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A beszéd gyorsaságának vagy lassúságának, a beszéd
tempójának meghatározásával és mérésével első ízben E. Frö-
schels foglalkozott. A beszédhibák gyógyításának történeté-
ből is ismert szerző értelmezésében a beszédtempó voltakép-
pen nem más, mint az artikuláció gyorsasága vagy renyhesé-
ge, a beszédszervek működésének minősége, tehát a szerző a
beszéd iramát alapvetően beszédtechnikai ügyességnek vagy
ügyetlenségnek tartotta (Fröhschels 1921, 1931). Tágabban
fogta fel a beszédtempót a XX. század fonetikájának egyik
kiemelkedő alakja, O. v. Essen, aki szerint a beszéd üteme
a beszélő pszichikai folyamatainak, a beállítódásának, ér-
zelmi életének stb. függvénye: "Im Tempo der Rede gibt sich
die Lebhaftigkeit der psychischen Erregungen, der Schritt
der Denk- und Gefühlsablaufe, die Leichtigkeit oder Gehemm-
theit logischer und affektiver Prozesse kund. Sprechtempo
ist der Spiegei des Ablaufs innerer Bewegung" (von Essen
ZPhon 1949, 317, 1962, 117--8). Ugyancsak tőle szárma-

zik a beszédtempó mérésére használható objektív és pontos
mértékegység megfogalmazása és bevezetése is. A beszédtempó
mértékegysége nem más, mint az egy időegységben (másodperc,
perc) elhangzott hangok, szótagok számának átlagértéke. A
magyar szerzők munkái közül főleg Hegedűs Lajos idevágó
vizsgálatait kell megemlítenünk, amelyek arra irányultak,
hogy mennyiben befolyásolja a beszédtempót a felolvasott
szöveg tartalma, témája és a helyzet (Hegedűs Nyr LXXXI,
1957, 223--7, 1957, 8--20).

Milyen tényezők határozzák meg a beszélőben a beszéd
tempóját? Melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a
beszédtempó alkalomszerű alakulását, változását A befolyá-
solásban részt vesznek belső és külső tényezők. A belső
tényezők közül elsőnek említjük a beszélő genotípusá~
szervezet öröklődő tulajdonságainak összességét. Ezt a meg-
állapítást támasztják alá a hadaró egyének családfájára
vonatkozó kutatások adatai. A beszélő tehát örököl bizonyos



sajátosságokat az elődeitől, amelyeknek hatása lesz a be-

szédtempóra. Természetesen mindezt befolyásolják a környe-

zeti tényezők, egy adott nyelvközösség nyelvhasználati for-

ma1, s alakítják ki a beszédiramban is megmutatkozó feno-

típust, amely a beszélőnek csak magára jellemző pszichofi-

ziológiai adottságait tartalmazza. Ha a beszéd prozódiai

elemeinek idegrendszeri alapjait tekintjük, a neurológia,

neuropszichológia mai felfogása szerint a beszéd ún. nem

verbális komponensei (ide sorolják a prozódiai elemeket is)

a limbikus (talamusz, hippocampus, középagyi régiók) és az

extrapiramidális területek együttműködése révén valósulnak

meg (Péter 1989, 93). A nagyagy limbikus rendszeréveI szo-

ros kapcsolatban áll a hipotalamusz, amelyben az idegi és

hormonális, valamint a vegetatív rendszer szabályozásának

csatlakozási helyét kell látnunk. A beszéd tempó belsőleg a

neuroendokrin rendszer függvénye. Ami a külső tényezőket

illeti, a szöveg, a beszédanyag tartalmi összefüggését, a

mondanivalót, ennek érzelmi vonatkozásait kell többek közt

említenünk. Egy-egy konkrét hangfolyam, egy-egy artikulált

formában elhangzó közles beszédiramát döntően befolyásol-

hatja a beszédhelyzet is. Milyen körülmények között törté-

nik a közlés? Milyen a beszélő és a hallgató viszonya? Stb.

A külső tényezőkhöz soroljuk a szűkebb és a tágabb nyelvi

környezetet is, amelynek megnyilatkozásaiból többek közt az

ún. tempónorma is "absztrahálódik".

A beszéd tempó alakulását befolyásoló tényezők összefüggését

vázlatosan a következőkben szemléltetjük:

szöveg, nyelvi kör- helyzet

nyezet,

Eszközfonetikai vizsgálataink eredményei alapján arra

a kérdésre kívántunk választ kapni, hogyan függ össze a

beszédtempó az életkorral. Az életkor alakulása mennyiben

befolyásolja a beszéd tempóját? Számszerű, egzakt adatok

alapján próbáltunk feleletet keresni az életkornak beszéd-

tempót befolyásoló szerepére. Feltevésünk abból indult ki,

hogy mivel a beszéd tevékenységet a neuroendokrinális rend-

szer szabályozza, s ez a szabályozás életkoronként válto-



zik, a beszédtempóban is meg kell mutatkozni a változásnak.

De összefügghet a tempó változása az életritmus megváltozá-

sával is~ fiatalabb életkorban nagyobb mértékben dominál a

felgyorsult életritmus, s ez kihat a beszédritmusra is.

Vizsgálatunk két különböző korosztályú csoportra ter-

jedt ki. Az első csoportba öt 18--22. életév közötti (1

férfi, 4 nő) tartozott. Ez volt a junior csoport (rövidít-

ve: j. cs.). A második csoport létszáma három 50--60. élet-

év közötti (2 férfi, 1 nő) volt, amelyet szenior csoportnak

(rövidítve: s. cs.) nevezünk.

Aj. cs. vizsgált személyei:
1. L.P. 21 éves, főiskolai hallgató (J1).

2. R.Zs. 20 éves, főiskolai hallgató (J2).

3. G.E. 19 éves, főiskolai hallgató (J3).

4. D.K. 20 éves, főiskolai hallgató (J4).

5. Sz.K. 19 éves, főiskolai hallgató (JS).

A s. cs. vizsgált személyei:
1. U.1. 58 éves, tanár (Sl).

2. L.A. 60 éves, tanár (S2).

3. FoK. 51 éves, adminisztrátor (S3).

A tempóelemzés céljára egy 115 szót tartalmazó szöve-

get használtunk fel, amely Asztalos István A bátor fiú c.

elbeszéléséből való. A szövegrészlet 115 szót tartalmaz,

amelynek megoszlása a következő:

egy szótagosak

két szótagosak

három szótagosak

négy szótagosak

40,86%

30,43%

21,74%

6,96%

Szerkezet szempontjából 4 egyszerű és 7 összetett mon-

datot találunk benne. A szövegben kijelentő, kérdő, felki-

áltó és felszólító mondatok fordulnak elő. A szövegrészlet

stílusa elbeszélő jellegű, tarkítva dialógusokkal.

A vizsgálat metodikája a következő volt:

A vizsgálatban részt vett személyek szövegfelolvasását

hangszalagon rögzítettük. A felolvasás előtt megkapták a

szöveget, rövid ideig tanulmányozták abból a célból, hogy

kifejezően olvashassák fel. Csupán annyi utasítást kaptak,

hogyaszöveget megszokott tempójukkal úgy olvassák fel,

hogy az kifejező legyen, s a hallgatóban azt a benyomást

keltse, hogy egy elbeszélő stílusban írt eseményről tájé-



koztatják. A szövegek felolvasását hangszalagon rögzítet-
tük. A beszédfelvételekről oszcillográf segítségével hang-
regisztrátumokat (oszcillogramokat) készítettünk. Az arti-
kulációs egységek (mondatok, szavak) elkülönítésében figye-
lembe vettük a hangnyomás és a hanglejtés görbéit is. Az
oszcillográf rögzítési sebessége 50 mm/s volt, tehát 1 mm-
nyi távolság 20 ms-nak felel meg.

Az időtartamra és a beszédtempóra vonatkozó számítások
és a rájuk támaszkodó elemzés a következőkre terjedt ki:

1. A vizsgálatban részt vett személyek mennyi időt
használtak fel a szöveg felolvasására? Ennek s értéke az
összidőtartam (ÖI).

2. Ebből mennyi időt fordítottak a mondatok, esetlege-
sen a mondatrészek közötti szünetekre? A szünetek időtarta-
mának összességét szünetidőtartamnak (SZl) nevezzük.

3. Mennyi az az időtartam, amelyet ténylegesen a hang-
képzésre fordítottak a vizsgálati személyek? A hangképzésre
fordított időtartam: HI.

4. Mekkora a vizsgálatban részt vett személyek tempó-
indexeinek számtani középértéke (átlaga)? Rövidítve: TIÁ.

Az eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza. Az 1.
oszlop az ÖI, a II. az SZl, a Ill. a HI, a IV. a TIÁ érté-
keiről tájékoztat. Az első táblázat a 18--22. életév közöt-
tiek, a második az 50--60. életév közöttiek értékeit tünte-
ti fel. A személyek azonosítása a fentebb bevezetett rövi-
dítések (JI stb., SI ••• stb.) alapján lehetséges.

J. cs. 1. II. Ill. IV.
JI 51,1 12,6 38,5 s 12,93
J2 54,9 14,3 40,6 s 13,81
J3 45,7 8,3 37,4 s 13,91
J4 42,6 8,1 34,5 s 14,09
J5 49,1 12,4 36,7 s 13,20

S. cs. I~ II. Ill. IV.
SI 67,0 17,3 49,7 s 11,90
S2 65,8 18,2 47,6 s 11,72
S3 65,0 12,6 52,4 s 12,21

Az átlagértékek azt mutatják, hogya 18--22. életév
közöttiek a szöveg felolvasására 17,2 s-mal kevesebb időt
használtak fel, mint az 50--60. életév közöttiek. Az utób-
biak a szünetekre mintegy másfélszer több időt fordítottak.
Ha a j. cs. által a tényleges hangképzésre fordított idő-



tartamok átlagát (37,5 s) 1-nek vesszük, akkor az idősebb
korosztály 1,33-szor több időt (49,9 s) használt fel az

artikulációra.
Hogy szemléletesebben érzékeltethessük a két csoport

által felhasznált időtartamok viszonyait, az 1. ábrán gra-

fikusan is bemutat juk az arányokat:

ÖI

J1 51,1

J2 14 3 54,9

J3 45,7

J4 42,6

J5 49,1

A tempóindexek átlagértékeit, amelyeket úgy számítot-

tunk ki, hogy az egyes vizsgálati személyek által ejtett
szavak tempóindexeinek számtani középértékét vettük, a 2.

ábra tartalmazza. A függőleges tengelyen a tempóindexek
értékei, a vízszintes tengelyen pedig az átlagértékek nagy-
ságának sorrendjét, illetve a közöttük levő arányokat szem-
léltetjük.
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Ha összesítjük az öt, illetve a három vizsgálati sze-

mély tempóindexét, s kiszámít juk számtani középértéküket,

az alábbi eredményhez jutunk: 18--22. életév között: 13,58,

50--60. életév között: 11,94. A fiatal korosztály tagjai

átlagosan 1,6 hanggal ejtenek többet 1 s alatt, mint az

idősebb korosztály tagjai.

Az átlagértékek csak durva különbségtételre alkalma-

sak, s elfedik azokat a részletező és finom különbségeket,

amelyek a két csoport beszédiramát jellemzik. A szavak ej-

tésének gyorsaságát vagy lassúságát jelző tempóindexek el-

oszlását a szóródás gyakorisági számának kifejezett arányán

egyértelműen látható, hogy a két csoport beszédének tempója

mely intervallumokban milyen mértékben tér el egymástól. Az

ily módon felbontott átlagértékek most már a részleteket is

tekintve, tájékoztatják a hallgatót, illetve a vizsgálatot

végzőt, hogy a gyorsabb vagy lassúbb beszéd milyen finomabb

különbségekből tevődik össze. A tempóindexek eloszlási gör-

béjének meghatározásához és felrajzolására 17 intervallumot



jelöltünk ki, s ez a 17 intervallum azt az irambeli terje-
delmet fogja át, amelynek alsó határa 5,6 hang/s, a felső

határa pedig 22,5 hang/so Az egyes intervallumok tehát egy
egész egységet fognak áto A következő táblázat abszolút

értékben is, és százalékosan is tartalmazza a két beszélő-

csoport összesített tempóindexeinek eloszlását.

J. cs. s. cs.

intervallum szószám % szószám %

I. 5,6--6,5 1 O 5 1,58
II. 6,6--7,5 5 0,89 II 3,48
Ill. 7,6--8,5 II 1,97 17 5,48

IV. 8,6--9,5 18 3,23 18 5,70

V. 9,6--10,5 40 7,18 85 26,90
VI. 10,6--11 ,5 66 11,84 37 11,70
VII. 11,6--12,5 117 21,15 47 14,80

VIlI. 12,6--13 ,5 50 8,97 17 5,48

IX. 13,6--14,5 70 12,56 27 8,54

X. 14,6--15,6 33 5,92 II 3,48
XI. 15,6--16,5 40 7,18 13 4, II

XII. 16,6--17,5 63 11,41 8 2,53
XIII. 17,6--18,5 II 1,97 3 1,00

XIV. 18,6--19,5 10 1,79 3 1,00

XV. 19,6--20,5 10 1,79 14 4,43
XVI. 20,6--21,5 10 1,79 O 0,00

XVII. 21,6--22,5 4· 0,71 O 0,00

Az eloszlási görbe meghatározása 553, illetve 316 szó

tempóindexe alapján történt. A 3. ábra az eloszlást mutatja

be grafikusan.
Az ábrán a folytonos vonal a 18--22. életév közöttiek,

a szaggatott vonal az 50--60. életév közöttiek tempóindex-
értékeit köti össze.

A görbéről leolvasható, hogya fiatalok beszédében a

10,6 és a 14,5 közé eső indexek a gyakoribbak, az időseb-
beknél a 9,6 és a 12,5 közé eső szavak száma több. De az is

leolvasható, hogya fiatalok beszédében az iramváltozások-
nak nagyobb a szerepe, gyakrabban gyorsítják fel a beszédü-
ket.

ÖsszefoglalásuI annyit jegyezhetünk meg, hogy az esz-
közfonetikai eljárások hasznosan alkalmazhatók olyan felté-

telezések bizonyitására, amelyeket a mindennapi tapaszta-
latból ösztönösen érez a beszélők közössége.
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