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A beszA beszéédd

felolvasfelolvasááss

reproduktreproduktíív vagy v vagy interpretatinterpretatíívv beszbeszéédd

ffééll--reproduktreproduktíív beszv beszéédd

spontspontáán, kn, köötetlen besztetlen beszéédd

((WachaWacha 1974)1974)



A spontA spontáán beszn beszéédd

„„a gondolkoda gondolkodáás s éés a szs a szööveg megalkotveg megalkotáása, a sa, a 
mondatok megkonstrumondatok megkonstruáálláása (az akcisa (az akcióó) ) éés s 
elmondelmondáása (a produkcisa (a produkcióó) szimult) szimultáán n folyafolya--
matbanmatban, egy id, egy időőben zajlik le, szinkrben zajlik le, szinkróón n tete--
vvéékenyskenyséégg”” ((WachaWacha 1974)1974)

pszicholingvisztikai megkpszicholingvisztikai megköözelzelííttééss

monologikus dialogikus



A monologikus vs. dialogikus A monologikus vs. dialogikus 
spontspontáán beszn beszééd vizsgd vizsgáálatalata

MMóódszertandszertan
felvfelvéételi lehetteli lehetőősséégekgek
elemzelemzéés: s: szszüünet vs. hallgatnet vs. hallgatááss

zajmentes beszzajmentes beszéédszakaszok (?)dszakaszok (?)

EredmEredméényeknyek
a mondatfajta mondatfajtáák megoszlk megoszláásasa
szintaktikai szerkezet/szerkesztettsszintaktikai szerkezet/szerkesztettséégg
szupraszegmentszupraszegmentáális jellegzetesslis jellegzetesséégekgek



KKíísséérletrlet

CCéél:l:
a monologikus a monologikus éés dialogikus sponts dialogikus spontáán beszn beszééd d 
szupraszegmentszupraszegmentáális szerkezetlis szerkezetéének nek öösszevetsszevetéésese

AdatkAdatköözlzlőők:k:
nnéégy 21 gy 21 ééves budapesti egyetemi hallgatves budapesti egyetemi hallgatóó (k(kéét t 
nnőő éés ks kéét ft féérfi)rfi)

Anyag:Anyag:
narratnarratíívváák interjk interjúúhelyzetben (4helyzetben (4′′3939″″––88′′0707″″))
ttáársalgrsalgáás (12s (12′′0101″″––3636′′0101″″))



KKíísséérletrlet

MMóódszer:dszer:
MMéérréések sek éés adatols adatoláás:s:
a besza beszéédszakaszok dszakaszok éés szs szüünetek idnetek időő--
tartama, az Ftartama, az F00 minimumminimum-- éés s maximaxi--
mummuméértrtéékeikei, hangmenetek, hangmenetek

SzSzáámmííttáások:sok: artikulartikuláácicióós s éés beszs beszéédd--
temptempóó, hangterjedelem , hangterjedelem éés hangks hangköözzöökk

Szerkezeti elemzSzerkezeti elemzéés s (a sz(a szöövegek vegek 
relatrelatíív folyamatossv folyamatossáága)ga)

Statisztikai elemzStatisztikai elemzééss

PraatPraat 4.2 4.2 éés s 
4.34.3

SPSS 11.0SPSS 11.0



A beszédszakaszok időtartama

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

narratíva társalgás

m
s



A szövegek folyamatossága

0

10

20

30

40

50

60

narratíva társalgás

%

egyszavas beszédszakaszok mondategységnyi beszédszakaszok



A szünetek
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A kitöltött szünetek
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Az artikulációs és beszédtempó
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Hangterjedelem és hangköz
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A szakaszzáró hangmenetek
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KKöövetkeztetvetkeztetééseksek

A A grammatikai szerkesztettsgrammatikai szerkesztettséégg alapjalapjáán a n a 
ttáársalgrsalgáás s „„folyamatosabbfolyamatosabb””, gyakrabban fordul , gyakrabban fordul 
elelőő szszüünet net mondategysmondategysééghatghatááronron ←← lehetlehetőősséég g 
van a tvan a tööbbiek beszbbiek beszééde alatt megtervezni a de alatt megtervezni a 
mondanivalmondanivalóót.t.

A tA táársalgrsalgáás s szszüünetnetei szignifikei szignifikáánsan rnsan röövidebbek videbbek 
←← a besza beszééllőők kk köözzöötti szabtti szabáályrendszer lyrendszer 
(sz(szóáóátvtvéétel).tel).

A tA táársalgrsalgáásban ritksban ritkáábbak a bbak a kitkitööltltöötttt szszüünetnetek ek 
←← a besza beszéédpartnerek kooperatdpartnerek kooperatíív viselkedv viselkedéése.se.



KKöövetkeztetvetkeztetééseksek

Az Az artikulartikuláácicióós s éés beszs beszéédtempdtempóó statisztikailag statisztikailag 
szignifikszignifikááns kns küüllöönbsnbséégei gei ←← versenyhelyzet?versenyhelyzet?

A A hangterjedelemhangterjedelem--éértrtéékek kek kküüllöönbsnbséégei gei ←←
szituszituáácicióó-- éés s ttéémaspecifikusmaspecifikus..

A tA táársalgrsalgáásban gyakoribbak sban gyakoribbak a leza lezáárráást jelzst jelzőő
dallammenetekdallammenetek, , éés s mondategysmondategysééghatghatááronron
ugyanannyira, mint mugyanannyira, mint máásutt sutt ←← az egyaz egyéértelmrtelműűen en 
monologikus helyzetben a lezmonologikus helyzetben a lezáárráás szs száándndéékkáának nak ––
aktaktíív beszv beszéédpartnerek hidpartnerek hiáánynyáában ban –– nincs nincs 
jelentjelentőősséége, a tge, a táársalgrsalgáásban azonban az sban azonban az 
egyegyüüttmttműűkkööddéés elengedhetetlen felts elengedhetetlen feltéétele.tele.



ÖÖsszegzsszegzééss

A monologikus A monologikus éés dialogikus szs dialogikus szöövegtvegtíípusokban pusokban 
bizonyos szupraszegmentbizonyos szupraszegmentáális jegyek eltlis jegyek eltéérrőő
mmóódon don éés mints mintáázatokban jelennek megzatokban jelennek meg,, pl.:pl.:
–– a besza beszéédszakaszok iddszakaszok időőtartama,tartama,
–– aa szszüünetek helye, mennyisnetek helye, mennyiséége ge éés ids időőtartamatartama
(a kit(a kitööltltöött sztt szüünetek mennyisnetek mennyiséége ge éés ids időőtartama),tartama),
–– az artikulaz artikuláácicióós s éés beszs beszéédtempdtempóó,,
–– a szakaszva szakaszvéégi hangmenetek megoszlgi hangmenetek megoszláása.sa.

SPONTSPONTÁÁN BESZN BESZÉÉDD ?A



Az elAz előőadadáás bs bőővebb vvebb vááltozata megjelent:ltozata megjelent:

MarkMarkóó Alexandra: A spontAlexandra: A spontáán beszn beszééd d ––
monologikus monologikus éés dialogikus szs dialogikus szöövegek.vegek.

InIn ZimZimáányinyi, , ÁÁrprpáád (d (redred.): .): ActaActa AcademiaeAcademiae
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Nova Nova SeriesSeries TomTom. XXXIII. . XXXIII. 
SectioSectio LinguisticaLinguistica HungaricaHungarica..
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