
106 

NONVERBÁLIS HANGJELENSÉGEK FIATALOK ÉS 
IDŐSEK SPONTÁN BESZÉDÉBEN 

Bóna Judit 

Bevezetés 
Köztudott, hogy a beszéd a verbális tartalom mellett számos nem verbális 

vokális elemet is tartalmaz. Ezek megjelenhetnek nyelvi tartalommal együtt 
és nyelvi tartalom nélkül is (Vicsi et al. 2011). Kifejezhetjük velük érzelme-
inket, hangulatunkat, véleményünket, vagy visszajelzést adhatunk általuk a 
beszédpartnerünknek; de vannak olyan nem verbális hangjelenségek is, ame-
lyek nem bírnak jelentéssel (például szándéktalan testhangok, fiziológiai ref-
lexek) (vö. Markó 2005, 2006; Vicsi et al. 2011; Neuberger 2012; Markó et 
al. 2014). Az érzelmi vagy egészségi állapotunkra utaló vokális jelzések, ille-
tőleg az artikuláció természetes velejárójaként megjelenő testhangok szán-
déktalan elemei a beszédnek, míg bizonyos gesztusokat, hangokat (pl. véle-
ményt kifejező nyelvcsettintést, rosszalló torokköszörülést), hümmögéseket 
szándékosan hozunk létre (Vicsi et al. 2011; Neuberger 2012). 

A nonverbális hangjelenségek vizsgálata a kommunikációban betöltött sze-
repén túl számos gyakorlati alkalmazás szempontjából igen fontos. Ezek a je-
lenségek ugyanis nehezíthetik a gépi beszédfelismerésben a felismerő algo-
ritmusok pontos működését, míg a beszédszintézisben hozzájárulhatnak a 
természetes hangzás kialakításához (például Li et al. 2008; Prylipko et al. 
2012; Neuberger–Beke 2013; Sárosi et al. 2014). Emellett a nonverbális vo-
kális jelek tanulmányozása szerepet játszhat a beszélőfelismerésben, a beszé-
lők megítélésében is (Mohammadi et al. 2010). 

A nonverbális vokális jelzések gyakorisága, időtartama számos tényezőtől 
függ, ilyenek lehetnek például a beszélő személye, fizikai és érzelmi állapota, 
a beszédpartnerek ismeretsége vagy a beszédtípus. Neuberger (2012) például 
igazolta, hogy a beszédhelyzet hatással van bizonyos hangjelenségek gyako-
riságára: a narratívában a nyelvcsettintések, a társalgásban a nevetések elő-
fordulása lett gyakoribb. A gyakoriság mellett a hangjelenségek időtartamát 
is befolyásolja a beszédtípus (Neuberger 2012). 

A jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja, hogyan változik egyes non-
verbális vokális elemek megjelenése a beszédben a beszélők életkorától füg-
gően. Öt olyan nonverbális vokális jelenséget vizsgálunk, amelyek megjele-
nése – feltételezésünk szerint – függ(het) a beszélő életkorától. Ezek közül 
négy testhang, az artikuláció természetes velejárója: a hallható légzés, a kö-
högés, a nyelvcsettintés és a hallható nyelés. 
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Bár ennek a négy testhangnak a megjelenése számos tényezőtől, így például 
a beszélő egészségi állapotától is függhet (például egy náthás, influenzás meg-
betegedés esetén megváltozhat a légzés, illetve többet köhögnek a beszélők; 
vagy a nem megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, illetve a fűtés is okozhatja 
a nyálkahártya kiszáradását, ezáltal a hangos nyelést, nyelvcsettintést, köhö-
gést és torokköszörülést), mégis azt feltételezzük, hogy a természetes öregedés 
is hatással van a gyakoriságukra és az időtartamukra. Ugyanis a beszédszervek 
az életkor előrehaladtával számos változáson mennek keresztül (Balázs 1993). 
A tüdő kapacitása például csökken, ami gyakoribb levegővételhez és csökkent 
hangerőhöz vezethet (Levitzky 1984; Huber 2008). A lélegzetvételek – a 
szükséges levegőmennyiség biztosításán túl – utalhatnak bizonyos beszédter-
vezési folyamatokra, illetve jelezhetik a beszédszándékot, kijelölhetik a tár-
salgási fordulók határait is (például McFarland 2001; Scobbie et al. 2011; 
Neuberger 2012; Rochet-Capellan–Fuchs 2013). Időskorban a hangszalagok 
is rugalmatlanabbá válnak (Balázs 1993), és ha beszéd közben kiszáradnak, 
gyakoribbá válik a torokköszörülés, köhögés (ezeknek a jelenségeknek termé-
szetesen lehet a közlésben más funkciójuk is, például kifejezhetnek rosszal-
lást, vagy jelezhetik a beszélő zavarát, esetleg beszédtervezési nehézségét). 
A köhögéshez hasonló okai és funkciói lehetnek a hangos nyelésnek. A 
nyelvmozgást is befolyásolja az idősödés: az életkor előrehaladtával a nyelv 
működése lassabbá válik, ami az artikuláció pontatlanabbá válásához vezet-
het (Balázs 1993). A nyelvcsettintés egyrészt az artikuláció velejárója, más-
részt funkciója lehet a szóátvétel, a közlés indításának a jelzése, illetve be-
szédtervezési nehézség feloldása (Neuberger 2012). 

Az ötödik elemzett jelenség a beszélők érzelmeiről árulkodik, de megjele-
nését befolyásolja a téma, a beszélők személyisége és a beszédpartnerek is-
meretsége, illetve a köztük lévő viszony is: ez a nevetés. A nevetésről szóló 
szakirodalom igen gazdag. Meghatározták például a típusait, az átlagos idő-
tartamát, illetve az alaphangmagasságát, de vizsgálták az automatikus detek-
tálásuk lehetőségeit is (Bickley–Hunnicut 1992; Provine 1993; Rothgänger et 
al. 1998; Bachorowski et al. 2001; Trouvain 2003; Neuberger–Beke 2013 
stb.). A jelen vizsgálatban azért lehet szerepe az életkornak a nevetések elő-
fordulásában, mert mind a fiatalokkal, mind az idősekkel fiatal kísérletvezető 
készített felvételt. 

A jelen vizsgálatunk kérdései a következők: 1. Van-e különbség a nonver-
bális vokális elemek előfordulási gyakoriságában idősek és fiatalok beszéde 
között? 2. Vannak-e ezek között olyan elemek, amelyek inkább az idősekre 
vagy a fiatalokra jellemzőek? 3. Milyen időtartamban realizálódnak a külön-
böző típusú jelenségek a két életkori csoportban? 

Hipotéziseink szerint 1. az idősek beszédprodukcióiban gyakoribbak a 
nonverbális hangjelenségek, mint a fiatalok beszédében a beszédszervek em-
lített változásai miatt. 2. Az elemzett jelenségek típusa befolyásolja a gyako-
riságot: vannak olyanok, amelyek időseknél gyakoribbak, míg mások a fiata-
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loknál. 3. A nonverbális hangjelenségek időtartamai különbséget mutatnak a 
két életkori csoport között. 

Anyag, módszer, kísérleti személyek 
A kutatáshoz a BEA adatbázisból (Gósy et al. 2012) választottuk ki 10 fia-

tal (21–26 évesek, az átlagéletkoruk 23 év) és 10 idős (70–81 évesek, az át-
lagéletkoruk 75 év) hangfelvételét. Az adatközlők mindegyike ép hallású, 
magyar anyanyelvű volt; és mindkét életkori csoportban 5 nő és 5 férfi szere-
pelt. A kiválasztásukkor figyelembe vettük az iskolai végzettségüket is, min-
den adatközlő legalább érettségivel rendelkezett. 

A BEA hangfelvételeiből a spontán beszédet választottuk ki elemzésre, 
minden adatközlőtől mintegy 5-5,5 percet. Összesen 104 percnyi hanganya-
got elemeztünk, ez összesen 11 491 szónyi beszédanyag volt. A hangfelvéte-
leken a beszélők a munkájukról, hobbijukról vagy a családjukról beszéltek; a 
kísérletvezető csak akkor szólalt meg, amikor az adatközlők nem tudták foly-
tatni a beszédet. 

A hangfelvételekben a Praat 5.0 szoftverrel (Boersma–Weenink 2008) an-
notáltuk a nonverbális jelenségeket; ezek a következők voltak: be- és kiléleg-
zés, köhögés, nevetés, nyelvcsettintés vagy nyammogás (vö. Neuberger 
2012) és nyelés. Az annotáláskor mind az auditív, mind a vizuális jeleket fi-
gyelembe vettük a hangjelenség kezdetének és lecsengésének jelöléséhez, 
mivel egy-egy nyelés vagy ki-belégzés határainak meghatározása csak az 
egyik csatorna alapján nem lett volna egyértelmű. Az 1. ábrán mindegyik je-
lenség annotálására szerepel egy példa. A be- és kilélegzés hallhatóságának 
megítélése viszonylag szubjektív. A jelen tanulmányban minden lélegzést 
jelző hangjelenséget felcímkéztünk, függetlenül attól, hogy milyen intenzitá-
sú volt (a kicsi intenzitású, de azért a hangszínképen látható, illetve halk 
hangerővel hallható jelenségeket is). Emiatt, illetve a beszélők közötti egyéni 
különbségek miatt lehetséges az, hogy a jelen anyagban nagyobb számban 
fordulnak elő a levegővételre utaló nonverbális jelzések, mint például Neu-
berger (2012) tanulmányában. 

A nevetések megjelenhetnek két beszédszakasz között, de verbális ele-
mekkel együtt is. Ezért ezen jelenségek időtartamának meghatározásakor a 
nevetős beszédből azt a szakaszt mértük meg, amelyet a beszélő nevetve 
mondott ki. Amint azt korábban már leírtuk, a nevetések előfordulását befo-
lyásolhatja a beszélgetőpartnerek közötti viszony. A jelen vizsgálatban fi-
gyeltünk arra, hogy olyan felvételeket válasszuk ki elemzésre, amelyekben az 
adatközlő és a felvételvezető nem ismerték egymást – legalábbis a megszólí-
tásokból, a kérdésekből erre lehetett következtetni. 

Összesen 1415 jelenséget elemeztünk. Ebből 570 a fiataloknál, 845 az idő-
seknél fordult elő. Voltak olyanok, amelyek minden adatközlőnél megjelen-
tek (például a hangos lélegzés), míg más típusok csak egyes beszédprodukci-
ókban (1. táblázat). 
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1. ábra 

A vizsgált jelenségek annotálása (BEL = belégzés, CSET = nyelvcsettintés, 
NYEL = nyelés, KÖH = köhögés, NEV = nevetés; KÖZ = beszédszakaszok 

között, VÉG = beszédszakasz végén) 

1. táblázat: Az elemzett jelenségek száma, illetve az adatközlők száma és 
aránya, akik produkálták a jelenséget 

 Fiatalok Idősek 

Darab Beszélők száma (fő) Darab Beszélők száma (fő) 
Lélegzés 393 10 (100%) 671 10 (100%) 
Köhögés 116 2 (20%) 113 5 (50%) 
Nyelvcsettintés 121 10 (100%) 143 10 (100%) 
Nyelés 128 7 (70%) 115 3 (30%) 
Nevetés 122 7 (70%) 112 2 (20%) 

Elemeztük ezen jelenségek gyakoriságát (100 szóra és percre vetítve is), 
időtartamát, illetve megjelenési helyét. A gyakoriság kétféle kiszámítási mód-
ja több szempontból is indokolt volt. Egyrészt az idősek és a fiatalok szignifi-
kánsan eltérő beszéd- és artikulációs tempója miatt (vö. Bóna 2013) a percre 
vetített gyakoriság és a szószámra vetített gyakoriság értékeiben lehetnek elté-
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rések. Előfordulhat például az, hogy egy beszélő ritkábban vesz levegőt egy 
perc alatt, mint egy másik, ugyanakkor a lassabb artikulációs tempójának kö-
szönhetően kevesebb szót ejt ki két lélegzetvétel között, ami miatt a 100 szóra 
vetített belégzéseinek a száma nagyobb lesz. Másrészt azért is indokolt a két-
féle érték megadása, mert a szakirodalomban mindkét kiszámítási módot szo-
kás alkalmazni. A más szakirodalmi adatokkal való összehasonlíthatóság is 
indokolta a jelen tanulmányban mindkét gyakorisági érték megadását. 

Az adatokon statisztikai elemzést (eloszlástól függően egytényezős és ismé-
telt méréses ANOVA-t, Kruskal–Wallis-tesztet, Mann–Whitney U-tesztet, il-
letve Friedman-tesztet és Wilcoxon-tesztet) is végeztünk az SPSS 13.0 szoft-
verrel 95%-os konfidenciaszinten. 

Eredmények 
Az összes elemzett jelenség gyakorisága a 2. ábrán olvasható. A fiatalok-

nál átlagosan 10,4 nonverbális hangjelenség fordult elő 100 szóban, ez átla-
gosan 11,7 megjelenést jelentett percenként. Az időseknél 100 szóra vetítve 
14,6 jelenséget adatoltunk, ami percenként 15,2-es gyakoriságnak felelt meg. 
Az idős életkori csoportnál tehát gyakoribbak voltak a nonverbális vokális je-
lenségek, mint a fiataloknál, és ezt a statisztikai próba is megerősítette [egy-
tényezős ANOVA 100 szóra vetítve a gyakoriságot: F(1, 19) = 4,729; p = 
0,043; percre vetítve a gyakoriságot: F(1, 19) = 4,480; p = 0,048]. 

 
2. ábra 

Az összes nonverbális hangjelenség gyakorisága életkoronként 
100 szóra vetítve (balra) és percre vetítve (jobbra) 

Az összes jelenségen belül mindkét életkori csoportnál a be- és kilélegzés 
volt a leggyakoribb, míg a legkisebb arányban a fiataloknál a köhögés és a 
nevetés, az időseknél pedig a nevetés fordult elő (3. ábra). 

A be- és kilélegzés 
Mind a belégzés, mind a kilégzés együtt járhat hallható és a hangszínképen 

látható hanggal. A lélegzésre utaló hangjelenség mindegyik adatközlő beszéd-
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produkciójában megjelent. A kétféle irányú légzés közül a belégzés gyakrab-
ban volt hallható, mint a kilégzés, mindkét életkori csoportban. A fiataloknál a 
belégzés 88,0%-át tette ki az összes hallható lélegzésnek, míg az időseknél a 
belégzések aránya 88,4% volt. A hallható lélegzés gyakoribb volt az idősek-
nél, mint a fiataloknál (2. táblázat), amit a statisztikai próba is alátámasztott 
[egytényezős ANOVA 100 szóra vetítve a gyakoriságot: F(1, 19) = 6,262; p = 
0,022; percre vetítve a gyakoriságot: F(1, 19) = 6,621; p = 0,019]. 

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

Idősek

Fiatalok

légzés köhögés nevetés nyelvcsettintés nyelés

 
3. ábra 

A különböző típusú jelenségek aránya a két életkori csoport 
beszédprodukcióiban 

2. táblázat: A hallható lélegzések gyakorisága életkori csoportonként 

Életkori 
csoport 

Lélegzés/100 szó Lélegzés/perc 
Átlag Min–max Átlag Min–max 

Fiatalok 17,2 5,3–10,0 18,0 5,8–10,0 
Idősek 11,7 3,5–22,6 12,1 4,6–19,9 

A belégzések döntő többsége (a fiataloknál 93,4%, az időseknél 88,2%) a 
beszédszakaszok között fordult elő, kisebb százalékuk jelent meg a beszéd-
szakaszok végén (a fiataloknál 5,2%, az időseknél 9,8%), és csak igen kis 
arányuk közvetlenül a beszédszakaszok elején (a fiataloknál 1,4%, az idősek-
nél 2,0%). A kilégzések többsége a beszédszakaszok legvégén jelent meg (a 
fiataloknál 74,5%, az időseknél 91,0%), kisebb arányban fordultak elő két 
beszédszakasz között (a fiataloknál 19,1%, az időseknél 7,7%), és csak kivé-
teles esetben adatoltuk őket beszédszakaszok elején (a fiataloknál 3 esetben, 
ami a kilégzések 6,4%-a; az időseknél 1 esetben, ami a kilégzések 1,3%-a). 
A levegővételek elsősorban a beszédhez szükséges levegőmennyiséget, illet-
ve a szöveg tagolását biztosították. 
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Elemeztük a lélegzetvételek időtartamát is. Az összes lélegzetvétel időtar-
tama szignifikáns különbséget mutatott a két életkori csoport között (Mann–
Whitney U-teszt: Z = −6,724; p < 0,001); a fiataloknál hosszabb átlagos idő-
tartamot (átlag: 423 ms; szórás: 192 ms) mértünk, mint az időseknél (átlag: 
355 ms; szórás: 183 ms). 

Külön megvizsgáltuk a belégzések és a kilégzések időtartamát is (3. táblá-
zat). Csak a belégzések időtartamát elemezve is szignifikáns különbség volt a 
fiatalok és az idősek között (Mann–Whitney U-teszt: Z = −5,717; p < 0,001), 
a fiatalok szignifikánsan hosszabb ideig lélegeztek be, mint az idősek. A be-
légzés helye a beszédfolyamatban nem befolyásolta szignifikánsan az időtar-
tamot egyik életkorban sem, de megfigyelhető, hogy a legrövidebb átlagos 
időtartam a beszédszakaszok elején megjelenő belégzésekre volt jellemző 
mindkét életkori csoportban. 

3. táblázat: A belégzések és a kilégzések időtartama (ms) 

 Fiatal Idős 
Átlag Min–max Átlag Min–max 

Belégzés 
Az összes jelenség 419 160–1650 366 140–1510 

Beszédszakasz elején 349 230–6301 300 140–5601 
Beszédszakaszok között 420 160–1650 369 120–1510 
Beszédszakasz végén 434 200–8501 350 130–7401 

Kilégzés 
Az összes jelenség 448 100–1730 1271 160–1530 

Beszédszakasz elején 360 230–4901 1063 –1 
Beszédszakaszok között 737 240–1730 1493 320–6601 
Beszédszakasz végén 382 100–1040 1241 160–1530 

A kilégzések időtartamában is szignifikáns különbség volt az életkori cso-
portok között (Mann–Whitney U-teszt: Z = −4,465; p < 0,001), a fiatalokra 
hosszabb átlagos kilégzési idő volt jellemző. A kilégzés helye szignifikáns 
hatással volt az időtartamra: a két beszédszakasz között mért kilégzések 
(mintegy sóhajtások) szignifikánsan hosszabb tartamúak voltak, mint a be-
szédszakaszok végén mértek. A fiataloknál: Mann–Whitney U-teszt: Z = 
−2,895; p = 0,004; az időseknél: Mann–Whitney U-teszt: Z = −3,174; p = 
0,002 (a kisszámú adat miatt a beszédszakaszok elején adatolt kilégzéseket 
nem lehetett figyelembe venni a statisztikai elemzés során). 

A köhögés 
Köhögést igen kis számban adatoltunk. A fiataloknál mindössze két adat-

közlőnél jelent meg, beszélőnként 3-3, összesen 6 előfordulással, míg az idő-
sek csoportjában öt beszélőnél adatoltuk a jelenséget, összesen 13 előfordu-
lással. Ez az összes adatközlő beszédprodukcióját figyelembe véve a fiata-



 Nonverbális hangjelenségek fiatalok és idősek spontán beszédében 113 

loknál 0,1 db/100 szó (0–0,7 db/100 szó) és 0,1 db/perc (0–0,6 db/perc); az 
időseknél 0,2 db/100 szó (0–1,2 db/100 szó) és 0,2 db/perc (0–1,4 db/perc) 
gyakoriságot jelentett. A kis elemszám miatt statisztikai próbát nem végez-
tünk. A köhögések többsége két beszédszakasz között jelent meg (a fiatalok-
nál 83,3%, az időseknél 69,2%), az összes többi esetben pedig a beszédsza-
kaszok elején adatoltuk őket. Bár a beszélők szándékosan is létrehozhatnak 
köhögést (például a zavaruk feloldására vagy rosszallásuk kifejezésére), a 
vizsgált hanganyagban csak fiziológiás okok miatt jelent meg ez a jelenség. 

A fiatalok köhögése tendenciaszerűen hosszabb időtartamban valósult 
meg, mint az időseké (4. táblázat), szignifikáns különbség nem volt az időtar-
tamokban a két életkori csoport között. 

4. táblázat: A köhögések időtartama (ms) 

Életkori 
csoport 

Időtartam (ms) 
Átlag Min–max 

Fiatalok 556 206–816 
Idősek 442 172–716 

A nyelvcsettintés 
A hallható légzés után a második leggyakoribb jelenség a nyelvcsettintés 

volt, kivétel nélkül minden adatközlőnél megjelent. Az idősek átlagosan 
gyakrabban produkálták ezt a jelenséget, mint a fiatalok (5. táblázat). A nagy 
egyéni különbségek miatt azonban nem volt szignifikáns különbség a két 
életkori csoport között. A fiataloknál a nyelvcsettintések többsége (73,6%) a 
beszédszakaszok elején, 26,4%-a pedig két beszédszakasz között jelent meg. 
Az időseknél a leggyakoribb előfordulás (60,1%) két beszédszakasz között 
volt; a nyelvcsettintések 39,2%-a pedig a beszédszakaszok elején fordult elő. 
Az időseknél adatoltunk egy olyan esetet (0,7%) is, amikor a beszédszakasz 
végén jelent meg a csettintés. 

5. táblázat: A nyelvcsettintések gyakorisága életkori csoportonként 

Életkori 
csoport 

db/100 szó db/perc 
Átlag Min–max Átlag Min–max 

Fiatalok 2,2 1,3–3,2 2,5 1,8–4,2 
Idősek 2,4 0,3–5,5 2,6 0,3–5,7 

A nyelvcsettintések többféle funkciót töltöttek be a beszédprodukciókban. 
A beszélő például a mentális lexikonban való keresésre használta a hezitálás-
sal együtt a következő megnyilatkozásban: érdekes öm � [nyelvcsettintés] 
élmény volt mert… Egy másik beszélőnek a nyelvi tartalom megtervezéséhez 
volt szüksége hosszabb időre (összesen 3464 ms-ra). Ez idő alatt hangos nye-
lés, nyelvcsettintés és hezitálás is megjelent a néma szünetek mellett a beszé-
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dében: ez tulajdonképpen egy ilyen [nyelés] � [nyelvcsettintés] � öö pihené-
si időszak volt. Előfordult olyan is, hogy a beszélő a közlés indításakor pro-
dukált nyelvcsettintést. 

A fiatalok nyelvcsettintései tendenciaszerűen hosszabb időtartamban való-
sultak meg, mint az időseké (6. táblázat), szignifikáns különbség azonban 
nem volt az időtartamokban a két életkori csoport között. A különböző fone-
tikai pozíciókban megjelenő nyelvcsettintések időtartamában a fiataloknál 
nem volt szignifikáns a különbség; míg az idősek esetében a két beszédsza-
kasz között megjelenő nyelvcsettintések időtartama szignifikánsan hosszabb 
volt, mint a beszédszakaszok elején állóké (Mann–Whitney U-teszt: Z = 
−3,690; p < 0,001). 

6. táblázat: A nyelvcsettintések időtartama (ms) 

 Fiatal Idős 
Átlag Min–max Átlag Min–max 

Az összes jelenség 107 20–460 194 20–350 

Beszédszakasz elején 105 20–460 179 20–350 
Beszédszakaszok között 111 20–250 102 30–200 
Beszédszakasz végén – –1 219 –1 

A nyelés 
Hallható nyelés csak az adatközlők felénél fordult elő. A fiataloknál hét fő 

beszédében, 28 alkalommal; az időseknél három beszélőnél, 15-ször adatol-
tuk. Ez az összes beszélőt és felvételt figyelembe véve a fiataloknál 0,5 db/100 
szó (0–2,1 db/100 szó) és 0,6 db/perc (0–2,1 db/perc); az időseknél 0,3 db/100 
szó (0–1,2 db/100 szó) és 0,3 db/perc (0–1,3 db/perc) gyakoriságot jelentett. 
Nem volt statisztikai különbség a két csoport között a gyakoriságban. Aho-
gyan a nyelvcsettintés egyik példájában már megfigyelhető volt, hallható nye-
lés létrejöhetett időnyerési stratégiaként a beszélő tervezési bizonytalanságá-
nak feloldására, de megjelenhetett egyszerű fiziológiás szükségletként is. 

A hallható nyelések döntő többsége két beszédszakasz között jelent meg (a 
fiataloknál 89,3%, az időseknél 100%), egy esetben (3,6%) a fiataloknál ada-
toltuk beszédszakasz elején, illetve kétszer (7,1%, szintén a fiataloknál) köz-
vetlenül a beszédszakasz végén. A nyelések időtartama (7. táblázat) a fiata-
loknál szignifikánsan hosszabb volt, mint az időseknél (Mann–Whitney U-
teszt: Z = −2,599; p = 0,009). 

7. táblázat: A hallható nyelések időtartama (ms) 

Életkori 
csoport 

Időtartam (ms) 
Átlag Min–max 

Fiatalok 232 70–401 
Idősek 175 46–549 
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A nevetés 
A nevetés funkcióját tekintve elkülönül a többi nonverbális vokális elem-

től, hiszen egyértelműen érzelemkifejező funkciójú. A megjelenését befolyá-
sol(hat)ják a beszélők tulajdonságai (menyire közvetlen, vidám), a beszéd-
partnerek közötti viszony, illetve a beszéd témája is. Ezért is lehetséges az, 
hogy bár mindkét életkori csoportban ritkán adatoltuk ezt a jelenséget, a fia-
taloknál sokkal gyakrabban jelent meg, mint az időseknél. A BEA adatbázis 
felvételeit ugyanis egy fiatal felvételvezető készíti, akivel könnyebben, gyor-
sabban egymásra hangolódtak a fiatal adatközlők, és így többet nevettek 
együtt. Mivel a vizsgált beszédtípus narratíva volt, így csak a beszélő saját 
közléséhez kapcsolódó nevetéseket adatoltunk a hanganyagban. 

Nevetés a fiataloknál hét adatközlőnél jelent meg, összesen 22 előfordulás-
sal. Ezzel szemben az idősek csoportjában mindössze két beszélőnél adatol-
tuk a jelenséget, összesen 2 előfordulással. Ez az összes adatközlő beszéd-
produkcióját figyelembe véve a fiataloknál 0,35 db/100 szó (0–0,9 db/100 
szó) és 0,45 db/perc (0–1,2 db/perc); az időseknél 0,04 db/100 szó (0–0,2 
db/100 szó) és 0,04 db/perc (0–0,2 db/perc) gyakoriságot jelentett. A statisz-
tikai elemzés szerint szignifikáns különbség volt a gyakoriságban a két élet-
kori csoport között (Mann–Whitney U-teszt: Z = −2,895; p = 0,004). 

A nevetés nemcsak önmagában, hanem a verbális közlés közben is megje-
lenhet, ekkor a beszélő nevetve közli mondanivalóját. A fiatalok nevetései-
nek 45%-a volt ilyen, míg az időseknél 50% (a két adatból egy). A fiatalok 
nevetéseinek átlaga 622 ms (290–1852 ms), az idősek nevetéseinek időtarta-
ma 329 ms és 2148 ms volt (az utóbbi beszéd közbeni érték). 

Az egyes hangjelenségek összevetése azonos életkori csoporton belül 
Végezetül összevetettük az azonos életkori csoportokon belül a különböző 

típusú jelenségek gyakoriságát és időtartamát. Mind a fiataloknál (Friedman-
próba: 100 szóra vetítve χ2

 = 34,619; p < 0,001; percre vetítve χ2
 = 34,619; p < 

0,001), mind az időseknél (Friedman-próba: 100 szóra vetítve χ2
 = 35,055; p < 

0,001; percre vetítve χ2
 = 38,515; p < 0,001) szignifikáns különbség volt a 

gyakoriságban az egyes típusok között. Egy-egy típus gyakoriságát összevetve 
(8. táblázat) a Wilcoxon-próba mindkét életkori csoportban szignifikáns kü-
lönbséget mutatott a légzés és a köhögés; a légzés és a nyelvcsettintés; a légzés 
és a nyelés, a nyelvcsettintés és a nyelés; illetve a nyelvcsettintés és a köhögés 
között. A nevetés gyakorisága a fiatalok esetében a légzéstől (itt a normál el-
oszlás miatt ismételt méréses ANOVA-t használtunk), a köhögéstől, illetve a 
nyelvcsettintéstől különbözött szignifikánsan. Az időseknél a nevetés gyakori-
sága csak a légzéstől, illetve a nyelvcsettintéstől mutatott statisztikai eltérést. 

Az időtartamok összevetésekor csak a lélegzést és a nyelvcsettintést tudtuk 
figyelembe venni, mivel csak ez a két típus jelent meg minden beszélő be-
szédprodukciójában. Mivel ismétléses próbát használtunk, beszélőnként ki-
számítottuk mind a lélegzések, mind a nyelvcsettintések beszélőre jellemző 
átlagos időtartamát. A statisztikai próba szerint mind a fiataloknál (Wilco-



116 Bóna Judit 

xon-próba: Z = −2,803; p = 0,005), mind az időseknél [ismételt méréses 
ANOVA: F(1, 9) = 521,680; p < 0,001] szignifikáns volt a különbség a két 
típus átlagidőtartamai között. 

8. táblázat: A statisztikai próba eredményei (gyakoriság) 

 Fiatalok Idősek 
 db/100 szó db/perc db/100 szó db/perc 

Lélegzés–
köhögés 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,934 
p = 0,003 

Lélegzés–
nyelvcsettintés 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,701 
p = 0,007 

Z = −2,845 
p = 0,004 

Lélegzés–nyelés 
Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,934 
p = 0,003 

Lélegzés–
nevetés 

F(1, 9) = 272,2 
p < 0,001 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,934 
p = 0,003 

Köhögés–
nyelvcsettintés 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,934 
p = 0,003 

Köhögés–nyelés – 
Z = −2,028 
p = 0,043 

– – 

Köhögés–
nevetés 

– – – 
Z = −2,023 
p = 0,043 

Nyelvcsettintés–
nyelés 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,934 
p = 0,003 

Nyelvcsettintés–
nevetés 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,803 
p = 0,005 

Z = −2,934 
p = 0,003 

Nyelés–nevetés – – – – 

Az időtartamok átlagait beszélőktől függetlenül figyelembe véve mindkét 
életkori csoportban felállítottunk egy sorrendet, amely azt mutatja, hogyan 
viszonyul egymáshoz az eltérő típusú nonverbális hangjelenségek tartama. 
(Bár az átlagok sokszor félrevezetőek lehetnek a szélsőértékek miatt, ese-
tünkben mégis jelzik a vizsgált jelenségekre jellemző tendenciákat.) A két 
életkori csoportban azonos sorrend alakult ki azzal a különbséggel, hogy az 
időseknél a nevetést nem vettük bele az elemzésbe. A sorrend tehát a követ-
kező: nyelvcsettintés < nyelés < légzés < köhögés < nevetés. Adataink meg-
erősítik Neuberger (2012) fiatalok spontán narratíváira és társalgásaira kapott 
eredményeit. 

Következtetések 
Kutatásunkban nonverbális hangjelenségek gyakoriságát és időtartamát 

elemeztük az életkor függvényében. Az első hipotézisünk, amely az összes 
elemzett jelenség gyakoriságára vonatkozott, igazolódott: az idősek beszédé-
ben gyakrabban fordultak elő a vizsgált jelenségek. Ugyanakkor a nonverbális 
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hangjelenségek típusa meghatározta azok előfordulását, és az egyes típusok 
gyakorisága eltérő volt a két életkorban (második hipotézis). Az időseknél 
szignifikánsan gyakoribb volt a hangos lélegzés, mint a fiataloknál, és tenden-
ciaszerűen gyakrabban fordult elő a köhögés és a nyelvcsettintés. Ez a koráb-
ban említett fiziológiai, biológiai változásokra vezethető vissza, azaz a csök-
kenő tüdőkapacitásra, a szárazabb nyálkahártyákra, a beszédszervek renyhébb 
működésére (Balázs 1993). A fiataloknál szignifikánsan gyakoribb volt a ne-
vetések előfordulása, ami a beszédpartnerek azonos életkorára és így a felsza-
badultabb társalgásra vezethetők vissza (vö. Bata–Gráczi 2008). A hangos 
nyelés előfordulása is tendenciaszerűen gyakoribb volt a fiataloknál; az egyes 
esetek elemzése azt mutatja, hogy ezeket a beszédtervezési bizonytalanságok 
feloldására használták az adatközlők. A korábbi kutatások pedig azt mutatják, 
hogy a fiatalok beszédében gyakoribbak a beszédtervezési bizonytalanságra 
utaló elemek (megakadásjelenségek), mint az időseknél (Bóna 2014). 

Az egyes jelenségek időtartamában is találtunk különbséget a két életkori 
csoport között (harmadik hipotézis). Csak a testhangokat figyelembe véve (a 
nevetést a kis elemszám miatt ebből a szempontból nem vizsgáltuk) azt talál-
tuk, hogy a fiatalok mindegyik jelenséget hosszabb időtartamban valósították 
meg, mint az idősek. Szignifikáns különbség volt a légzés és a nyelés időtar-
tamában a két életkori csoport között, és csak tendenciaszerű a köhögés és a 
nyelvcsettintés esetében. Ezek az adatok is megerősítik például azt, hogy az 
idősek tüdőkapacitása kisebb (Balázs 1993), rövidebb ideig lélegeznek be, és 
emiatt gyakrabban kell levegőt venniük. 

A kutatásunk bár csak tíz-tíz adatközlő beszédét veti össze, mégis fontos 
tanulságul szolgálhat a gyakorlat számára. A nonverbális hangjelenségek to-
vábbi elemzése ugyanis hozzájárulhat például a beszélői profilalkotáshoz, a 
beszélő életkorának pontosabb felismeréséhez a beszéd alapján. 

Irodalom 

Bachorowski, Jo-Anne – Smoski, Moria J. – Owren, Michael J. 2001. The acoustic 
features of human laughter. Journal of the Acoustical Society of America 110/3. 
1581–1597. 

Balázs Boglárka 1993. Az időskori hangképzés jellemzői. Beszédkutatás ’93. 156–165. 
Bata Sarolta – Gráczi Tekla Etelka 2008. A beszédpartner életkorának hatása a beszéd 

szupraszegmentális jellegzetességeire. In Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.): 
Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Tinta Kiadó, Budapest. 
74–83. 

Bickley, Corine – Hunnicut, Sheri 1992. Acoustic analysis of laughter. In Proceedings 

of the International Conference on Spoken Language Processing. Banff, Canada. 
927–930. 

Boersma, Paul – Weenink, David 2008. Praat: doing phonetics by computer (Version 
5.0.1) http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.html (A letöltés ideje 2008. május 
5.) 



118 Bóna Judit 

Bóna Judit 2013. A spontán beszéd sajátosságai az időskorban. ELTE Eötvös Kiadó, 
Budapest. 

Bóna Judit 2014. Megakadásjelenségek az életkor, a nem és a beszédtípus függvényé-
ben. Beszédkutatás 2014. 123–143. 

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya – Horváth Viktória – Gráczi Tekla Etelka – Beke 
András – Neuberger Tilda – Nikléczy Péter 2012. BEA: Beszélt nyelvi adatbázis. 
In Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
9–24. 

Huber, Jessica E. 2008. Effects of utterance length and vocal loudness on speech 
breathing in older adults. Respiratory physiology & neurobiology 164/3. 323–330. 

Johar, Swati 2014. Paralinguistic profiling using speech recognition. International 
Journal of Speech Technology 17/3. 205–209. 

Levitzky, Michael G. 1984. Effects of aging on the respiratory system. Physiologist 
27/2. 102–107. 

Li, Yanxiong – He, Qianhua – Li, Tao – Wang, Weining 2008. A detection method of 
lip-smack in spontaneous speech. In: International Conference on Audio, Language 
and Image Processing, ICALIP 2008. IEEE. 292–297. 

Markó Alexandra 2005. „Szavak nélkül”. Nonverbális vokális közlések fonetikai 
elemzése. Magyar Nyelvőr 129. 88–104. 

Markó Alexandra 2006. Nonverbális vokális jelek a társalgásban. Beszédkutatás 2006. 
57–68. 

Markó, Alexandra – Gósy, Mária – Neuberger, Tilda 2014. Prosody patterns of feed-
back expressions in Hungarian spontaneous speech. In: Social and Linguistic 
Speech Prosody: Proceedings of the 7th international conference on Speech Proso-
dy. Science Foundation Ireland, Dublin. 482–486. 

McFarland, David H. 2001. Respiratory markers of conversational interaction. Jour-
nal of Speech, Language, and Hearing Research 44/1. 128–143. 

Mohammadi, Gelareh – Vinciarelli, Alessandro – Mortillaro, Marcello 2010. The 
voice of personality: Mapping nonverbal vocal behavior into trait attributions. In: 
Proceedings of the 2nd international workshop on Social signal processing. ACM. 
17–20. 

Neuberger Tilda 2012. Nonverbális hangjelenségek a spontán beszédben. In Gósy Má-
ria (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest. 215–235. 

Neuberger, Tilda – Beke, András 2013. Automatic laughter detection in spontaneous 
speech using GMM–SVM method. In: Text, Speech, and Dialogue 2013. Springer, 
Berlin–Heidelberg. 113–120. 

Provine, Robert R. 1993. Laughter. American Scientist 84. 38–45. 
Prylipko, Dmytro – Vlasenko, Bogdan – Stolcke, Andreas – Wendemuth, Andreas 

2012. Language modeling of nonverbal vocalizations in spontaneous speech. In: 
Text, Speech and Dialogue 2012. Springer, Berlin–Heidelberg. 488–495. 

Rochet-Capellan, Amélie – Fuchs, Susanne 2013. The interplay of linguistic structure 
and breathing in German spontaneous speech. In: Proceedings of Interspeech. Pa-
per 1228. 

Rothgänger, Hartmut – Hauser, Gertrud – Cappellini, Aldo Carlo – Guidotti, Assunta 
1998. Analysis of laughter and speech sounds in Italian and German students. 
Naturwissenschaften 85. 394–402. 



 Nonverbális hangjelenségek fiatalok és idősek spontán beszédében 119 

Sárosi, Gellért – Tarján, Balázs – Fegyó, Tibor – Mihajlik, Péter 2014. Automated 
transcription of conversational Call Center speech – with respect to non-verbal 
acoustic events. Intelligent Decision Technologies 8/4. 265–275. 

Scobbie, James M. – Schaeffler, Sonja – Mennen, Ineke 2011. Audible aspects of 
speech preparation. In: Proceedings of 17th ICPhS, Hong Kong. 1782–1785. 

Trouvain, Jürgen 2003. Segmenting phonetic units in laughter. In: Proceedings of the 
International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), Barcelona, Spain. 2793–
2796. 

Vicsi Klára – Sztahó Dávid – Kiss Gábor 2011. Nem verbális hangjelenségek spontán 
társalgásban. Beszédkutatás 2011. 134–147. 

A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 


