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A BESZÉLŐVÁLTÁSOK SAJÁTOSSÁGAI 
ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK TÁRSALGÁSÁBAN

Szabó Ágnes -  Tóth Andrea

Bevezetés
A társalgás a legáltalánosabb beszédhelyzet, amelyben megjelenik a be- 

szédpartnerhez/beszédpartnerekhez történő alkalmazkodás szükségessége. 
A nyelvi interakciók jellemzője, hogy a folyamatban részt vevők az átadó és 
a befogadó, illetve szóbeli kommunikáció esetén a hallgató szerepét töltik be. 
A nyelvi folyamat tehát percepciós és produkciós mechanizmusok egyidejű 
mozgósítását jelenti. Szóbeli interakció esetén az üzenet átadásának folyama
ta a következőkben határozható meg. 1. A beszélő beszédprodukciója során a 
makro- és mikrotervezési fázisokon keresztül eljut a gondolattól a nyelvi 
megformálás szakaszáig, amelyet aztán artikulációs szerveinek segítségével 
meghangosít. 2. A beszélő mint címzett beszédpercepciós mechanizmusának 
segítségével fölismeri, beszédhangokként, fonémákként azonosítja, majd na
gyobb egységekké állítja össze a hallott akusztikus jeleket, ezáltal megtörté
nik a közlés dekódolása (Gósy 2005: 120). E két folyamat egy időben zajlik, 
miközben a befogadó és az átadó személye változik. Tekintettel arra, hogy ez 
kétoldalú művelet, sikerességéhez szükséges az átadó és a befogadó együtt
működése.

A nemzetközi szakirodalomban a beszédpartnerhez való alkalmazkodást 
már számos nézőpontból vizsgálták. Bell (1984, idézi: Bata 2009a) szerint a 
stílus változása a résztvevőktől függ, vagyis a beszélő igazodik a címzetthez, 
sőt beszédére még azok a személyek is hatással vannak, akik nem címzettjei 
az üzenetnek, de valamilyen módon meghallják azt. A címzetthez történő 
igazodás vetette fel azt a kérdést, hogy hogyan alkalmazkodnak a felnőttek a 
gyermekekhez a beszéd során. Az eddigi kutatások (Sundberg 1999; Liu et 
al. 2003; Koós 2010) rámutattak, hogy a beszélők másképpen beszéltek a 
gyermekekhez, mint a felnőttekhez, tehát nemcsak a beszédpartner, de a be
szélő életkora is hatással van a beszédalkalmazkodásra.

A társalgás során az aktuális beszélők folyamatosan váltják egymást, ezt 
beszélőváltásnak (turn-taking, Turnübergabe) nevezzük (Sacks et al. 1974; 
Brown-Yule 1989; Iványi 2001; Bata-Gtáczi 2008). A beszélőváltás tehát a 
beszélők meghatározott szabályok szerinti váltakozása (Sacks et al. 1974). 
A társalgás alapegysége a beszédlépés vagy forduló (turn), amely egy beszé
lőtől származó megnyilatkozás (Boronkai 2009). Ennek során a társalgás 
egyik résztvevője beszél addig, amíg át nem adja, vagy át nem veszik tőle a
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megszólalás jogát. Az aktuális beszélő pragmatikai, szintaktikai, prozódiai és 
egyéb (nonverbális) jelekkel jelezheti partnere számára a beszédlépésének 
végét. A beszélőváltás történhet: 1. önki választással (szóátvétel), ilyenkor az 
nyer jogot a beszédlépés megtételére, aki először kezd el beszélni; 2. külvá- 
lasztással (szóátadás), amikor az aktuális beszélő jelöli ki a következő beszé
lőt; 3. ha sem önkiválasztás, sem külválasztás nem történik, akkor az eredeti 
beszélő folytatja a beszédlépését (Boronkai 2009).

A társalgások fonetikai szempontú vizsgálatáról számos nemzetközi és ha
zai publikáció született. Bosch és munkatársai (2005) kutatásukban például a 
társalgások temporális sajátosságait vizsgálták telefonbeszélgetések és sze
mélyes társalgások elemzésével. Foglalkoztak a szünetek és az egyszerre be- 
szélések jellegzetességeivel, elemzésükben a társalgás típusától függően elté
réseket találtak a vizsgált jelenségeknél: a személyes kommunikációban rit
kábban fordult elő egyszerre beszélés és hallgatás, mint a telefonbeszélgeté
sekben. A beszélőváltások időzítési kérdéseivel foglalkozott Heldner és 
Edlung (2010) is. Elemzésükben kísérletet tettek a beszédlépések között elte
lő minimális szünetidőtartamok jellemzésére.

Gósy (2005) kutatásában a néma szünetek elemzésének problémáira hívja 
fel a figyelmet. A szünetek előfordulását két okra vezetik vissza, a lélegzet- 
vételre és az értelmi tagolásra. A pszicholingvisztikai szakirodalom több 
egyéb szünetfajtát is említ, a gondolkodási szünetet, a hatásszünet; amelyek 
más-más funkciót tölthetnek be a beszédprodukcióban. Markó (2006) kutatá
sában egyetemi hallgatók beszélőváltásait elemezte, főként fonetikai szem
pontból. Négy résztvevős társalgást vizsgált, melyet narratívákkal is összeve
tett. Eredményei rámutattak, hogy a szünetek (a társalgási egységen belüli 
beszédjel-kimaradás) és a hallgatások (a társalgási egységek határán lévő be
szédjel-kimaradás) között statisztikailag igazolható különbségek vannak a 
társalgásban. Elemezte az úgynevezett „hosszú szüneteket” és a beszélők 
egyéni „toleranciaküszöbét”. Vizsgálta továbbá az egyszerre beszélések for
mai sajátosságait is. Evellei (2009) háromfős társalgások segítségével ele
mezte a szünetek szerepét. Hipotézise, amely szerint a szünetek szerepet kap
nak a társalgás beszélőváltási mechanizmusaiban, s ez a szerep szünettípu
sonként változó, részben igazolódott. Bata (2009a; 2009b) a társalgás foneti
kai jellemzőinek alakulását a beszédpartnerek életkorának, illetve az ismeret
ségnek a függvényében vizsgálta. Kutatásában a beszédlépések és a beszélő
váltások jellegzetességeit elemezte háromfős társalgások feldolgozásával. 
Eredményei igazolták, hogy az egyszerre beszélések mennyisége nem függ a 
beszédpartnerek életkorától, és ezek nagy része együttműködést feltételez, 
tehát nem versengés miatt jön létre.

A társalgási szabályok elsajátítása már gyermekkorban megkezdődik, hi
szen a gyermek szocializációja során környezetétől tanulja a megfelelő min
tákat. Az óvodáskorú gyermekek már rendelkeznek az alapvető társalgási 
szabályok ismeretével (Boronkai 2009).
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A jelen kutatásban célunk az óvodáskori beszélőváltások elemzése, főként 
fonetikai aspektusból. Kutatásunkban mindemellett arra is keressük a választ, 
hogy a különböző beszélőváltási formákhoz milyen funkciók kapcsolhatók, 
illetve hogy a beszélőváltások sajátosságai milyen alapvető társalgási straté
giákra utalnak. Hipotézisünk szerint a gyermekek társalgási stratégiái bizo
nyos fokig eltérnek a felnőttekétől (Markó 2006), hiszen az óvodás gyerme
kek az anyanyelv-elsajátítás intenzív szakaszában vannak.

A nyag, m ódszer, k ísérleti szem élyek
Kutatásunkban tíz óvodás lánygyermek társalgását elemeztük, életkoruk 4— 

5 év közötti volt. Mindnyájan magyar anyanyelvűek, ép hallásúak, anyanyelv- 
elsajátítási folyamatuk tipikus. A felvételeket óvodai fejlesztő szobában rögzí
tettük. A társalgások résztvevője minden esetben ugyanaz a (nő) felvételveze
tő (életkora 22 év) és két gyermek volt. A fel vétel vezető alapvetően a társal
gást volt hivatott segíteni, résztvevői stratégiájának célja nem a folyamatos ak
tivitás, sokkal inkább a megakadó társalgás továbblendítése volt. A párok ki
választása véletlenszerűen, számlapok húzásával történt. A hanganyagok be
mutatkozásból, bábos szerepjátékból, hétköznapi témájú, életkorspecifikus 
társalgásból állnak. A felvételvezető napi programjukról, családjukról, sza
badidős tevékenységükről kérdezte a gyermekeket. A bábjátékok alkalmával 
ismert meséket játszhattak el a gyermekek. A hanganyag azon részeit, ame
lyek nem spontán beszédet (mese visszamondása, bábjáték) tartalmaznak, ki
zártuk az elemzésből. Összesen 2 óra 40 percnyi hanganyagot elemeztünk, 
amelynek elkészítettük kézi átiratát, majd annotáltuk a Praat 5.2 szoftver se
gítségével (Boersma-Weenink 2010). Meghatároztuk a társalgásban részt ve
vők beszédének időtartamát, a hallgatások, az egyszerre beszélések és a szüne
tek időtartamát. Méréseket végeztünk a beszélőváltások előfordulási arányaira 
vonatkozóan, ill. osztályoztuk a beszélőváltásokat forma és funkció szerint.

Elemzésünkben a társalgásokat összetartozó egészként kezeljük, ezért 
eredményeink a társalgás mindhárom résztvevőjének beszélőváltásait tartal
mazzák. Az elemzett csoportoknál azonban zárójelben (GY-vel jelölve) meg
adjuk, hogy az aktuálisan elemzett adatok hány százaléka köthető a gyerme
kekhez.

A beszélőváltásokat form ájuk  (az időzítés) alapján három fő csoportba so
roltuk:

1. egyszerre beszélés;
2. hallgatást követő váltás (ha a két beszédlépés között eltelik valamennyi 

idő);
3. azonnali váltás (ha az új megszólaló az előző beszélő beszédlépésének 

végén kezdi saját beszédlépését).
Az egyszerre beszéléseket formailag további négy csoportba soroltuk:
a) vége előtti megszólalás (ha a beszélő korábban elkezdi saját beszédlépé

sét, mint ahogy az előző beszélő befejezte volna);
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bI egyszerre kezdés (ha egyidöben két vagy több önkiválasztás történik);
c) párhuzamos társalgás (két beszélő egymással való társalgása, a megelő

ző beszélő beszédlépése alatt);
d) párhuzamos forduló (ha az új megszólaló átmenetileg párhuzamosan be

szél beszédpartnerével, és a beszédlépését ö fejezi be előbb).
A beszélőváltások funkciója szerint öt csoportot különítettünk el:
1. visszacsatolás;
2. kérdés (ill. kérés, felszólítás);
3. válasz;
4. új téma kezdése;
5. régi téma folytatása (egy korábban elkezdett, de megszakított beszédlé

pés folytatása), vö. 1. ábra.

1. ábra
Az egyszerre beszélések lehetséges időbeli elrendeződése

Az egyszerre beszélések funkcióit Adda-Decker és munkatársai (2008) 
nyomán a közbeszóló szándéka szerint a következőképp csoportosítottuk:

a) „backchannel” -  visszacsatolás, ide tartozik pl. az ilyen funkciójú hüm- 
mögés, az igen, aha;

b) „complementary" -  kiegészítő szóátvétel, a közbeszóló segítő célzatú 
beszédlépése;

c) „anticipated turn taking” -  együttműködő szóátvétel, amikor a beszélő 
egyértelműen jelzi beszédlépésének végét, leggyakrabban kérdés-válasz for
ma esetén;

d) „turn stealing” -  erőszakos szóátvétel, amelynek célja a szó elragadása.
Az elemzésben a példák bemutatásához használt jelölések a következők:
A: a felvételvezető közlése; B, C: az óvodás gyermekek közlései: az egy

idejű beszédrészeket szögletes zárójelek jelzik; a beszédfordulók között elő
forduló szünetek időtartamát zárójelben közöljük.
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A statisztikai elemzésekhez az SPSS 17.0 programot használtuk, a normál 
eloszlás sérülése miatt nem parametrikus tesztet (Kruskal-Wallis-próba) al
kalmaztunk.

E redm ények
A heszélőváltások
Összesen 2491 db beszélő váltást adatoltunk, percenként átlagosan 18 be

szélőváltás történt. A váltások mintegy fele, 50,3%-a volt olyan, amelyet 
óvodás kezdeményezett. A társalgások beszédidőit mutatja a 2. ábra.

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

2. ábra
Beszédidők aránya a társalgásokban 

(A: felvételvezető; B. C; óvodások; T1-T5 a társalgás számát jelöli)

Formailag a leggyakoribb a hallgatást követő váltás volt (47,4%; GY: 
71,0%), vagyis a két egymást követő beszédlépés között eltelt valamennyi 
idő. Például:

(1) A: most szombaton (1,5 s)
C: vasárnap meg megyek Bogiékhoz

35%-ban (GY: 69%) a beszédlépések között nem volt jelkimaradás, azon
nal váltották egymást a beszélők, például:

(2) B: szülinapja lesz a Nórinak
A: ühüm mesélte

A beszélőváltások 17.6%-a (GY; 81%) volt egyszerre beszélés, amikor két 
vagy több beszélő beszédlépése egyidőben zajlott. Például (a szögletes záró
jelek jelölik az egyidejű beszédrészeket):

(3) C: vasárnap meg megyek [Bogiékhoz
B; én meg] nem tudok elmenni
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Az egyes társalgások beszélőváltásainak formai megoszlását szemlélteti a
3. ábra. Megfigyelhető, hogy TI esetében magas a hallgatások száma, amely 
passzívabb társalgási részvételre utal.

□ egyszerre beszélés □ hallgatás utáni H azonnali váltás

100%
« 80%.
'I  60%
!  40%
“  20%

0%

TI T2 T3 T4 T5 

A társalgás száma

3. ábra
A beszélőváltások formai eloszlása társalgásonkénti bontásban

Elemeztük a beszélőváltásokat funkciójuk szempontjából, megvizsgálva a 
szóátvételek valószínűsíthető okait (4. ábra). Elsőként a hallgatást követő vál
tások és az azonnali váltások funkcióit elemezzük. Az e típusú beszélőváltá
sok formai megoszlásában a leggyakoribb a válasz (49,8%; GY: 25%), majd 
a kérdés (18,1%; GY: 88%) volt. Például:

(4) A: te miket kaptál
B: hát én kaptam amiket meséltem az a hello kittys táska meg a kutyus

□  visszacsatolás □  kérdés □  válasz □  új téma □  régi folytatása

A társalgás száma

4. ábra
A hallgatást követő és azonnali váltások funkcióinak eloszlása 

társalgásonkénti bontásban
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Az együttműködés megvalósításában fontos szerepet játszik a visszacsato
lás, amely a beszélőváltások 10%-át (GY: 37%) tette ki. Leggyakrabban a 
fel vétel vezető visszacsatolásai voltak ezek: hümmögések, az igen, aha, ill. 
idesoroltuk a „kérdésként” megismételt válaszokat is, például:

(5) B: Nekem nincs tesóm.
A: Nincs tesód?

A beszélő egy korábbi, megszakadt témát folytatott az esetek 14,6%-ban 
(GY: 64%), például:

(6) A: ó de aranyos neve van (0,7 s)
B: nekünk van papagájunk

7,2%-ban (GY: 85%) a beszélő új témát kezdett, például:
(7) B: nem ő fiú

A: mit csináltatok most fönt a csoportszobában?
Az egyszerre beszélések
Az egyszerre beszélések a beszélő váltások 17,6%-át adták. Átlagos időtar

tamuk 1109 ms volt, terjedelmük 101-11 580 ms közötti. A legrövidebb egy 
visszacsatoló funkciójú hümmögés, a leghosszabb egy párhuzamos társalgás 
volt.

Formai megoszlásukat tekintve a leggyakrabban a vége előtti megszólalá
sok fordultak elő (45%; GY: 78%). A beszélő ilyenkor legtöbbször már ele
gendő információval rendelkezik, hogy beszédlépést kezdeményezzen, gya
kori kérdés-válasz esetében. Például:

(8) A: és kertészkedni is [szoktatok?
B : szoktunk] ma is fogunk

Az esetek 40%-ában (GY : 71 %) egy időben két önkiválasztás történt, pél
dául:

(9) C: répát zöldséget 
B: [meg salátát]
A: [locsoljátok is?]

Kevésbé volt gyakori (13%; GY: 36%) a párhuzamos forduló, például:
(10) C: van egy kis [bokrunk] tulipánbokor

B: " [aha]
Mindössze a beszélőváltások 2%-ában jelent meg a párhuzamos társalgás 

(GY: 93%).
Funkció szerinti bontásban (5. ábra) az egyszerre beszélések között az 

„erőszakos” szóátvétel dominált (38%; GY: 100%). Többségében az óvodá
sok által kezdeményezett beszélőváltások tartoztak ide. E funkció versengő
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társalgási stratégiát feltételez, hiszen a közbeszóló szándéka a szó magához 
ragadása, az együttműködési elv megsértésével. Például:

(11)C: amikor szoktunk menni sétálni [akkor
B: van egy] kis bokrunk

"erőszakos"
szóátvétel

38%

visszacsatolás
«8%

kiegészítő
szóátvétel

32%

együttműködő
szóátvétel

22%

5. ábra
Az egyszerre beszélések funkciói

32%-ban (GY: 30%) történt kiegészítő szóátvétel, amely alapvetően az 
együttműködés érvényesülését támogatja. (Jelezhet ugyanakkor türelmetlen
séget is.) Például:

( 12) C: most meg nagy [tulipán] fánk van 
B: [tulipán]

Az egyszerre beszélések 22%-a (GY: 89%) funkciójában együttműködő 
szóátvétel. 8%-ban (GY: 49%) a funkció visszacsatolás volt.

Összehasonlítva a felnőtt korcsoport (Markó 2006) eredményeivel, látható, 
hogy az egyszerre beszélések száma több mint kétszeresére nőtt az óvodásko
rú gyermekek társalgásában. A domináns funkciójú váltások -  tudniillik az 
„erőszakos” szóátvételek -  fakadhatnak az életkori sajátosságokból. Óvodás
korban a gyermekek gondolkodására az egocentrizmus jellemző, amely a tár
sas -jelen esetben az együttműködés elve -  helyett az egyéni érdeket helyezi 
előtérbe (Piaget 1993). Ebből arra következtethetünk, hogy ebben a fejlődési 
szakaszban a társalgási maximákat még felülírja az egocentrikus gondolko
dás, vagyis azok még nem kellően kiforrottak.

A szünetek és a hallgatások
Elemeztük a társalgási egységeken belüli (szünetek) és az egységek hatá

rán levő beszédjel-kimaradások (hallgatások) időtartamát, beleértve a felnőtt 
beszélő megnyilatkozásait is (6. ábra). A szünetek átlagosan 730 ms, a hall
gatások 1190 ms hosszúak voltak. Az időtartambeli eltérés statisztikailag is 
igazolható (Kruskal-Wallis-próba: ' /  = 251,500, df = 1, p < 0,001), a hallga
tások időtartama szignifikánsan magasabb a társalgásokban.
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I " I
hallgatás szünet

6. ábra
A szünetek és hallgatások időtartamának eloszlása

A társalgásokban előfordultak az átlagosnál hosszabb szünetek, ezek idő
tartamát és formai jellemzőit szintén elemeztük. Markó (2006) 500 ms-ban 
határozta meg a „hosszú szünetek” időtartamát. Hanganyagunkban a szüne
tek 36,2%-a (379 db) volt 500 ms-nál hosszabb. Terjedelmük 500-7480 ms 
között szóródott, átlagos időtartamuk 1240 ms volt. Formailag e szünetek a 
leggyakrabban (65,3%) valamilyen szintaktikai kapcsolatban fordultak elő, 
például kötőszó, névelő után, szintagmán belül. 16,2%-uknál volt észlelhető 
valamilyen pragmatikai jegy, például a beszélő érzékeltette, hogy még nem 
ért a története végére. A „hosszú” szünetek 13,3%-a volt részben vagy egész
ben kitöltött, 7,8%-uknál emelkedő dallammenetet adatoltunk.

A hallgatások időtartama 172-9940 ms között szóródott. Megvizsgáltuk, 
hogy mikor válik zavaróvá a hallgatás. Feltételeztük, hogy a felvételvezető 
(felnőtt) és az óvodások (gyermek) ún. „toleranciaküszöbe” között szignifi
káns eltérés lesz. Hipotézisünket a statisztikai elemzés igazolta (Kruskal- 
Wallis-próba: / 2 = 18,919, df = ! , / ? <  0,001). A toleranciaküszöb megmutat
ja, hogy a beszélő számára mikor válik zavaróvá a hallgatás. Kiszámításának 
alapja azon hallgatások időtartamainak átlaga, amelyeket a kérdéses beszélő 
által kezdeményezett beszédlépés követ. Az óvodások toleranciaküszöbe te
hát magasabb, mint a felnőtté, a gyermekeket kevésbé zavarja a hallgatás. Je
len vizsgálatunkban a felnőtt korcsoportot csak a felvételvezető reprezentálta, 
ezért a toleranciaküszöbök nagyságának vizsgálatára további kutatások szük
ségesek. A toleranciaküszöbök értékeit a 7. ábra szemlélteti.
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7. ábra
A beszélők toleranciaküszöbe

K övetkeztetések
A jelen kutatásban óvodáskorú gyermekek beszélőváltásait elemeztük, fő

ként fonetikai szempontból. A beszélőváltások formáját tekintve a leggyak
rabban hallgatás utáni váltások fordultak elő, a váltások funkcióit tekintve a 
kérdés és a válasz volt domináns. A kérdés funkciójú beszédlépések többsége 
a felvételvezetőhöz, a válaszoké a gyermekekhez volt köthető. Az egyszerre 
beszélések formai megvalósulásai leggyakrabban az ún. „vége előtti megszó
lalás” és az „egyszerre kezdés” voltak. Az egyszerre beszélések többségét a 
gyermekek kezdeményezték.

Vizsgálatunkban a szünetek átlagos időtartama 730 ms. a hallgatások idő
tartama pedig átlagosan 1190 ms 'h. A szünetek és a hallgatások közötti 
időtartambeli eltérés statisztikailag igazolható volt, a hallgatások időtartama 
szignifikánsan magasabb a társalgásokban.

Kutatási eredményeinket összevetve a felnőtt társalgások elemzésével a kö
vetkező eltéréseket tapasztaltuk: a felnőtt adatközlőknél (Markó 2006) a szü
netek átlagos időtartama 290 ms, a hallgatásoké pedig 648 ms. Elmondható 
tehát, hogy a gyermekek esetében a szünetek és a hallgatások időtartama szig
nifikánsan hosszabb, mint a felnőtteknél. Eredményeink igazolták, hogy az 
óvodások számára valószínűsíthetően kevésbé zavaró a hosszabb hallgatás.

Feltételeztük, hogy az életkori sajátosságok hatással vannak a társalgási 
stratégiákra. A felnőtt adatközlőknél (Evellei 2009) a megszólalások legna
gyobb része visszajelzés, aránya a beszélgetésekben közel 73%. Az általunk 
elemzett társalgásokban a visszajelzések előfordulási aránya mindössze 8% 
volt. Hipotézisünk igazolódott: az óvodások társalgási stratégiáiban a versen
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gés dominált, ezt igazolja az egyszerre beszélések magas aránya (17,6%), 
amely a felnőtteknél adatoltak (6,87%) több mint kétszerese. A versengés 
nem volt jellemző a felnőtt beszédpartnerekre, Bata (2009) is rámutatott kuta
tásában, hogy az egyszerre beszélések nagy része együttműködést feltételez, 
nem pedig versengés miatt jön létre. Az óvodáskori versengés — versengő 
stratégia — okát pszichológiai alapon, a Piaget (1993) által egocentrizmusnak 
nevezett jelenséggel magyarázhatjuk. E szerint a műveletek előtti korban (1- 
6 éves korig) a gyermek nem képes más nézőpontját figyelembe venni és sa
ját nézőpontjától független ítéletet alkotni. További kutatások szükségesek 
annak megállapítására, hogy melyik az az életkor, illetve az anyanyelv-elsajá- 
tításnak az a szakasza, amikor a gyermekek „átlépnek” a versengő stratégiá
ból az együttműködést feltételezőbe, vagyis elsajátítják a grice-i maximákat 
(Grice 1975).
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