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BevezetBevezetééss

Mindennapos tapasztalat:Mindennapos tapasztalat:

Egy elhangzott szEgy elhangzott szöövegrvegréészletrszletrőől viszonylag rl viszonylag röövid vid 
ididőő alatt el tudjuk dalatt el tudjuk döönteni, milyen mnteni, milyen műűfajfajúú
szszööveget hallottunk.veget hallottunk.



Wacha:

•A szövegeket érdemes szövegfonetikai eszközökkel is 
szemügyre venni.

•Ügyelni kell a beszélőnek a szövegalkotáshoz való
viszonyára és a szöveggel való szándékára.

Gyanú:

A csoportosítást erősen befolyásolhatja a szövegmondó
személye: nyelvi réteghez való tartozása, műveltsége, a 
beszédben való jártassága.

�kísérletek ezt a feltevést elvetik



Négy fő stíluskategória:

1.A spontán, kötetlen beszéd

• nem egy leírt, előre nyelvi formába öntött szöveg 
ismétlése

• a gondolkodás, a szöveg megszerkesztése és annak 
elmondása szinkron tevékenység

2.A felolvasás

• korábban nyelvi formába öltött, papírra vetett szöveg
• „idézés”, hiszen a szövegalkotás és szövegmondás 

nem szimultán történt



3.A reproduktív vagy interpretatív beszéd

• „illúzió”, az előre megírt szöveget a beszélő oly 
módon szólaltatja meg, mintha az elhangzó szöveg 
spontán beszéd terméke lenne

• valójában a szövegalkotás és a szövegmondás nem 
egyidejű folyamat

• a szöveggel lelkileg való azonosulás

4.A fél-reproduktív beszéd

• átmenet az előző három kategória között
• alapja a papírra vetett szöveg
• a szövegalkotás hol megelőzi a szövegmondást, hol a 

kettő szimultán folyamat



KKéérdrdéések:sek:

�� Hogyan lehet tetten Hogyan lehet tetten éérni a szrni a szööveg hangosveg hangosííttáássáában a ban a 
mműűfaji jellemzfaji jellemzőőket?ket?

�� El lehetEl lehet--e de döönteni csupnteni csupáán a hallott szn a hallott szööveg veg 
szupraszegmentszupraszegmentáálislis jellemzjellemzőői alapji alapjáán, hogy milyen n, hogy milyen 
mműűfaji szfaji szööveget hallunk?veget hallunk?

�� Melyik mMelyik műűfajnfajnáál melyik l melyik szupraszegmentumszupraszegmentum a a 
legmeghatlegmeghatáározrozóóbb?bb?

�� FelismerhetFelismerhetőőekek--e a me a műűfajok fajok szupraszegmentszupraszegmentáálislis
jellemzjellemzőői nyelvti nyelvtőől l éés/vagy kults/vagy kultúúrkrköörtrtőől fl füüggetlenggetlenüül l 
is?is?



Anyag Anyag éés ms móódszerdszer

�� 10 k10 küüllöönbnböözzőő ststííluslusúú szszööveg digitveg digitáális rlis röögzgzííttéésese
�� a ra röögzgzíített sztett szöövegek mindegyikvegek mindegyikéébbőől egy kb. fl egy kb. féél l 

percnyi szpercnyi szöövegrvegréészlet kivszlet kiváálasztlasztáásasa
�� A hangfA hangfáájlok szjlok szűűrréése a se a PraatPraat program segprogram segíítstsééggéével:vel:

minden hangfminden hangfáájlnjlnáál az 50l az 50--500 Hz500 Hz--ig terjedig terjedőő
frekvenciatartomfrekvenciatartomáány ny áátengedtengedéésese
(ez nem befoly(ez nem befolyáásolja az alapfrekvencia jelenlsolja az alapfrekvencia jelenlééttéét t éés ezzel s ezzel 
egyegyüütt a tt a szupraszegmszupraszegm. szerkezet . szerkezet mműűfajspecifikusfajspecifikus
jellegzetessjellegzetesséégeit, de a maggeit, de a magáánhangznhangzóók k éés a ms a máássalhangzssalhangzóók k 
nagy rnagy réészszéének egynek egyéértelmrtelműű azonosazonosííttáássáához szhoz szüüksksééges ges 
informinformáácicióókat kiszkat kiszűűrtrtüük a hanganyagbk a hanganyagbóól) l) 



RRéésztvevsztvevőőkk
PercepciPercepcióós teszt 35 szems teszt 35 szeméély rly réészvszvéételteléévelvel

35 f35 főő11 11 –– 82 82 éévvöösszessszesííttééss

10 f10 főő29 29 –– 41 41 éévv33 33 éévv4. k4. küülflfööldiekldiek

10 f10 főő60 60 –– 82 82 éévv67 67 éévv3. id3. időőss

10 f10 főő20 20 –– 57 57 éévv39 39 éévv2. feln2. felnőőtttt

5 f5 főő11 11 –– 14 14 éévv12;4 12;4 éévv1. gyerek1. gyerek

ÖÖsszessszesSzSzóórráássÁÁtlagtlagééletkorletkorCsoportCsoport

a külföldiek anyanyelve: angol, német, francia, spanyol, japán, 
koreai, arab



A tA tííz rz röögzgzíített sztett szööveg:veg:

1.1. mműűsorelsorelőőzeteszetes
2.2. spontspontáán dialn dialóógusgus
3.3. hhíírekrek
4.4. spontspontáán n narratnarratíívava
5.5. sportksportköözvetzvetííttééss
6.6. ismeretterjesztismeretterjesztőő filmfilm
7.7. prpréédikdikáácicióó
8.8. reklrekláámm
9.9. versvers
10.10. mesemese

A 2. feladathoz megadott A 2. feladathoz megadott 
lehetlehetőősséégek listgek listáája:ja:

�� spontspontáán n narratnarratíívava
�� reklrekláámm
�� mesemese
�� politikai beszpolitikai beszéédd
�� sportksportköözvetzvetííttééss
�� hhíírekrek
�� prpréédikdikáácicióó
�� mműűsorelsorelőőzeteszetes
�� szszíínhnháázi elzi előőadadááss
�� ismeretterjesztismeretterjesztőő filmfilm
�� versvers
�� spontspontáán dialn dialóógusgus
�� imimáádsdsáágg



HipotHipotéézisek:zisek:

�� A mA műűfajok fajok öönnáállllóó meghatmeghatáározrozáása jsa jóóval nehezebb val nehezebb 
feladat, mint a listfeladat, mint a listáárróól vall valóó vváálasztlasztáás.s.

�� A gyerekek A gyerekek éés a felns a felnőőttek felismerttek felismeréési arsi aráánya knya köözzöött tt 
jelentjelentőős az elts az eltéérréés. (a ks. (a küülflfööldieket a felnldieket a felnőőttek ttek 
csoportjcsoportjáával val éérdemes rdemes öösszehasonlsszehasonlíítani)tani)

�� Bizonyos mBizonyos műűfajok (pl. vers, mese) azonosfajok (pl. vers, mese) azonosííttáása sa 
minden csoportnak sikerminden csoportnak sikerüülni fog.lni fog.

�� A mA műűfajok fajok szupraszegmentszupraszegmentáálislis jellemzjellemzőői nyelvti nyelvtőől l 
ffüüggetlenggetlenüül felismerhetl felismerhetőők (ha lesz eltk (ha lesz eltéérréés, az inks, az inkáább bb 
kultkultúúrafrafüüggggőő, nem nyelvi k, nem nyelvi küüllöönbsnbséégbgbőől adl adóóddóó).).



EredmEredméények:nyek:
�� A  A  mműűsorelsorelőőzetestzetest minden, a spontminden, a spontáán n narratnarratíívváátt az idaz időősek kivsek kivéételteléével vel 

minden csoportnak nehminden csoportnak nehééz volt azonosz volt azonosíítani.tani.
�� EgyszerEgyszerűű feladatnak tfeladatnak tűűnt a spontnt a spontáán dialn dialóógus beazonosgus beazonosííttáása.sa.
�� MeglepMeglepőő eredmeredméény, hogy a gyerekek nem ismertny, hogy a gyerekek nem ismertéék fel a verset.k fel a verset.
�� A gyerekek mA gyerekek méég nem sajg nem sajááttíítotttottáák el megfelelk el megfelelőően a en a szupraszegmentumokatszupraszegmentumokat..
�� A vers A vers éés a mese esets a mese esetéében a magyarok ben a magyarok éés a ks a küülflfööldiek eredmldiek eredméénye knye köözzöött tt 

jelentjelentőős az elts az eltéérréés.s.
�� A prA préédikdikáácicióót ismertt ismertéék fel a csoportok a legnagyobb biztonsk fel a csoportok a legnagyobb biztonsáággal (aki nem, ggal (aki nem, 

az politikai beszaz politikai beszéédnek sorolta be).dnek sorolta be).
�� A II. hallgatA II. hallgatáás uts utááni eredmni eredméények jobbak lettek, de nem olyan mnyek jobbak lettek, de nem olyan méértrtéékben, kben, 

ahogy feltahogy feltéételeztteleztüük (egymk (egymááshoz kshoz köözel zel áállllóó mműűfajok?)fajok?)
�� ÁÁtlagban a mtlagban a műűfajok beazonosfajok beazonosííttáása csak a sa csak a szupraszegmszupraszegm. jellemz. jellemzőőjjüük alapjk alapjáán n 

4040--60%60%--ban sikerban sikerüült.lt.
�� A kA küülflfööldiek 18%ldiek 18%--kal gyengkal gyengéébb eredmbb eredméényt nyt éértek el mindkrtek el mindkéét esetben, mint a t esetben, mint a 

magyar felnmagyar felnőőttek. A magyarul mttek. A magyarul máár jr jóól beszl beszééllőők jobban teljesk jobban teljesíítettek (50tettek (50--
70%), mint a kezd70%), mint a kezdőő vagy magyarul egyvagy magyarul egyááltalltaláán nem beszn nem beszééllőő ttáársaik (20rsaik (20--
30%). 30%). 



1. 1. mműűsorelsorelőőzeteszetes
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2. spont2. spontáán dialn dialóógusgus
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3. h3. híírekrek
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4. spont4. spontáán n narratnarratíívava
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5. sportk5. sportköözvetzvetííttééss
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6. ismeretterjeszt6. ismeretterjesztőő filmfilm
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7. pr7. préédikdikáácicióó
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8. rekl8. rekláámm
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9. vers9. vers
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10. mese10. mese
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IndoklIndokláások, msok, műűfajok jellemzfajok jellemzéésese

1.1. mműűsorelsorelőőzeteszetes::
emelkedett beszemelkedett beszéédmdmóód, hatd, hatáározott hang, nagyon kevrozott hang, nagyon kevéés s 
szszüünet, jellegzetes intonnet, jellegzetes intonáácicióó, folyamatosan besz, folyamatosan beszéél, ismeri a l, ismeri a 
ttéémmáát, monoton, hatt, monoton, hatáározott, rrozott, röövid mondatokvid mondatok

2.2. spontspontáán dialn dialóógus:gus:
kkéérdrdééss--vváálasz, tlasz, tööbb ember, nevetbb ember, nevetéés, nem folyamatos, s, nem folyamatos, 
spontspontáán, nem eln, nem előőre szerkesztett beszre szerkesztett beszéélgetlgetéés ts tööbb ember bb ember 
kköözzöötttt

3.3. hhíírek:rek:
nagyon sok hangsnagyon sok hangsúúly, gyors, nyomatly, gyors, nyomatéékos, monoton, kos, monoton, 
éérzelemmentes, folyamatos, vidrzelemmentes, folyamatos, vidáám, sok informm, sok informáácicióót ad, t ad, 
hathatáározott hang, frozott hang, féérfi beszrfi beszéél, nagyon gyors, hadarl, nagyon gyors, hadaróó, t, töömmöör, r, 
elelőőre megre megíírt szrt szöövegveg



4.4. spontspontáán n narratnarratíívava::
hangshangsúúly, lassly, lassúú temptempóó, folyamatos, nagyon lassan besz, folyamatos, nagyon lassan beszéél, l, 
szeretnszeretnéé megmagyarmegmagyaráázni a legfontosabb zni a legfontosabb öötleteket, dallam, tleteket, dallam, 
nagyon nyomatnagyon nyomatéékoskos

5.5. sportksportköözvetzvetííttéés:s:
leleíírróó, komment, kommentáállóó, kiv, kiváárróó, rendszertelen, nem folyamatos, , rendszertelen, nem folyamatos, 
nagyon nagy nagyon nagy éés hosszs hosszúú szszüünetek, kevnetek, kevéés, sponts, spontáán szn szööveg, veg, 
nnééha nagyon gyors beszha nagyon gyors beszéédd

6.6. ismeretterjesztismeretterjesztőő film:film:
lasslassúú, nyugtat, nyugtatóó beszbeszééd, d, éértelmezett szrtelmezett szööveg, nagyon lassveg, nagyon lassúú
temptempóó, meleg hangon mes, meleg hangon mesééll

7.7. prpréédikdikáácicióó::
nagyon nyomatnagyon nyomatéékos, magyarkos, magyaráázzóó, lass, lassúú, elgondolkod, elgondolkodóó, , 
harmonikus harmonikus éérzrzéés, nagyon lassan beszs, nagyon lassan beszéél, visszhang, l, visszhang, 
fennkfennköölt, hangslt, hangsúúlyos, szerkesztett szlyos, szerkesztett szöövegveg



8.8. reklrekláám:m:
nagyon gyors besznagyon gyors beszééd, pd, páárbeszrbeszéédek, kevdek, kevéés szs szööveg, veg, 
magas hang, intonmagas hang, intonáácicióó, nagyon vid, nagyon vidáám hang, m hang, 
gyorsan sok informgyorsan sok informáácicióót kt köözzööl, olyan rekll, olyan rekláámozmozóó

9.9. vers:vers:
lasslassúú, hangs, hangsúúlyos, mondatrlyos, mondatróól mondatra mond l mondatra mond 
mindent, jellegzetes intonmindent, jellegzetes intonáácicióó, ritmusos, dallamos, , ritmusos, dallamos, 
úúgy beszgy beszéél, hogy mindenki megl, hogy mindenki megéértse, tagolt, rrtse, tagolt, ríímes mes 
szszööveg, nagy szveg, nagy szüünetek, jellegzetes hangnetek, jellegzetes hang

10.10. mese:mese:
magas, mesmagas, mesééllőő hang, lasshang, lassúú, ny, nyúújtott szjtott szööveg, nagyon veg, nagyon 
éérthetrthetőően beszen beszéél, lassl, lassúú, szeretetteljes, , szeretetteljes, „„szszíínesnes”” hanghang



TempTempóó éés szs szüünetnet

85585529298554855410,810,8228228210442104410. mese10. mese

10501050535314698146989,99,913113113209132099. vers9. vers

148148882073207313,613,630930922755227558. rekl8. rekláámm

8958953232716071609,39,313813814887148877. pr7. préédikdikáácicióó

2671267131318013801314,214,225725718105181056. ismeretterjeszt6. ismeretterjesztőő filmfilm

170017005454135981359812,512,514714711765117655. sportk5. sportköözvetzvetííttééss

40640619195685568511,211,227527524631246314. spont4. spontáán n narratnarratíívava

334334882341234114,414,439539527524275243. h3. híírekrek

53353322226397639712,712,728228222145221452. spont2. spontáán dialn dialóógusgus

29629610102665266512,812,830730724063240631. 1. mműűsorelsorelőőzeteszetes

((msms))((msms))(hang/sec.)(hang/sec.)((msms))

szszüün.n.áátltl..szszüünn//szszöövv. %. %szszüünetnetart.sebart.seb..b.hangb.hangjelidjelidőőSZSZÖÖVEGVEG



ArtikulArtikuláácicióós sebesss sebesséég (hang/sec.)g (hang/sec.)
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SzSzüünet arnet aráánya az egnya az egéész szsz szöövegben (%vegben (%--ban)ban)
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ÁÁtlagos sztlagos szüünethossznethosszúússáág (g (msms--banban))
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KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


