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SZÜNETEK OSZTÁLYOZÁSA A MAGYAR 
JELNYELVBEN 

Varjasi Gergely 

Bevezetés 
A világ különböző jelnyelveinek tudományos igényű vizsgálata 1960-ban, 

William Stokoe Sign language structure: An outline of the visual communi-
cation systems of the American deaf című munkájával kezdődött el. Stokoe az 
amerikai jelnyelv (American Sign Language – ASL) bizonyos rendezettségét, 
mintázatkövetését figyelte meg. A jelnyelvek nyelvészeti leírása után kije-
lenthető, hogy a siketek jelelése természetes emberi nyelv. E státusz elnyeré-
se elméletben egyenrangúvá teszi a hangzó és a vizuális nyelveket – ennek 
gyakorlati megvalósítása azonban sok helyen akadályba ütközik. Az egyik 
megvalósítandó cél az, hogy a siket gyermekek számára elérhető legyen a 
bilingvális oktatás, tehát a környezet hangzó nyelvén és saját jelnyelvén sajá-
títhassa el a tananyagot, így alakítva ki a balansz kétnyelvűséget. 

A magyar jelnyelv vizsgálata az 1990-as évek végén, a 2000-es évek elején 
kezdődött el (Hattyár 1999). Megszülettek az első szótárak, elindultak a jel-
nyelvi képzések, taneszközöket hoztak létre. A Siketek és Nagyothallók Or-
szágos Szövetségében (SINOSZ) immár 25 éve foglalkoznak a különböző 
hallásállapotú érdeklődők jelnyelvi képzésével.  

A magyar jelnyelv szegmentális szintjének leírásával foglalkozott Szabó 
(2007); a magyarországi siketek szociolingvisztikájával Bartha, Hattyár és 
Szabó (2006), Hattyár (2008), valamint 2013-ban indult az MTA Nyelvtu-
dományi Intézetében a JelEsély elnevezésű projekt (TÁMOP 5.4.6/B-13/1-
2013-0001), amelynek célja, hogy a magyar jelnyelvet tudományos igényes-
séggel írja le, elsősorban az iskolai oktatásra való alkalmassá tételhez. 

A jelnyelvészeti kutatások ismertetése során tisztázni szükséges a siket 
szónak a pontos jelentését. Beszélhetünk orvosi értelemben vett siketekről – 
ez a szemléletmód a hallás hiányára koncentrál –, valamint antropológiai ér-
telemben vett siketekről is: ekkor a kultúra, a közös tapasztalatok, valamint a 
jelnyelv használata az elsődleges jellemzője a siketségnek. Ennek következ-
tében siketnek tekinthetjük például a CODA-kat is (Children of Deaf Adults), 
akiknek a szülei siketek, siket identitással élnek, hallásuk orvosi értelemben 
nem sérült, anyanyelvük sokszor a jelnyelv. Feltételezzük, hogy az általunk 
és önmaguk által siketnek tekintett személyek jelnyelvi kompetenciája meg-
felelő (Hattyár 2008). 
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A nyelv mint humánspecifikus produktum vizsgálata a jelnyelvek nyelv-
ként való elismerésének hatására új lendületet kapott. Ennek oka kettős: egy-
részt új nyelvek kerültek a nyelvészek látókörébe; másrészről pedig az eddigi 
nyelvészeti alaptételek újragondolását és az alapfogalmak újradefiniálását is 
megkövetelte a vizuális nyelvek vizsgálata. A fogalmak meg- és újraalkotá-
sának folyamata a mai napig nem zárult le. Ennek következményeként talál-
kozhatunk a hangsúly vagy az intonáció fogalmával is a jelnyelvek leírása so-
rán: ebben a két fogalomban megragadható a jelnyelvi terminus technicusok 
létrehozásának az igénye. 

A jelnyelvek korai vizsgálata során számos kutató, így már Stokoe is felfi-
gyelt olyan jelenségekre, amelyek bizonyos prozódiai funkciókat kísértek: 
kérdésekkel párhuzamosan megjelenő arckifejezéseket, szünettartásokat, a je-
lek nyújtását (Lidell 1978, 1980; idézi Sandler 2012). Ezeket a jelenségeket 
különféle módon osztályozták; konszenzusra csak abban jutottak, hogy ezek 
mindenképpen úgynevezett nonmanuális (’nem kezek által létrehozott’) jel-
lemzők. Mára már tudjuk (Wilbur 2009; Sandler 2012), hogy a jelnyelvek 
esetében a prozódiai funkciók megvalósításában a kezek is részt vesznek. 

A jelnyelvek prozódiájának egyik legmeghatározóbb kutatója Wendy 
Sandler. Ő az 1980-as évektől kezdődően behatóan vizsgálja az amerikai és 
az izraeli (Israeli Sign Language – ISL) jelnyelvekben megjelenő prozódiai 
jelenségeket. Sandler vizsgálatainak elméleti keretét a Nespor és Vogel által 
1986-ban bemutatott prozódiai fonológia adja. Ebben a keretben a fonológiai 
megnyilatkozásokat további, kisebb egységgel a következő rendszerben épí-
tik fel: mora > szótag > prozódiai szó > fonológiai frázis > intonációs frázis > 
fonológiai megnyilatkozás. Ezt a prozódiai fonológiai keretet elsősorban a 
beszélt nyelvekre dolgozták ki, azonban ma már a jelnyelvészetben is elfoga-
dottnak és elterjedtnek számít. Sandler (2012) részletesen bemutatja ennek az 
elméleti keretnek a jelnyelvi adaptációját, így ebből jelen tanulmányban csak 
a kutatás eredményeinek a megértéséhez szükséges elemeket ismertetjük.  

Mivel a magyar jelnyelv prozódiájának vizsgálata még nem kezdődött el, 
szükségszerűen a nemzetközi szakirodalmi forrásokat kell alapul vennünk a 
témában való tájékozódáshoz. A prozódiai funkciójú tagolás realizációja 
többféle lehet a jelnyelvekben is: tempóváltás, jelek méretének változtatása 
vagy éppen a szünet használata. 

A jelnyelvészeti szakirodalomban való tájékozódás során gyakran találko-
zunk a manuális versus nonmanuális megkülönböztetéssel. Ehhez a dichotó-
miához erősen kapcsolódik a szegmentális-szupraszegmentális kettősség is; 
ennek a kapcsolatnak az eredménye az, hogy gyakran úgy tekintünk a manuá-
lis jelnyelvi eszközökre, mintha csak azok hoznák létre a szegmentális szint 
tartalmait, míg a szupraszegmentális funkciók realizálói csak nonmanuális 
képzésűek lehetnek. Ma már tudjuk, hogy a kezek mozgásának is van prozó-
diai funkciója (ritmus, tagolás), valamint azt is, hogy például az arc alsó része 
melléknévi, elsősorban jelzői funkciókat is megvalósíthat (vö. Pfau–Quer 
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2010; Sandler 2012). Az arc alsó részén a szájat, az állat, valamint a járom-
csont alatti részt értjük. 

A jelnyelvészet terminológiája sok esetben a hangzó nyelvek fogalmain 
alapszik: a kitöltött és kitöltetlen szünet dichotómiája például nem egyértel-
műen értelmezhető a vizuális modalitásra, hiszen a jelnyelvek alapvetően 
szimultán realizációjúak. Az artikulátorok (a kezek, a test, a fej és részei) 
párhuzamosan is működhetnek. Az auditív modalitásnál – általános körülmé-
nyek esetén – sokszor egyértelmű, hogy mikor van szünet, hiszen alapvetően 
egy csatornát elemzünk a kommunikációból. Amikor nem artikulálunk, akkor 
voltaképpen szünetet hozunk létre – kivételt jelent természetesen a hallgatás 
és a kitöltött szünet (vö. Markó 2005.) A vizuális modalitásban a szünetek je-
lölése, annotációja jóval problémásabb, hiszen több artikulációs szerv is van, 
ezek pedig akár opcionálisan is működhetnek. Gondoljunk arra a mindenna-
pos szituációra, amikor a jelelő személy egy eldöntendő kérdésre a fejével je-
lel nemet: ez szünet vagy nem? Érvelhetünk úgy, hogy a kezek nem jelelnek, 
tehát szünet (egycsatornás elemzés). Ezzel szemben, ha a többi artikulátort is 
megvizsgáljuk, akkor egyértelműnek látszik, hogy jelelés történt. 

A jelek központi eleme a mozgás (Szabó 2007) – egy önmagában álló jel 
általában (kivétel egyes proform [helyettesítő funkciójú jelnyelvi szófaj] típu-
sok és térpontkijelölések) egy kiinduló kézformából, egy mozgási kompo-
nensből és egy záró kézformából áll: mindez a jelelési térben, a megfelelő te-
nyérorientációval, esetleg szájképpel valósul meg. A szünetek esetében fon-
tos figyelembe vennünk a jelnyelvnek e tulajdonságát, hiszen például a 
nyújtás esetében a szünetek határainak a jelölése problémás. A probléma ter-
mészete a záró kézforma nyújtásával kapcsolatos: meddig tart a záró kézfor-
ma, és mikor kezdődik annak a szünetszerű nyújtása? Ugyanezzel a problé-
mával találkozunk a beszélt nyelvek lejegyzése során is. Gondoljunk például 
a magánhangzóval végződő szavaink nyújtására, hiszen ott sem egyértelmű, 
hogy mikortól beszélhetünk nyújtásról. 

A jelelés során vannak olyan időpillanatok, amikor fonetikai értelemben 
vett szüneteket (vö. Kassai 1988) adatolhatunk. Gósy Mária 2000-es munká-
jában a következő módon határozza meg a szüneteket: „a szünet olyan kis-
mértékben akaratlagos beszédkimaradás, amely néma vagy jellel kitöltött, de 
független a beszédhangok képzésétől” (Gósy 2000: 2). A definíció egyértel-
műen a beszéddel kapcsolatos szünetfogalmat határozza meg, a jelnyelvi 
szünetekre tehát ez a meghatározás nehezen alkalmazható.   

Ahhoz, hogy egy, a jelnyelvészetben is használható szünetdefiníciót hoz-
zunk létre, fontos tudunk azt, hogy közvetve részben a szünetek jelölik ki a 
prozódiai elemzés tartományát, az intonációs frázist. Az intonációs frázis 
Sandler (2012: 61) szerint „a megnyilatkozás olyan része, melyet szaliens, ki-
töltött vagy kitöltetlen szünet határol; tartalmi szempontból mindig valami-
lyen szintaktikailag koherens elemcsoportot jelöl: kiemelt topikot, nem köte-
lező mellékmondatot, feltételes mondatok tagmondatait” (saját fordítás). Az 
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általunk használt szünet-meghatározás így a következő: a jelnyelvben szünet-
nek tekintendő minden olyan, legalább 100 ms-os időtartamú jelhiány, amely 
minden artikulációs szervet érint (kivétel a hiba típusú megakadásjelenségek) 
Ilyenkor a kezek, a törzs, a fej mozdulatlanok, az arckifejezés azonban vál-
tozhat. Utóbbi változás magyarázatát Sandler 2012-es cikkében mutatja be, 
miszerint az intonációs frázisok határai kvázi egybeesnek a prozódiai funkci-
ójú arckifejezések közötti váltásokkal, közvetve tehát a szünetekkel is. 

A szünetek funkcióját tekintve Gósy Mária a következőképpen írta le az 
1998-as tanulmányában: „a spontán beszédben a beszédszünet funkciója szin-
te mindig a beszédtervezés és a kivitelezés összehangolatlanságát semlegesítő 
tényező” (Gósy 1998: 13). A szünet a befogadó számára időt biztosít ahhoz, 
hogy „a) a beszédmegértés egyes szintjein korrekciós folyamatok működje-
nek, b) az egyes szintek között minél gyorsabban létesüljön az összeköttetés, 
és c) a mentális lexikon aktivizálása megfelelő legyen” (Gósy 1998: 13). 
Gósy (2000: 2) továbbá meghatározza a szünet produkcióban megjelenő 
funkcióit is: „1. biztosítja az artikulációt lehetővé tévő légáramot, 2. elősegíti 
a közlés értelmi tagolását, 3. a beszédtervezés során az ún. ellentmondások, 
téves utak stb. feloldására szolgál, 4. a mentális lexikonban történő keresési 
idő kitöltését biztosítja, illetőleg lehetőséget nyújt a nyelvi kódolás módosítá-
sára”. Ezek a funkciók – a légáram biztosítását kivéve – természetesen meg-
vannak a jelnyelvi szünetek esetében is. 

Kassai Ilona 1998-as munkájában felsorolja a lehetséges szünethordozókat 
jelölő eszközöket (a felsorolásban félkövérrel jelöljük azokat a típusokat, 
amelyek valamilyen formában előfordulhatnak a jelnyelvben is): 

– akusztikai jelkimaradás, 
– hangfolyamatra jellemző alkalmazkodás elmaradása, 
– hangok nyújtása, 
– gégezárhang (glottális zár) a szókezdő magánhangzó előtt, 
– kiemelkedő nyomatékú hangsúly, 
– dallam- és tempóváltozások, 
– gondos artikuláció. 
A jelnyelvekkel kapcsolatban a szünet terminus jelentése további pontosí-

tást, finomítást igényel. Tekinthetjük szünetnek az észlelési folyamatok által 
jelhiánynak érzékelt jelenségkört (észlelési szünet), a megértési folyamatok 
eredményeként szünetnek perceptuált jelenségeket (megértési szünet); vala-
mint az objektíven adatolható szüneteket, ilyen például a jelhiány vagy az 
adatközlő mozdulatlansága, illetve az, amikor nem artikulál jelet (objektív 
szünet); továbbá az előző három csoport bármelyik metszetét is. A további-
akban a jelhiányokra hivatkozunk szünetként.  

Kassai 1988-as és Fagyallal közösen végzett 1996-os munkáiban láthattuk, 
hogy a nyelv ismerete és a szünetek felismerése között nincsen egyértelmű 
összefüggés. „A nyelvismeretnek az észlelési stratégia megválasztásában van 
döntő szerepe. Ha a nyelv ismeretlen, az észlelésben fontosabb szerep jut a 
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konkrétan elhangzó akusztikai jelsorozatnak, mint az anyanyelv elvont rend-
szerének” (Kassai–Fagyal 1996: 215). A nyelvészeti ismeretek és szünetek 
felismerésében való jártasság viszont pozitívan korrelál a szünetek azonosítá-
sában, hiszen „a nyelvvel és a beszéddel való hivatásszerű foglalkozás diffe-
renciáltabbá teszi az észlelést” (Kassai–Fagyal 1996: 215). 

A munkánk során Kassai és Fagyal 1996-os vizsgálata alapján percepciós 
tesztet végeztünk annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy milyen megje-
lenési formái vannak a szüneteknek a magyar jelnyelvben. További célunk 
volt megvizsgálni a nyelvben való jártasság és a szünetek detektálása képes-
ségének kapcsolatát. 

A vizsgálat során Kassai, valamint Fagyal fent említett munkái alapján fel-
tételeztük, hogy 1. a jelnyelv ismerete és a szünetek jelölése (pontosság és 
számosság tekintetében) nem egyenesen arányos, valamint azt is, hogy 2. a 
jelnyelvet nem ismerő csoport csak a szaliens (valamilyen módon kiugró jel-
lemzővel rendelkező) szüneteket észleli. 

Anyag, módszer, kísérleti személyek 
A kutatás alapjául szolgáló nyelvi anyag egy 75 másodperces vágatlan, 

magyar jelnyelvi felvétel volt. A videón egy személy szerepel, a felvétel 
szemből készült (1. ábra). A jelelő személy harmadik generációs siket férfi, a 
felvétel idején 29 éves volt. Az anyag műfaja vlogbejegyzés, témája a HD-
megjelenítés. A vlog a videó és a blog szavak összevonása, a siketek minden-
napos kommunikációjának egy típusa. Az interneten számos olyan, videó-
megosztásra is alkalmas oldalt találunk, ahol a siketek valamilyen módon 
tematizált vlogbejegyzésekben osztják meg a véleményüket a csoporttal. Egy 
ilyen bejegyzés mindig videóalapú, hiszen ez ad lehetőséget a közösség szá-
mára a saját nyelvükön való kommunikációra. A bejegyzés címében általában 
megjelölik a témát, valamint azt is, hogy kinek szól, illetve kinek a bejegyzé-
sére válaszolnak. 

 
1. ábra 

Pillanatkép a felhasznált videoanyagból 
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A vizsgálat elején létrehoztunk egy úgynevezett referenciaanyagot: a vide-
ón szereplő személlyel együtt megállapítottuk a realizálódott szüneteket, 
azok hosszát, funkcióját és megjelenési formáját. Az anyagban összesen 27 
szünetet adatoltunk. Végül kialakítottunk egy tipológiát is, amelyben hét 
plusz egy szünettípust különítettünk el, valamint jelöltük a hiba típusú 
megakadásjelenségeket. Megjegyzendő, hogy a munkánk későbbi eredmé-
nyei alapján kiegészítettük a kapott eredményeket a mozgást megelőző nyúj-
tás, az ismétlés és a nyelvileg nem értelmezhető szünet kategóriájával. (Záró-
jelben az adott szünettípushoz tartozó szünetek számát jelöljük.) 

Alapállásos szünet: neutrális artikulációs konfiguráció, illetve az afelé tar-
tó mozgás. A tenyerek egymás felé fordulnak, gyakran összeérnek, esetleg 
összezáródnak; amennyiben van a kezek pihentetésére szolgáló felület, úgy 
az arra helyezett kezek is megvalósíthatják (6 darab). 

PALM-UP: általában felfelé néző tenyérrel megvalósított szünet, gyakran 
kérdő arckifejezéssel jár együtt, a jelelés helye a derék magassága. Általában 
tagmondatok bevezetésére használják (1 darab). 

Mozgást megelőző nyújtás: a mozgási komponens megvalósulása előtt 
megjelenő nyújtás, tehát a kiinduló kézforma nyújtása (0 darab). 

Mozgást követő nyújtás: a mozgás realizációja után a jel záró kézformá-
jának kitartása (10 darab). 

Átmenetes: szintén jelkitartás; a következő jel nyitó kézformájának felvé-
tele előtt megjelenő átmeneti kézforma kitartása. Funkciója általában időnye-
rés (1 darab). 

Ismétlés: a jel mozgáskomponensének aszemantikus ismétlése (0 darab). 
Pozícióváltás: a fej és vagy a test pozíciójának megváltoztatása és a köz-

ben megjelenő jelhiány. Funkciója gyakran deiktikus, ezért szünetfunkciója 
kérdéses (5 darab). 

Hiba típusú megakadásjelenségek: újrakezdés, téves kezdés (4 darab). 
Egyéb – nyelvészetileg nem vizsgálható jelenségek: vakaródzás, hajsimí-

tás (0 darab). 
Összetett szünetek, azaz az előzőek kombinációi (0 darab). 
A vizsgálatunkat három csoport részvételével végeztük el: siketek, jelelni 

tanuló hallók és jelnyelvet nem ismerő hallók. A siketek (7 nő, 3 férfi) 
mindannyian aktívak a közösségükben, a jelnyelv a munkanyelvük (nyelvész 
és nyelvtanárok), ez a mindennapi érintkezésük fő nyelve. Életkoruk átlagosan 
40,5 év (szórás: 7,7 év). A tanulók csoportjában 10 nő volt, átlagos életkor: 
29,5 év (szórás: 9,25 év). A harmadik csoport a jelelni nem tudó hallók cso-
portja (továbbiakban hallók): 11 nő, 3 férfi, átlagosan 22,6 év (szórás: 2,5 év).  

Az adatközlők feladata az volt, hogy jelöljék a videofájlban a szüneteket. 
Az instrukcióban az adatközlőkre bíztuk, hogy miként határozzák meg a szü-
netet. A fájlt az ELAN program (Wittenburg et al. 2006) segítségével tekin-
tették meg, két alkalommal. Elsőként normál sebességgel vetítettünk, hogy 
egy általános képet kapjanak a vizsgálati személyek; ezt követően – a jelölés 
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pontossága érdekében – 50%-os lassítással. Az adatközlőktől csak a szünetek 
létének a jelölését kértük, a szünethatárok megállapítását nem.  

A kiértékeléshez meghatároztunk egy, a korábban bejelölt 27 szünethez tar-
tozó időbélyegre vonatkozó határértéket: ennek a segítségével állapítottuk 
meg, hogy az adatközlők tettek-e jelölést az adott szünethez. Ez a szünet teljes 
időtartama, és az azt követő 100 ms. Ennek az időtartamnak az oka, hogy az 
átlagos, előfeszítetlen emberi reakcióidő (gépi tesztek esetén) 220 ms (Milo et 
al. 2010). Tekintetbe véve a kétszeres lassítást és a tényt, hogy a legrövidebb 
szünet is 126 ms, látható, hogy az adatközlők számára még a legrövidebb szü-
net esetében is legalább 232 ms [2 × (126 + 100) – 220] állt rendelkezésre a 
szünet jelöléséhez. Két szünet annyira közel esett egymáshoz, hogy azok ösz-
szevonása mellett döntöttünk. Ezt követően elemeztük a személyekhez és jelö-
lésekhez kapcsolódó, helyesen, illetve tévesen jelölt szüneteket is. 

Az adatok kiértékelését .xslx formátumban végeztük, az adatok konvertá-
lása .xlsx formátumra az ELAN-nal történt. A t-próbákat az SPSS 20. prog-
ram segítségével végeztük el.  

Eredmények 
Az anyag előzetes feldolgozása során meghatároztuk a szünetek funkcióit. 

Az 1. táblázaton láthatjuk a szünetek típusait, valamint a hozzájuk kapcsoló-
dó felismerési értéket, az összes résztvevőre vetítve. 

1. táblázat: A szünettípusok felismerése 

Típus Darab Felismerési arány (szórás) 

Pozícióváltás 15 35,88% (26,7%) 

Mozgást követő nyújtás 10 35,00% (27,15%) 

Alap 16 64,70% (32,54%) 

Megakadásjelenség 14 11,80% (12,4%) 

PALM-UP 11 2,90% 

Átmenetes 11 0,00% 

Ismétlés 10 – 
Mozgást megelőző nyújtás 10 – 

A 2. táblázat adatai azt mutatják, hogy a jelölt szünetek mennyisége – ezen 
belül a helyesen és a (referenciához képest) tévesen szünetként azonosított je-
lenségek száma is – fordítottan arányos a jelnyelv ismeretének fokával. 
Emellett láthatjuk azt is, hogy a jelölések hány százalékban takarnak a refe-
renciaként meghatározott szünetet, ez az adat is összefüggést mutat a jelnyelv 
ismeretének szintjével. A csoportok eredményeit t-próba segítségével hason-
lítottuk össze. Hallók vs. tanulók: p = 0,098 (t = 1,722); hallók vs. siketek: 
p = 0,031* (t = 2,293); tanulók–siketek: p = 0,495 (t = 0,695). A csoportok 
összehasonlítása során megállapíthatjuk, hogy a siketek és a jelelni nem tudó 
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hallók eredményei között a különbség szignifikáns. A csoportok felismerési 
teljesítményét megvizsgáltuk lineáris regresszióval is. A siketeket referencia-
kategóriának véve azt találtuk, hogy ők átlagosan 8,5 szünetet jelöltek, a ta-
nulók náluk átlagosan 1,1-gyel többet, míg a hallók átlagosan 3,6-tal több da-
rabot. A siketek és a hallók közötti különbség szignifikáns (p = 0,027). 

2. táblázat: A csoportok teljesítménye a jelölt szünetek, a téves jelölések, a 
helyes szünetek valamint a pontosság tekintetében (A zárójelekben az értékek 

szórásait láthatjuk.) 

 Jelölt szüne-
tek (db) 

Téves jelölé-
sek (db) 

Helyes jelölé-
sek (db) 

Pontosság (%) 

Hallók 14,4 (5,2) 2,2 (1,93) 12,1 (3,43) 84,15% 

Tanulók 10,9 (4,55) 1,3 (2,26) 9,6 (3,06) 88,99% 

Siketek 9,3 (5,67) 0,8 (1,22) 8,5 (4,79) 95,69% 

A 2. táblázat adatainak elemzése után felvetődött az a kérdés, hogy van-e 
valamilyen hasonlóság vagy kirajzolódó mintázat azon potenciális szünetek 
esetében, amelyeket a hallók szünetként jelöltek, a siketek viszont nem. 
A kérdés megválaszolásához meg kellett adnunk egy minimumértéket: ez 
alapján döntjük el, hogy a hallók és a siketek jelölése között van-e érdemle-
ges különbség. A 3. táblázat azokat az ún. észlelési fals szüneteket ismerteti, 
amelyeket a hallók legalább 30%-kal többen jelölték szünetnek, mint a sike-
tek. Összesen öt olyan szünetet találtunk, amelyek a hallók számára valami-
lyen okból kifolyólag szaliensek, a jelnyelvet ismerők számára azonban 
egyáltalán nem azok. Bár az adatok csekély száma miatt átfogó következtetés 
nem vonható le, érdemes megemlíteni azt, hogy ezek között van olyan szünet 
is, ami 1776 ms hosszú (a szünetek átlagos hossza: 610 ms, 364 ms szórás-
sal). Ezek az észlelési fals szünetek, hiszen a hallók számára szünetek, azon-
ban a jelnyelvet ismerőknél a megértési folyamatok feltételezhetően kizárják 
ennek a szünetként való percepcióját. Az észlelési fals szünetek részletes 
elemzésétől, az előfordulásuk csekély száma miatt, eltekintünk. Tekintettel 
arra, hogy kifejezetten hosszú észlelési fals szünetet is adatolhatunk, feltehet-
jük azt is, hogy a jelhiány se nem szükséges, se nem elégséges feltétele an-
nak, hogy a jelnyelvhasználó siketek az adott jelenséget szünetként értelmez-
zék (3. táblázat). 

Megvizsgáltuk a szünetek időtartamát is, és összevetettük azok felismerési 
arányával (4. táblázat). A táblázatban látható, hogy a legrövidebb szünetek 
felismerési aránya kategorikusan alacsonyabb, mint a 400 ms-ot meghaladó 
szüneteké. 
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3. táblázat: A hallók által inkább szünetnek jelölt szünetek (észlelési fals 
szünetek) jellemzői és a felismerésük százalékos aránya csoportonként 

Funkció Realizáció Hossz Hallók Tanulók Siketek 
[Hallók- 
Siketek] 

Megakadás Téves kezdés 383 ms 35,7% 10,0% 0% 35,7% 
Helykijelö-
lés 

Mozgást kö-
vető nyújtás 

558 ms 64,2% 40,0% 10,0% 54,2% 

Helykijelö-
lés 

Mozgást kö-
vető nyújtás 

567 ms 57,1% 30,0% 20,0% 37,1% 

Pontosítás Megakadás 355 ms 57,1% 10,0% 0% 57,1% 
Szintaktikai 
határ 

Pozícióváltás 1776 ms 50,0% 0% 10,0% 40,0% 

4. táblázat: A szünetek időtartamának és azok felismerésének összefüggése 

Szünetek időtartama Darabszám Felismerési arány 

0–400 ms 11 12,74% 
401–800 ms 19 53,92% 

> 800 ms 17 56,30% 

A táblázatban a felismerési arány az összes vizsgálati személy eredménye-
iből származtatott adat, a csoportok teljesítménye között nincsen különbség. 
A szünetek felismerési aránya növekszik azok hosszával, azonban még a ki-
fejezetten hosszúnak tekinthető (Gósy 2004), 800 ms-nál hosszabb szünetek 
felismerése sem éri el a 60%-ot. Ezzel szemben megjegyzendő, hogy Gósy 
2000-as tanulmányában (spontán beszédet illetően) arról számol be, hogy a 
vizsgálatban résztvevők átlagosan a szünetek 60%-át tudták helyesen azono-
sítani. Ott a szünetek időtartama és észlelése nagyon erős korrelációt mutatott 
(r = 0,714, p < 0,0001). Ezzel szemben a mi eredményeink csak közepesen 
erős korrelációt mutatnak: (r = 0,496; p = 0,007). A 2. ábrán látható, hogy az 
x tengelyen előre haladva nőnek az y tengely értékei. Megfigyelhetjük továb-
bá azt a kiugróan hosszú szünetet is, amelyet a jelnyelvet ismerő adatközlők 
nem tekintettek szünetnek. 

Következtetések 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a szünetek felismerése függ a 

szünet hosszától, realizációjának típusától, valamint a jelnyelvben való jártas-
ságtól is. A nyelv ismerete a szünetek meghatározásának pontosságát javítja, 
csökkenti viszont az észlelt szünetek számát. Ezek az eredmények megfelel-
nek Kassai–Fagyal 1996-os munkájában leírtaknak. Abban a vizsgálatban a 
nyelvet nem ismerők a szünetek 71%-át, míg a nyelvet ismerő nem nyelvé-
szek csak a 45%-át voltak képesek jelölni. Az eredmények mindkét kutatás 
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esetében arra engednek következtetni, hogy az adatközlők két csoportja (a 
nyelvet ismerők és a nyelvet nem ismerőké) különböző befogadói stratégiát 
használ: ez a stratégia az auditív és a vizuális nyelvek esetén is hasonlóan 
működik. A nyelvet nem ismerők csak a kvázi észlelésre hagyatkozhatnak 
(eltekintve a potenciális általános nyelvhasználatból származtatott, megértés-
sel kapcsolatos stratégiáktól), míg a nyelvet ismerők a beszédmegértésre, a 
nyelv megértési folyamataira is támaszkodhatnak. Feltehető továbbá az is, 
hogy a különbség mértéké függ a modalitástól is. 

 
2. ábra 

A szünetek hossza és felismerése közötti összefüggés 

A kutatás tervezésekor meghatározott első hipotézisünk, miszerint a jel-
nyelv ismerete és a szünetek jelölése (pontosság és számosság tekintetében) 
nem egyenesen arányos, csak részben igazolódott be: a jelnyelvet tanulók és 
az anyanyelvi használók jóval pontosabban jelölték a szüneteket, mint a 
nyelvismerettel nem rendelkező társaik. Utóbbiak azonban átlagosan több 
mint ötven százalékkal több szünetet jelöltek. A második számú hipotézisünk 
is részben igazolódott be: a hallók nemcsak a szaliens szüneteket ismerik fel, 
hanem akár olyan potenciális szüneteket is, amelyeket a nyelvileg képzett 
adatközlők nem tekintenek annak, függetlenül annak időbeli hosszától.  

A kutatásunk folytatásaként a szünetek típusainak az időjellemzőit szeret-
nénk meghatározni, hiszen így pontosabb képet kaphatunk a szünetek megje-
lenése mögött álló nyelvi, pszicholingvisztikai folyamatokról is. További cé-
lunk, hogy megismerjük és leírjuk a nemekből és más, szociolingvisztikai 
faktorokból adódó szünethasználati különbségeket is. 
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Pause types in Hungarian Sign Language 

The realization forms of prosody in sign languages differ greatly from spoken 
languages, although the similarity of the functions is undeniable. In this paper 
we present the first part of our work of understanding HSL prosodic phenom-
ena – creating a typology for sign language pauses. This paper introduces the 
7 + 3 types of pauses, excluding lapses and gaps. We argue that spoken lan-
guage prosody terminology must be adapted to properly understand and de-
scribe sign language prosodic phenomena. Finally we present a study about 
pause perception with 3 groups of participants – deaf people, sign language 
learners, non-sign language learners – and argue that language proficiency is 
one of the main factors of pause detection. 




