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TEMPORÁLIS VARIABILITÁS A SPONTÁN 
BESZÉDBEN

Gósy Mária -  Beke András -  Horváth Viktória

Bevezetés
A spontán beszéd jellemzőit számos tényező befolyásolja: az artikulációs 

biztonság, a szókincs nagysága, aktiválása, az anyanyelvi grammatikai isme
retek, a beszédtéma, a beszédhelyzet és ez a felsorolás még folytatható. Az 
egyes beszélők között jelentősek a különbségek a spontán közlések tartalmi 
és formai sajátosságai, az alkalmazott produkciós stratégiák, az aktivált szó
kincs vagy az önmonitorozás tekintetében. Mindezek ugyanazon beszélő köz
léseiben is nagyfokú variabilitást mutathatnak. A spontán beszéd temporális 
viszonyait ugyancsak különféle tényezők határozzák meg. Ezek hatása és 
együtt járása egy adott kommunikációs helyzetben sokszor előre nem is meg
jósolható. A beszéd temporális jellemzőit a szakirodalom hangsúlyozottan a 
beszélő tervezési mechanizmusának függvényében értelmezi, jóval kevesebb 
figyelmet kap az a tény, hogy a beszélő a közlései temporális sajátosságait az 
érthetőségnek rendeli alá, vagyis valamilyen módon tekintetbe veszi a hallga
tó feldolgozási mechanizmusát (Quéné 2007). Ez a hangsúlyeltolódás nyil
vánvalóan azzal is összefügg, hogy az átlagos beszélő kevéssé képes tudato
san alakítani beszédének időviszonyait, például a mondanivaló vagy a be
szédpartner függvényében (Gósy 2004; Bóna 2009). Tény, hogy a beszélők 
igyekeznek megtalálni az egyensúlyt az artikulációs energia gazdaságossága 
és a hallgató számára fontos percepciós feldolgozhatóság között, vagyis egy
fajta optimális időzítési struktúrát alkalmaznak. Holland kísérleti eredmények 
azt igazolták, hogy a beszédtempóban 5%-nyi változás az átlagos sebesség
hez képest jelenti az éppen észlelhető különbséget (Quéné 2007). Az az érték 
tehát, amely ezt meghaladja, az releváns tempóváltozásnak tekinthető. 
Ugyanazon beszélő közléseiben természetesen általában jóval nagyobbak a 
tempóeltérések. Angol spontán beszélgetésben az egyik beszélőnél például 
33%-nyi változást adatoltak a beszédsebességben (Chafe 2002). A beszélők 
azonban jellegzetesen különböznek abban, hogy milyen céllal változtatják 
meg a beszédtempójukat a spontán beszéd folyamatában.

A beszéd időviszonyait részben univerzális (pl. fiziológiai), részben nyelv
specifikus tényezők (pl. fonemikus időtartam-különbségek fonetikai realizá
ciói), illetve individuális sajátosságok is (pl. egyéni temperamentum, érzelmek) 
befolyásolják. Az időzítés a szegmentális és a szupraszegmentális szerkezet kü
lönböző területein, illetve fonetikai eseményeiben elemezhető. A hallgató szá
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mára az elhangzottak tempója azért meghatározó, mert biztosíthatja, nehezít
heti, olykor lehetetlenné teszi a feldolgozást az észlelés és a megértés külön
böző szintjein (a beszédtempó és a beszédfeldolgozás összefüggéseit elemző 
szakirodalom igen nagy). Mindennapi tapasztalatunk és kísérleti adatok is 
igazolják a hallgató adaptálódását, vagyis azt, hogy képes az elhangzott beszéd 
sebességének változásait követni a beszédpercepcióban (Eefting-Rietveld 1989). 
Ez a beszédpercepciós mechanizmus része, bár nincs konszenzus abban, hogy 
mely feldolgozási szinten vagy szinteken történhet a beszélő beszédtempójá
nak a „normalizálása”.

Említettük, hogy a spontán beszéd temporális viszonyait számos tényező 
határozza meg; ezek működéséről, illetve hatásukról azonban alig vannak ob
jektív, illetőleg nyelvspecifikus adataink. Ilyen -  részben feltételezett, rész
ben igazolt -  tényezők: az adott téma/tartalom, a beszédszándék célja, az 
életkor, a nem, a beszédhelyzet, a beszédpartnerek, az érzelmek, a beszélő 
egyéni adottságai és így tovább. Több mint három évtizeddel ezelőtt Klatt hét 
tényezőt határozott meg, amelyek alakítják a beszéd időviszonyait (1976): 
extralingvisztikai tényezők (pl. a beszélő állapota), diskurzus faktorok (a szö
vegben elfoglalt hely), szemantikai (nyomaték és jelentésbeli újdonág) és 
szintaktikai (a frázisszerkezet végének megnyújtása) tényezők, a szóvég 
megnyúlása, fonológiai/fonetikai faktorok (fonológiai tartam, hangsúly) és a 
fiziológiai tényezők (pl. belső időszerkezet). Holland interjúk tempóelemzése a 
frázis (szakasz) hosszának a kitüntetett szerepét igazolta (Quené 2008). A dia
lektus is meghatározónak látszik, amint azt 192 amerikai beszélő (Wiscon- 
sinból és Eszak-Carolinából) beszédsebességének elemzése mutatta (Jace- 
wicz et al. 2010). Hasonló eredményre jutottak Hollandiában és Belgiumban 
élő holland anyanyelvűek mintegy 267 órányi spontán dialógusainak elemzé
sével is (Verhoeven et al. 2004). Mindkét tanulmány egybehangzóan állapítja 
meg továbbá, hogy a férfiak gyorsabban beszélnek, mint a nők, illetve hogy a 
fiatalabbak beszédtempója gyorsabb, mint az idősebbeké. Az életkor előreha
ladtával a beszédtempó általában csökken, amint azt magyar anyanyelvűek 
spontán közléseiben is kimutatták (Bóna 2010). Az (amerikai) angol beszélők 
adatai ezt a megállapítást kissé árnyalják, mivel a közel kétszáz beszélő spon- 
tánbeszéd-anyagában a negyvenévesek beszédsebessége bizonyult a leggyor
sabbnak a náluk fiatalabbakéhoz és az idősebbekéhez képest (Jacewicz et al. 
2010). 160 holland főiskolai tanár spontán beszédében megállapított szakasz- 
hosszak az idősebbek esetében mutattak nagyobb változékonyságot, ezt a 
szerző ezeknek az adatközlőknek a jobb beszédprodukciós stratégiájával ma
gyarázta (Quené 2008). A tanárok spontán beszédének elemzése alapján az is 
kiderült, hogy a Hollandiában élők gyorsabban és kevésbé változékonyan, 
míg a Belgiumban élők lassabban és a beszédtempót tekintve változatosab
ban beszélnek. A népszerű Star Trek című amerikai filmsorozat négy epizód
jában vizsgálta a szereplők beszédtempójának és érzelmeinek az összefüggé
sét Schnoebelen (2010), és szignifikáns összefüggéseket igazolt a semleges
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és a különböző örömteli és bánatos érzelmi állapotokban produkált beszéd
szövegek tempója között. Magyar kísérleti adatok igazolták a beszédtempó 
eltéréseit a lakóhely függvényében, illetve aszerint, hogy napjainkban vagy 
évtizedekkel korábban éltek a beszélők (Menyhárt 2010).

A spontán beszéd sebessége kétféleképpen jellemezhető, egyfelől az arti
kulációs tempóval, amely a kiejtés tiszta idejére eső nyelvi jelek számát je 
lenti, másfelől a különféle szünetekkel és megakadásokkal is tarkított közlé
sek beszédtempójával. A szakirodalomban szokásosan az ezeknek megfelelő 
két értéket találjuk az egyes nyelvek beszédsebességének általános jellemzé
sére (Laver 1994). Felmerül azonban a kérdés, hogy az artikulációs és a be
szédtempó valóban elégségesen, illetőleg a valós tényeknek megfelelően 
szemlélteti-e a spontán beszéd sebességét. A hosszabb közlések egy-egy ér
tékkel bemutatott tempója elnagyolt, legfeljebb arra alkalmas, hogy durva 
összevetéseket lehessen tenni a különböző nyelveket, nyelvjárásokat beszélők 
vagy a különféle beszédhelyzetekben elhangzott közlések között. Noha a be
szédtempó megállapítása viszonylag egyszerű, az artikulációs tempó értéké
nek kiszámításához igen nagy energia szükséges (a szünetek és megakadások 
szegmentálása, időtartamuk kimérése, az összegzett időérték kivonása a teljes 
időből stb.). Ezek az értékek ugyanakkor nem informatívak az artikulációs 
vagy a beszédtempó esetleges változásait illetően a spontán szövegekben.

A beszélő egyfajta tagolást alkalmaz a mondanivalójának megformálása
kor, s ezeknek a szakaszoknak az időviszonyai ismét számos tényező függ
vényei lehetnek (Zellner 1994). A beszéd sebességének növelését okozhatja 
érzelem, avagy az a tény, hogy a beszélő kevéssé tartja fontosnak a közlen
dőnek egy adott részét, de külső tényező is előidézheti, például a beszédpart
ner viselkedése. A beszédsebesség csökkenése magyarázható például azzal, 
hogy a beszélő így kívánja felhívni a figyelmet az adott közlésrész jelentősé
gére, ezzel kívánja nyomatékosítani a tartalmat, avagy úgy ítéli meg, hogy az 
adott szakasz feldolgozása nehéz a hallgatónak az addigi beszédtempóban. A be
szédtempó lassulása adódhat a beszélő fáradtságából is. Néha ugyanazon ok 
eredményezhet gyorsabb vagy lassabb beszédet, ilyen például a beszélő be
szédtervezési szintjeinek, illetve a makro- és a mikrotervezésnek az össze
hangolása. A beszélő gondolatainak nyelvi átalakítása lassabbá válhat, példá
ul a fogalmi tervezés elbizonytalanodása, a közlési szándék minősítési nehéz
sége vagy a lexikális válogatás versengése következtében. Ezek odavezethet
nek, hogy a kivitelezés beszédsebessége csökken (a több figyelmet igénylő 
azonos idejű műveletek lassítólag hatnak). A nyelvi átalakítás átmeneti lassú
sága -  paradox módon -  eredményezheti a beszédtempó növekedését is: a 
beszélő igyekszik minél gyorsabban kiejteni a nyelvileg már átalakított köz
lésrészletet azért, hogy több figyelmet fordíthasson a nyelvi tervezés aktuális 
nehézségére, a diszharmónia feloldására. A beszédtervezés tehát egyfajta 
temporális keretben történik, a közlésrészletek vagy beszédszakaszok tempo
rális szerkezete változó, az időviszonyok hosszabb spontán beszédben nem
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állandók. (A szavak ejtési sebessége rövidebb közléseken belül is variabilitást 
mutat.) Az időviszonyok mindezeken túl nem függetlenek a beszéd egyéb 
prozódiai jellemzőitől sem, mint például a hangsúlyozás, az intonáció vagy a 
hangerősség (pl. Keller-Port 2007; Gósy 2008a).

Az időzítés az agy meghatározott területeihez köthető. Az újabb neuroling- 
visztikai kutatások eredményei valószínűsítik, hogy a hosszabb megnyilatko
zások prozódiai struktúrája a jobb, míg a szótagszintű prozódiai jellemzők a 
bal félteke funkciói közé tartoznak. Mind a bal, mind a jobb féltekei sérülések 
hatással vannak azonban a beszédprodukció temporális viszonyaira, a jobb 
félétekéi sérülések főként az érzelmek prozódiai megvalósulását akadályozzák 
(Schirmer 2004). A jelen ismereteink szerint a motoros kognitív funkciók mű
ködésében, így például a beszéd temporális programozásában fontos szerepe 
van a bal frontális kéregnek, a kisagynak és a bazális ganglionoknak. Ez utób
biak pontos funkcióját illetően a szakirodalmi vélekedés nem egységes, az 
azonban tény, hogy ezek a struktúrák szabályozzák agyi szinten a mozgásokat 
(a beszédmotorika sérülésének hátterében -  például Parkinson-kórban, bizo
nyos dadogásokban -  igazolták ezek működési zavarát). A bazális ganglionok 
részleges sérülése a beszédtempó felismerését gátolta, különösen a sebesség 
csökkenésének, tehát a lassulásnak a felismerése gyengült. Az ilyen betegek 
beszédtempója nagyon eltérő eredményeket mutatott (Schwartze et al. 2011).

A beszélő a beszédprodukciós folyamatnak csak a legvégső szakaszában 
jut el a közlés artikulációs összerendezéséhez, így'a fonetikai értelemben vett 
tagoláshoz is. A hallgató ugyanakkor folyamatosan arra kényszerül, hogy ta
golja, bizonyos egységekre bontsa az elhangzottakat, s ezeknek az egységek
nek mentén ismerje fel az összefüggéseket (Gósy 2003; Gósy-Kovács 2008; 
Markó 2010; Váradi 2008). A percepciós kísérleti adatok azt valószínűsítik, 
hogy a beszélők bizonyos mértékig általános jellemzőket alkalmaznak a te
matikus egységek és beszédszakaszok határjegyeiként, amelyek egyben fel- 
használhatók a dekódolásban. Ilyenek elsősorban a szünetek, a hangsúlyok, 
illetve az alaphangmagasság változásai. A néma szünetek időtartamának ha
tárjelző funkcióját azonban másodlagosnak tartják egyéb prozódiai jellem
zőkhöz képes kínai spontán szövegek beszédszakaszaiban (Tseng-Chang 
2008). A tematikus egység olyan tartalmilag összefüggő szöveg, amely szin- 
taktikailag és prozódiailag is megfelelően tervezett (Georgakopolou-Goutsos 
2004). Megkülönböztetnek például alacsony szintű és magas szintű prozódiai 
egységeket, amelyek elsősorban terjedelmükben különböznek egymástól 
(Ross-Lehiste 2001). Az ún. ideaegységek (amik tulajdonképpen rövid ösz- 
szefüggő spontán szövegrészek) tartamának átlagát mintegy 2 másodpercre 
teszik, ez körülbelül 6 angol szónak felel meg. (Megjegyzendő, hogy a szak
irodalom nem egységes sem a definíciók, sem a szakszavak használatában.) 
Általánosan elfogadottnak látszik a nemzetközi szakirodalomban az, hogy a 
szupraszegmentális (vagy prozódiai) egységek elsősorban az intonációs 
struktúrán alapszanak, az ún. intonációs kontúr határozza meg azokat (vö.
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Izre'el kiváló áttekintését: 2005). Ezen intonációs egységek (frázisok) határa
inak megállapításakor figyelembe veszik továbbá a közlésvégi nyújtást, a re
latíve „gyors” kezdést, a hangmagasság emelkedését, illetve ereszkedését, va
lamint a szüneteket. A dán spontán beszéd szegmentálásakor megállapították, 
hogy az ún. prozódiai határok fonetikai jelöltsége nem univerzális, továbbá 
nem feltétlenül esik egybe sem a szintaktikai, sem a tartalmi határokkal. 
Hangsúlyozandó, hogy a szünetek nem feltétlenül jelennek meg a prozódiai 
egységek határain, illetve a szünet önmagában nem tekinthető határjelzőnek 
(Grpnnum 2009). A megoldást a dallam és a ritmus észlelhető jelentős válto
zásában látják. A magyar szakirodalomban a szintaktikai-szemantikai szerke
zet határjelzői funkcióit tartják kulcsszerepűnek (vö. Markó összefoglalását: 
2010). A spontán beszéd vizsgálata a glottalizáció mint határjelző jelentős 
szerepét is igazolta (Markó 2009). Magyar anyanyelvűekkel végzett percep- 
ciós kísérletek azt mutatták, hogy a hallgatók nem várják el, hogy ereszkedő 
típusú hanglejtés jelenjen meg a szakaszhatáron (Markó 2010). Az adatköz
lők 28,0%-ban jelöltek határt emelkedő/szökő dallam esetén. A hallgató per- 
cepciós tagolása tehát viszonylag nagymértékben függ attól, hogy az egyes be
szélők milyen individuális stratégiákat alkalmaznak. A beszédszakaszok meg
határozásakor spontán narratívák és dialógusok produkciójában elsősorban a 
beszéddallam emelkedését, illetve ereszkedését, valamint a hangsúlyviszo
nyokat veszik figyelembe (pl. Botinis et al. 2003). A temporális jellemzők 
közül többnyire csupán a szünet jelenik meg (Swerts et al. 1992), újabban 
azonban egyre hangsúlyozottabban. A beszédsebesség változásáról a temati
kus egységek vagy beszédszakaszok függvényében azonban alig állnak ren
delkezésre mért adatok. Olasz spontán narratívák beszédszakaszaiban mérték 
a szótagok tempóját, és összevetették a hangsúly előtti és a hangsúly után 
helyzetben lévőket (Cutugno-Savy 1999). Az eredmények azt mutatták, hogy 
a szakaszhangsúlyt követően a beszédsebesség növekszik (mintegy 65%- 
ban), ez a növekedés a hangsúly előtti helyzetben csupán 33%. A beszédtem
pó csökkenése pedig 15%-os a hangsúlyos helyzet utáni szakaszban és 40%- 
os az azt megelőző részben.

Kutatásunk korábban még nem vizsgált beszédprodukciós eseményt, a 
spontán beszéd egyes szakaszainak temporális sajátosságait igyekszik bemu
tatni. A temporális szerkezetek megállapításához alapvető a különféle egysé
gek meghatározása a spontán narratívákban. Választ keresünk ennek az 
akusztikai fonetikai megoldási lehetőségeire, a spontánbeszéd-szakaszok ob
jektív azonosítására a magyarban. További kérdésünk, hogy milyen össze
függés van az egyes beszédszakaszok artikulációs tempójában ugyanazon be
szélő és több beszélő közléseiben. Jellegzetes mintázatot igazolnak-e az 
elemzett akusztikai-fonetikai paraméterek a spontán narratívákban, és ha 
igen, ezek miként jellemezhetők? Kutatásunkban tíz fiatal beszélő spontán 
narratívák elemeztük. A célunk ezen szövegek temporális viszonyainak ob
jektív bemutatása, az artikulációs tempó elemzése, a temporális szerkezetek,
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a szünethelyek azonosítása, illetve a szószám és az egyéb paraméterek össze
függéseinek elemzése volt. Az eredmények új megvilágításba helyezik a rej
tetten működő beszédtervezési folyamatok időviszonyait, továbbá rámutatnak 
az univerzálisnak tekinthető és az egyéni sajátosságokra, valamint az egyes 
beszélőre és a több beszélőre jellemző jegyekre. Hipotéziseink szerint (i) a 
spontán narratívakban akusztikai-fonetikai paraméterekkel jellemzett egysé
gek határozhatók meg, ezek a tematikus egységek, amelyeket beszédszaka
szok alkotnak, (ii) a beszédszakaszok sajátos temporális mintázatot mutatnak, 
(iii) a tematikus egységek nagyobb mértékben univerzálisak, kisebb mérték
ben tekinthetők egyéni sajátosságoknak.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
A kutatáshoz a BEA spontánbeszéd-adatbázisból (Gósy 2008b) 10 interjút 

használtunk fel: a kísérletvezető az adatközlők munkájáról, családjáról, hob
bijáról tesz fel kérdéseket (azzal az előzetes instrukcióval, hogy lehetőleg 
minél hosszabban beszéljen az adott témáról). A beszélők fele nő, fele férfi, 
mindannyian budapestiek, egynyelvűek, életkoruk 22 és 35 év közötti.

A korpusz összesen 57 perc időtartamú (adatközlőnként 3-8 perc), amelyet 
a Praat 5.1 programban (Boersma-Weenink 2009) több szinten annotáltunk 
(tematikus egységek, a beszédszakaszok ortografikusan és fonetikusan leírva 
és hangszintű annotálás). Meghatároztuk az ún. tematikus egységeket (TE). 
Definiálásuk kritériuma az volt, hogy a kísérletvezető újabb kérdéssel új témát 
indított, mivel ez csak abban az esetben következett be, ha a beszélő verbálisán 
vagy más módon jelezte, hogy az adott témáról nem tudott/akart többet mon
dani (a háttérjelzések -  pl.: hümmögés, igenlés stb. -  nem jelentenek új, kü
lönálló tematikus egységet). A BEA protokollja szerint a kísérletvezető addig 
hagyja beszélni az adatközlőt, ameddig az nem jelzi a befejezési szándékot (pl. 
Ennyi, Erről ennyit szerettem volna mondani, Elég ennyi?, ill. egyéb, nem
verbális jelzésekkel, például krákogás és elhallgatás). A tematikus egységeken 
belül elkülönítettünk beszédszakaszokat az első vagy mindkét kritérium telje
sülése alapján: (i) két (néma vagy kitöltött) szünet közötti megnyilatkozás, 
(ii) az alaphangmagasság és az intenzitás jellegzetes változása.

Az annotálást követően automatikusan meghatároztuk a felcímkézett néma 
és kitöltött szünetek, valamint a beszédszakaszok időtartamát. A beszédből a 
Praatban írt scripttel automatikusan kinyertük az alaphangmagasságot (Fo), az 
intenzitást és az artikulációs tempót. Az artikulációs tempót minden egyes 
beszédszakaszra meghatároztuk. Az F0-ból és az intenzitásból gördülő 
ablakolással 200 ms-onként vettünk mintát. Adatoltuk továbbá a szavak szá
mát minden beszédszakaszban.

A statisztikai elemzésekhez az SPSS 13.0 programot használtuk (varian
ciaanalízis, korrelációelemzés, trendanalízis).
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Eredmények
A tem atikus egységek
A jelen korpuszban az adatközlők összesen 7863 szót, átlagosan 177 szót 

ejtettek percenként. A magyar spontán narratívákban a beszélők átlagosan 
majdnem 20 szóval ejtenek kevesebbet egy perc alatt az angolhoz képest, 
amelyre 196 szó/percet adatoltak (Youan et al. 2006) -  ez a különbség nyil
vánvalóan abból adódik, hogy a magyar nyelv agglutináló volta miatt hosz- 
szabb szavakból építkezik, mint az angol.

Az adatbázis protokollja szerint nincs meghatározva a kísérletvezető szá
mára, hogy hány témát indítson a felvétel során, a cél a minél hosszabb narra- 
tívák rögzítése. A beszélők többségénél (60%-uknál) a teljes narratíva három 
tematikus egységre volt tagolható, 40%-uknál pedig 5, ill. 6 tematikus egy
ségre lehetett bontani a szöveget.

Az új téma indítása mint a tematikus egységek kritériuma összhangban áll 
a szupraszegmentális jegyek megjelenésével, és ezen a módon a TE-k határai 
előre jelezhetők. A frázisegységek gépi elkülönítésében bizonyított szerepe 
van az alaphangmagasságnak és az intenzitásnak (Sztahó et al. 2010).

Az intenzitás alakulása jellemző tendenciát mutat a tematikus egység ele
jének és végének függvényében. Az intenzitás a beszélők 90%-ánál nagyobb 
a tematikus egység elején, mint a végén (1. ábra).

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

■  t e  O TV

1. ábra
Az intenzitás értékei a tematikus egységek elején (TE) és végén (TV)

Az intenzitáshoz hasonló tendenciát mutat az alaphangmagasság: az F0 át
lagosan magasabb a tematikus egység elején (a beszélők 70%-ánál), mint a 
végén (a különbség 6-41 Hz) (1. táblázat).

A tematikus egységek száma az adatközlők 60%-ánál megegyezett; felme
rül a kérdés, hogy kimutatható-e náluk valamilyen temporális egyezés is az
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időtartamuk tekintetében. A TE-ek átlagos időtartama 56 s, szórása 48 s. Az 
időtartamok eloszlás lognormális (2. ábra), ami ebben az esetben azt jelenti, 
hogy az adatok többsége a nulla és 100 s közé esik, illetve hogy az adatokat 
leíró görbe elnyúlva csökken.

. táblázat: .\ z  alaphangmagasság értékei a tematikus egységek elején i
végén (Hz)

Beszélők Tematikus egység eleje/vége F0 átlag (Hz) F0 szórás (Hz)

1 TE 188,8 36,5
TV 204,2 6,0

9 TE 122,9 16,1
TV 137,6 38,3
TE 145,0 32,6
TV 101,7 0,8

A TE 156,9 38,3
TV 138,2 33,0
TE 191,2 6,7
TV 150,8 55,3

fi TE 181,3 13,4
TV 157,4 15,7
TE 222,8 22,5
TV 186,2 14,8

Q TE 124,6 8,8
TV 131,3 48,5

Q TE 134,4 12,1
TV 128,5 11,1

10 TE 199,3 21,9
TV 159,7 46,5

Ez azt támasztja alá, hogy a beszélők relatíve azonos időtartamú TE-ket 
hoznak létre a narratívák során, vagyis a rejtett tervezési folyamatokban felté
telezhetünk egy „belső időkontrollt”, ami meghatározza, hogy a beszélő egy 
adott témáról milyen hosszan nyilatkozik nem dialógus-helyzetben. Ez az idő- 
kontroli valószínűsíthetően több tényezőt is tekintetbe vesz, a hallgató feltéte
lezett érdeklődését, a (jelen esetben) idegen beszélgetőpartnerrel megosztható 
információk mennyiségét, a szelekciót, bizonyos részletezések elkerülését stb. 
Ezt az is alátámasztja, hogy a tematikus egységek időtartamában -  két kivételtől 
eltekintve -  nincs szignifikáns különbség a beszélők között. A beszélők többsége 
tehát igyekszik megfelelni a grice-i mennyiségi és mód maximáknak (Grice 
1997). A 2. és 3. beszélő TE-időtartamai a post-hoc tesztek szerint szignifi
kánsan eltérnek a többi beszélőnél mért adatoktól [egytényezős ANOVA: F(9, 
302) = 5,485; p  < 0,001, vö. 2. táblázat és 3. ábra]. Ezek az adatközlők a töb
biekhez képest általában jóval hosszabb tematikus egységeket hoztak létre,
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vagyis jóval hosszabb időtartamban nyilatkoztak egy-egy témáról (a lejegy
zők is megerősítették ezt, vagyis a percepció számára is feltűnő volt a túl 
hosszú és szokatlanul bőséges témakifejtés). Ez egyfelől magyarázható a 
grice-i maximák részleges „megsértésével”, de azzal is, hogy az adatközlők 
meg akartak felelni a feladatnak, hogy minél hosszabban beszéljenek egy 
adott témáról.

2. ábra
A TE-k időtartamának eloszlása

2. táblázat: A tematikus egységek időtartamai az egyes beszélők 
narratíváiban (s)

Beszélők Átlag Szórás Minimum Maximum

1 44,95 10,40 33,15 52,75
2 165,67 111,36 58,62 280,89
3 115,34 32,87 86,71 151,23
4 24,88 21,67 3,75 76,52
5 43,35 6,95 36,21 50,11
6 49,26 23,09 18,63 83,26
7 43,35 22,03 21,92 70,04
8 60,43 28,08 37,24 91,64
9 39,32 15,06 24,55 54,65
10 52,65 12,04 39,18 70,59
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300-

3. ábra
A TE-k időtartamai az egyes beszélők narratíváiban (s)

A narratíván belül a TE-k elhelyezkedése (narratíva elején, közepén vagy a 
végén) is hatással lehet az időtartamukra. Ennek az elemzéséhez csak azokat 
narratívákat vettük tekintetbe, amelyekben három tematikus egység szerepelt. 
Említettük, hogy ezekben a TE-k között nincs szignifikáns különbség az idő
tartamot tekintve. A tendencia ugyanakkor azt mutatta, hogy a TE-k rövidül
nek a narratíva vége felé (4. ábra). A harmadik kérdésnél a beszélő -  úgy tű
nik -  már elfárad, illetve zavaró lehet számára a túlságosan hosszú egyoldalú 
megnyilatkozás, és szeretne minél hamarabb „kilépni a helyzetből”.

A lejegyzésben összesen 7863 szó szerepelt. Ennek a szószámnak megkö
zelítőleg 58%-a funkciószó (vö. Keszler 1983). A kutatás során a lejegyzett 
szövegeket automatikusan feldolgoztuk a STATISTICA elemző programban 
lévő Text Miner funkcióval (5. ábra). Ez a funkció képes a szövegekből au
tomatikusan szólistát készíteni, a szavak előfordulásával együtt, amely tulaj
donképpen egy-egy dokumentumnak a jellemzővektorát adja.

Az egyes (funkció)szavak előfordulási gyakorisága nagymértékben beszé
lőfüggő. Az egyes beszélők spontán narratíváiban megjelenő szavak szógya
koriságát ábrázolva láthatók a különbségek (6. ábra).

Meghatároztuk az egyes tematikus egységekre eső szavak számát, függet
lenül attól, hogy tartalmas vagy funkciószavak voltak. Az egy tematikus egy
ségre jutó szavak száma átlagosan 245, a szórás 199 szó (7. ábra).

A szavak számának eloszlása a TE-ken belül közel azonos lognormális el
oszlást mutat (8. ábra). A statisztikai elemzés szerint nincs különbség a téma-
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tikus egységeken belüli szavak számában attól függően, hogy a TE a narratí- 
va mely részén van.

A tematikus egységekben ejtett szavak számán túl azt is meghatároztuk, 
hogy egy perc alatt hány szót mondanak ki az adatközlők (9. ábra). A legke
vesebb 147 szó volt percenként egy tematikus egységen belül, a legtöbb pe
dig 206 szó. A percenkénti szószám kismértékű különbséget mutat a temati
kus egységek között ugyanazon beszélő esetében; a különféle beszélők között 
kissé nagyobbak az eltérések.

4. ábra
A TE-ek időtartama a narratíván belüli pozíciójuk függvényében 

(1 = a narratíva eleje; 2 = a narratíva közepe; 3 = a narratíva vége)

5. ábra
Az összes spontán narratíva szógyakoriságát illusztráló ábra
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6. ábra
Három beszélő spontán narratíváiban megjelenő szavak gyakoriságának

szemléltetése

7. ábra
A szavak száma az egyes tematikus egységeken belül az egyes beszélőknél
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A szószául □ tematikus egységeken belül (<ll>)

8. ábra
A TE-ken belül a szószámok eloszlása

9. ábra
A TE-k szó/perc értéke az egyes beszélőkön belül

A beszédszakaszok
A tematikus egységek a témaváltások függvényében jönnek létre, és külön

féle beszédszakaszokból épülnek fel. Az egyes TE-kben a beszédszakaszok 
darabszáma nem független attól, hogy a tematikus egység a narratíva elején, 
közepén vagy a végén helyezkedik el. Azok a tematikus egységek, amelyek a 
narratíva közepén vannak, kevesebb beszédszakaszból állnak, mint az előtte
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és az utána lévő TE-k (10. ábra). Ez valószínűsíthetően a tervezési folyama
tok pszichés hátterével magyarázható. Az első témát igyekszik a beszélő vi
szonylag részletesen kifejteni, ehhez több gondolkodásra, illetve nyelvi ter
vezése van szüksége, s ez több beszédszakaszban jelentkezik. A második té
mánál a beszélő már gyakorlottabb a narratíva létrehozásában, az első rész 
stratégiáit alkalmazza, ezért kevesebb beszédszakaszt alkot. A harmadik téma 
esetén a beszélő már kevéssé érdekelt, esetleg kissé elfáradt a mindennapi 
kommunikációban nem szokásos narratívák megalkotásában. A beszélő által 
már hosszúnak ítélt monologikus megnyilatkozás kényelmetlenné válik, ezt a 
rövidebb közlésekkel Je lz i” is a kísérletvezetőnek. Ez eredményezheti az el
ső TE-re jellemző több beszédszakasz megjelenését. A beszélő produkciós 
stratégiája megfelel a hallgató beszédmegértési elvárásainak is (vö. Amon- 
Snider 2010).

10. ábra
A beszédszakaszok száma a tematikus egységeken belül (hat beszélőnél)

A tematikus egységeken belüli beszédszakaszok különféle időtartamban 
valósulnak meg. A TE-kkel ellentétben a beszédszakaszok időtartama sokkal 
nagyobb variabilitást mutat az egyes beszélők között [egytényezős ANOVA: 
F(9, 1394) = 11,175; p < 0,001]. Feltételezhető ezek alapján, hogy a narratí
vák tervezésekor a nagyobb egységek (TE) temporális szerveződése kevésbé 
beszélőfüggő; míg a kisebb egységek (beszédszakaszok) időtartama jóval na
gyobb mértékben az. A beszédszakaszok időtartama alapján a beszélőket két 
csoportra lehetett elkülöníteni (vö. 11. ábra). Az egyik csoportba (1., 4., 5., 
7., 9. és 10. beszélő) tartozó beszélők relatíve rövid beszédszakaszokat hoz

T E -k  a  n a r r a t ív á b a n
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tak létre, míg a többiek relatíve hosszabb beszédszakaszokat produkáltak (2., 
3., 6. és 8. beszélő).

beszélők

11. ábra
A beszédszakaszok időtartama valamennyi beszélő narratívájában

A TE-k elhelyezkedése a narratíván belül a beszédszakaszok időtartamát is 
befolyásolja. A narratívák végén lévő TE-k beszédszakaszai rövidebb időtar
tamban valósulnak meg, mint az azt megelőzők [egytényezős ANOVA: F(2, 
750) = 3, 277; p = 0,038, vö. 12. ábra],

A tematikus egységeken belül minden egyes beszédszakaszban meghatá
roztuk a szavak számát. Az átlagos szószám a beszédszakaszokban 5,8 szó, 
míg a szórása 4,7 szó (a minimum 3,4, a maximum 8,1 szó volt). Ez az átlagos 
szószám megegyezik az angolban adatoltakkal (Yaruss et. al 1999). A dán kor
pusz elemzésekor a beszédszakaszra megadott átlagos érték 3,4 (Grpnnum 
2009). A szószám eloszlása a beszédszakaszokon lognormális, ami azt jelen
ti, hogy egy beszédszakaszban a szószám a legtöbb esetben 1 és 5 között rea
lizálódik (13. ábra).

A beszédszakaszokban mért szószámok átlaga szignifikáns különbséget 
mutat attól függően, hogy melyik tematikus egységben helyezkednek el a be
szédszakaszok. A harmadik tematikus egység beszédszakaszai átlagosan ke
vesebb szóból állnak, mint az első kettő [1TE = 6,2 szó; 2TE = 6,1 szó; 3TE = 
5,1 szó; egytényezős ANOVA: F(2, 750) = 4,313; p  = 0,014] (14. ábra). 
A narratíva vége felé tehát nemcsak a tematikus egységek rövidülnek, de az 
ezeket építő beszédszakaszok is rövidebbek és kevesebb szóból állnak.



20 Gósy Mária -  Beke András -  Horváth Viktória

Tematikus egységek

12. ábra
A beszédszakaszok időtartama a TE-k elhelyezkedésének függvényében

13. ábra
A szószám eloszlása a beszédszakaszokon belül

A beszédszakasz szavainak száma és a beszédszakasz időtartama között 
erős és szignifikáns lineáris függvénykapcsolatot adatoltunk [/? = 0,86; p < 
0,001; vő. 15. ábra].

Ez azt jelenti, hogy minél hosszabb egy beszédszakasz időtartama, annál 
több szót tartalmaz. Ez az összefüggés hozzájárulhat a beszédfelismerésben a 
beszédszakaszok automatikus kinyeréséhez, mivel ahogy nő a szavak száma,
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úgy nő a beszédszakasz végének valószínűsége. A szavak száma és a beszéd- 
szakaszok összefüggései tehát nagy jelentőségűek a beszédtechnológia tudo
mányában (Egghe 2005).

14. ábra
A TE-ken belül a beszédszakaszokban mért átlagos szószám

Szószam a beszédszakaszon belül (db)

15. ábra
A beszédszakaszok időtartama és a beszédszakaszok szószáma közötti 

korreláció szemléltetése
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A néma és a kitöltött szünetek
A korpuszban összesen 1326 darab néma szünetet adatoltunk (függetlenül 

a funkciójától), ezek átlagos időtartama 510 ms (szórás: 405 ms). A legrövi
debb szünet 23 ms-os, a leghosszabb pedig 3036 ms-os időtartamban valósult 
meg. A néma szünetek a teljes beszédidő 15—43%-át tették ki az egyes beszé
lőknél. Az adatközlők néma szüneteinek időtartama szignifikánsan különbö
zik [F(9, 1326) = 17,422; p < 0,001 ; 16. ábra].
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16. ábra
A néma szünetek időtartama

A kitöltött szünetek (hezitálások) száma a korpuszban jóval kevesebb a 
néma szünetekhez képest, összesen 260 db volt adatolható a narratívákban. A 
kitöltött szünetek leggyakrabban semleges magánhangzóként realizálódtak, 
de előfordultak a mm és öm formák is (vö. Horváth 2010). Ez utóbbiak elem- 
száma azonban csak töredéke a svá-realizációknak, ezért a statisztikai elem
zésekhez csak a semleges magánhangzókat használtuk fel (219 db). A svá- 
hezitálások átlagos időtartama 323 ms (szórás 153 ms), vagyis ezek átlagosan 
majdnem 200 ms-mal rövidebbek, mint a néma szünetek, és az adatok szóró
dása is jóval kisebb. A legrövidebb svá 20 ms-os időtartamban valósult meg, 
a leghosszabb pedig 720 ms volt. Az egytényezős varianciaanalízis különb
séget mutatott a beszélők között a hezitálások időtartamában [F(9, 219) = 
6,704; p  < 0,001], de a post hoc teszt szerint ez a különbség csak egy adat
közlő (4. számú, vö. 17. ábra) és az összes többi beszélő között volt valóban 
szignifikáns.

A korrelációelemzés eredményei szerint a szünettartás egyéni jellegzetes
ségeket mutat; ha egy beszélő beszédére hosszabb néma szünetek jellemzők,
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akkor feltételezhetően a kitöltött szünetek is hosszabb időtartamban valósul
nak meg (18. ábra).

17. ábra
A svá-hezitálások időtartama

18. ábra
A néma és a kitöltött szünetek összefüggése narratívákban 

Az artikulációs tempó
Minden beszédszakaszra meghatároztuk az egyes beszélők artikulációs 

tempóját. A legkisebb átlagos artikulációs tempó 11,7 hang/s (szórás: 
3,1 hang/s), a legnagyobb pedig 15,4 hang/s (6,5 hang/s) volt. A statisztikai 
elemzés szignifikáns különbséget igazolt az artikulációs tempóban az egyes

A kitöltött szünetek időtartama (ms)
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beszélők között [egytényezős ANOVA: F(9, 1387) = 13,168; p < 0,001]. 
A post hoc teszt szerint azonban csak bizonyos beszélők esetében van szigni
fikáns különbség (a 3., 4. és 8. beszélő majdnem mindegyik más adatközlőtől 
különbözik az artikulációs tempóban, vö. 19. ábra).

19. ábra
Az artikulációs tempó beszélőnként

Az artikulációs tempó (AT) nemcsak az egyes beszélők között, hanem egy 
beszélő spontán narratíváján belül is nagy változatosságot mutat. Ezt a varia
bilitást okozhatja az adott téma, a beszédszakasznak a narratíván belüli elhe
lyezkedése, avagy a beszélő egyéni temporális jellegzetességei. Azoknál a 
beszélőknél, akiknél három tematikus egységet lehetett elkülöníteni, két elté
rő tendencia volt adatolható a tempó változásban a TE-k sorrendjének függ
vényében. Három beszélőnél az átlagos AT gyorsul a második tematikus 
egységben (az elsőhöz képest), majd lassul a narratíva vége felé. A másik há
rom adatközlő másféle tendenciát mutat: a második tematikus egységben a 
leglassabb a tempó (az első TE-hez képest), majd ezt a lassulást a narratíva 
vége felé erőteljes gyorsulás követi (20. ábra).

Az artikulációs tempó folyamatosan változik a narratíva során, ezért a be- 
szédszakaszok artikulációs tempóján folyamatos időfüggő elemzést végez
tünk. Az egész narratívára meghatározott átlagos tempóhoz képest az értékek 
extrém „kilengéseket” mutatnak az egyes beszédszakaszokban a gyorsulás és 
lassulás irányába egyaránt (21. ábra).
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Az átlagos artikulációs tempó az egyes TE-ekben

Az artikulációs tempó alakulása két beszélő narratívájában 
(A vízszintes vonal az egész narratívára meghatározott artikulációs tempót, a 

függőleges vonalak a tematikus egységek határait mutatják.)

Következtetések
Az utóbbi évtizedben létrehozott spontánbeszéd-korpuszok adnak lehető

séget a beszéd temporális viszonyainak behatóbb elemzésére. A spontán szö
vegek átlagos beszéd- és artikulációs tempójának értékei ma már csak kiindu
lást jelenthetnek a temporális változások jellemzésére. A szakirodalmi érdek
lődés egyre nagyobb mértékben érinti a tempósajátosságok, illetve a tempó
változások okainak és esetleges következményeinek a megállapítását. Ezekre 
az eredményekre igény mutatkozik mind a nyelvészet, mind a beszédtechno
lógia területein.

A jelen vizsgálatsorozatban a spontán narratívák temporális sajátosságait 
elemeztük. Az elemzéshez a spontán narratívákban a már meglévő szakiroda- 
lom alapján beszédszakaszokat határoztunk meg, amelyek építő elemei a te
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matikus egységeknek. Az időtartamok, a szószám, az artikulációs tempó, a 
szünetek alapján megállapítottuk, hogy (i) a beszélők többsége hasonló tem- 
porális struktúrában szervezi a narratíváját, (ii) ez a tervezési időszerkezet 
kapcsolatban van egyes grice-i maximák érvényesülésével, (iii) statisztikailag 
igazolható összefüggéseket találtunk a beszédszakaszok időtartama és szó
száma között.

Teljesült az a hipotézisünk, hogy a spontán narratívákban akusztikai foneti
kai paraméterekkel is jellemzett egységeket lehet meghatározni. Ezek a tema
tikus egységek a beszélőink 60%-ánál hasonló szerkezettel valósultak meg, az 
alaphangmagasság és az intenzitás tendenciaszerűen magasabb a tematikus 
egység elején, mint a végén. Ezek a tények az ún. belső temporális szervező 
működését valószínűsítik különböző beszélők esetén. A tematikus egységek 
rövidülnek a narratíva vége felé. A narratíva harmadik tematikus egységében a 
beszédszakaszok száma nő, de időtartamuk és szószámuk csökken.

A másik hipotézisünk az volt, hogy a tematikus egységeket felépítő beszéd- 
szakaszok sajátos temporális mintázatot fognak mutatni. A beszédszakaszok 
időtartama sokkal nagyobb variabilitást mutatott az egyes beszélők között, 
mint a tematikus egységeké. Úgy tűnik tehát, hogy a kisebb temporális egysé
gek beszélőfüggő sajátosságokat mutatnak. A beszélők egyéniségének a 
temporális viszonyokra gyakorolt hatását más nyelvekben is igazolták (pl. 
Arnfield et al. 1995; Yuan et al. 2006). A beszédműfaj is meghatározó lehet 
(Menyhárt 2007). A beszédszakaszok időtartamára azonban az is hatással van, 
hogy a tematikus egységen belül hol helyezkednek el. A rövidülő időtartamok 
arra utalnak, hogy a beszélő beszédkedve csökken, hiszen a narratíva ritkáb
ban fordul elő az átlagember verbális kommunikációjában, mint a párbeszéd 
vagy részvétel a társalgásban több beszélővel. A beszédszakasz szavainak 
száma és az időtartama között erős összefüggés volt kimutatható, ami azt iga
zolja, hogy a hosszabb beszédszakaszban valóban több szót ejt a beszélő. 
A beszédtervezési folyamat szempontjából ennek alapján megállapíthatjuk, 
hogy a mentális lexikon aktiválása és/vagy az előhívási sebesség a beszédsza
kaszokkal mutat szoros kapcsolatot. Adatközlőink szünettartásai jellegzetes 
eltéréseket mutatnak, mind az előfordulás számában, mind pedig időtartamá
ban. Míg a kitöltött szünetek között lényegében nem volt statisztikailag iga
zolható időkülönbség, addig a néma szünetek esetében igen. Ezt okozhatják 
fiziológiai tényezők, például a légzés szabályozása, de nyilván a temperamen
tum is szerepet játszik abban, hogy ki milyen hosszúságú néma szünetet tart 
anélkül, hogy ez zavarólag hatna vissza a beszédtervezésére. A narratívaknál 
ugyanis egyfelől nem kell a beszélőnek attól tartania, hogy a beszédpartner át
veszi („elveszi”) tőle a szót, mert a néma szünetet jelzésnek értelmezi a szóát
adásra; másfelől azonban a beszélő egy adott téma kifejtését befejezheti vagy 
abbahagyhatja, s ezt szünettel érzékeltetheti. Adataink megerősítették azt, 
hogy az átlagos artikulációs tempó meghatározása -  jóllehet bizonyos tekin
tetben iránymutató -  csak kevéssé jellemzi a spontán szövegeket. A narratívá-
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kon belüli tempóváltozások függenek az eltelt beszédidőtől és a beszélő sze
mélyétől; ugyanakkor bizonyos „mintázatot” lehetett megállapítani a variabi
litáson belül. Ez a tény ismét azt támasztja alá, hogy a beszédtervezés tempo
rális folyamatait egy belső időzítő irányítja, illetve kontrollálja.

Az utolsó hipotézisünkben azt feltételeztük, hogy a tematikus egységek 
szerveződése nagyobb mértékben univerzális, kisebb mértékben tekinthető a 
beszélő egyéni sajátosságaihoz rendelhetőnek. Az eredmények alapján ezt a 
valószínűsített megállapítást kissé finomítanunk kell. A narratívák temporális 
szerveződése több univerzális jellemzőt mutat, ilyen például a sajátos mintá
zatok megléte, a tempóvariabilitás vagy a mentális lexikon aktiválása, de az 
egyéni sajátosságok mindezeket sajátosan felülírhatják -  nyilvánvalóan szá
mos, itt nem elemzett tényező hatására. Minthogy az individuális különbsége
ket számos nyelvre igazolták, fogalmazhatunk úgy -  kissé paradox módon - , 
hogy ez univerzális tény. Univerzálisnak tekinthető az is, hogy a nyelv maga, 
avagy a nyelvhasználók maguk különböz(het)nek egymástól a beszédproduk
ció időzítési folyamatainak kivitelezésében (pl. Russo-Barry 2008). A szavak 
megjelenése, gyakorisága, összefüggései a beszédszakaszokkal -  úgy tűnik -  
nyelvspecifikus és egyéni sajátosságokat mutatnak (Grpnnum 2009). A szünet 
mint határjelző általános tényező, megjelenésének mértéke és fonetikai jel
lemzői azonban nyelvspecifikusak (Tseng 2006). Végezetül a narratívák 
temporális viszonyai nem függetlenek a tartalomtól, a szemantikai és a gram
matikai összefüggésektől. Ezek vizsgálata azonban még a jövő feladata.
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