezős varianciaanalízis szerint a különbség szig
nifikáns [F(l, 198) = 40,246; p < 0,001], A felvételvezető mondatai szignifi
kánsan hosszabbak, mint az adatközlőké.

8. ábra
Az adatközlők és a felvételvezető mondatainak időtartama 

(szóródás és médián)
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Az adatközlők artikulációs tempója és beszédtempója (9. és 10. ábra) az 
egytényezős varianciaanalízis szerint szignifikánsan gyorsabb, mint a felvé
telvezetőé [artikulációs tempó: F( 1,730) = 118,661; p < 0,001; beszédtempó: 
/*■( 1, 498 = 153,190;p  < 0,001].

9. ábra
Az adatközlők és a felvételvezetö artikulációs tempója 

(szóródás és médián)

10. ábra
Az adatközlők és a felvétel vezető beszédtempója 

(szóródás és médián)

A mondatok felolvasása során a fel vétel vezetőnek az a célja, hogy az adat
közlőkkel visszamondassa a mondatokat. A felolvasónak -  a jelen kísérletben
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a felvétel rögzítőjének -  érdekében áll, hogy segítse a hallgató beszédfeldol
gozását. A lassabb artikulációs és beszédtempó, a mondatok felolvasására 
szánt több idő ennek köszönhető.

Következtetések
A dekódolásbeli különbségek a vizuális és a hallásalapú közlések között 

megmutatkoztak az adatközlők beszédében. A jelen kísérletben négy beszéd
jellemzőt vizsgáltunk és hasonlítottunk össze a két feladattípusban: a monda
tok időtartamát, a szünetek előfordulását és időtartamát, az artikulációs tem
pót és a beszédtempót. A szünetek előfordulását és időtartamát nem befolyá
solja, hogy felolvassa-e a mondatokat az adatközlő, vagy hallás után mondja- 
e vissza. A mondatok időtartama azonban hosszabb utánmondás esetén, és 
lassabban beszélnek ekkor az adatközlők. A dekódolásbeli különbségek az 
artikulálás tempójában jelennek meg, és ennek köszönhető, hogy a beszéd
tempó és a mondatok időtartama is változik. A hallásalapú közlések során a 
memóriakapacitás terhelésének hatására lelassul az adatközlők artikulálása, 
aminek következtében a beszédtempó is lassabb lesz, és megnő a mondatok 
időtartama. A felvételvezető és az adatközlők mondatainak időtartama, az ar
tikulációs és a beszédtempója közepesen és szignifikánsan korrelál egymás
sal. Feltételezésünk szerint a felvételvezető próbál alkalmazkodni az adatköz
lők percepciójának feltételezett tempójához, illetve az adatközlők a hallott 
szupraszegmentális sajátosságokat is memorizálhatják a mondatok szemanti
kai, szintaktikai és szegmentális sajátosságaival együtt.

Az adatközlők kiválasztása során az egyetlen szempont, amit figyelembe 
vettünk az volt, hogy egyenlő arányban legyenek a férfiak és nők. Az ered
mények elemzése során feladattípusonként külön-külön összehasonlítottuk a 
produkciójukat. A férfiak mondatai rövidebbek, gyorsabb az artikulációs és 
beszédtempójuk, mint a nőknek. Ez az eltérő szünetezési szokásokra lenne 
visszavezethető (vö. Gocsál 2001), ha a szünetek előfordulását, esetleg hosz- 
szúságát befolyásolta volna, hogy milyen nemű az adatközlő. A férfiak és a 
nők beszédprodukciójának összehasonlításakor érdemes lenne összehasonlí
tani a spontán és a nem spontán beszédet, illetve többféle beszédszituációt, 
beszédtípust bevonni a vizsgálatok körébe.

A vizsgálat eredményei rámutattak, hogy a hallásalapú és vizuális alapú 
közlések akusztikuma több szempontból is eltér egymástól. Ennek oka a két
féle ingeren alapuló dekódolási folyamatokban kereshető, melyekről azonban 
csak közvetetten, a beszédprodukció vizsgálatával kaphatunk információt. 
A probléma részletes feltárásához további kutatások szükségesek, amelyek a 
beszédprodukció más összetevőit vizsgálják.
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