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ELŐSZÓ 
 

Értekezésemben beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők lehetséges összefüggéseit 

vizsgálom objektív mérések alapján, főként pszicholingvisztikai és fonológiai szemléletű 

megközelítésben. A beszéd észlelése multimodális, vagyis nem csupán a hallási, hanem a 

vizuális csatornán keresztül közvetített impulzusokat is felhasználjuk a beszédnek mind a 

percepciója, mind a produkciója során.
1
  

Abból indulok ki, hogy mind a beszéd produkciójában, mind a percepciójában a 

szupraszegmentális eszközök mellett más testbeszéd-jellemzők (gesztusok) is részt 

vesznek, és ezek némelyike következetes együtt járást mutat bizonyos 

beszédjellemzőkkel.
2
 Ugyancsak célul tűztem ki annak megválaszolását, hogy a félspontán 

beszédben vizsgált nonverbális (vokális és nem vokális) eszközök közül melyek azok, 

amelyek hatással lehetnek a hallgató percepciójára a beszélő minősítésében (pl. előadói 

minősítése, beszédtempója). Célom még az is, hogy megvizsgáljam: van-e különbség 

férfiak és nők között a vizsgált beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők használatában. 

Értekezésemben a beszéd
3
 körfolyamat-jellegét figyelembe véve, két oldalról 

közelítem meg a beszéd és a testbeszéd jellemzőinek, és azok összekapcsoltságának 

bemutatását. Egyfelől a beszédprodukció oldaláról, egy 2002-ben elkezdett, három 

lépcsőből álló, félspontán beszédre épülő kutatássorozat alapján a beszédjellemzők és 

néhány testbeszéd-jellemző kapcsolatát mutatom be, azzal a folyamattal együtt, ahogyan a 

vizsgált testbeszéd-jellemzők kiválasztása történt. Ennek a folyamatnak a bemutatását azért 

érzem szükségesnek, mert tudomásom szerint hasonló vizsgálat korábban nem történt.  

Ugyancsak bemutatom egy olyan új mérési módszer alapjait, amely mind a 

beszédjellemzők, mind a testbeszéd-jellemzők működését eszközönként százalékos 

értékben kifejezhetővé teszi, így megkönnyítheti (mások számára is) az 

összehasonlításukat, és a közöttük feltételezésem szerint meglévő összefüggések további 

elemzését.  

Korábban mások általában egyetlen testbeszéd-jellemző (pl. a fejmozgás, a 

tekintethasználat, vagy a kézgesztusok) és a beszéd valamely tulajdonságának (pl. 

beszédfolyamatosság, beszélőváltások) összefüggését vizsgálták. 

                                                 
1
 Lásd pl. Massaro 1987. 

2
 Vö: Wagner et al. 2014. 

3
 E dolgozatban a „beszéd” szót általános értelemben használom azokban az esetekben, amikor a mondatban 

mind a beszéd produkciójára, mind a percepciójára vonatkozik. 
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 Témámhoz legközelebb azok a vizsgálatok állnak, amelyekben ún. beszélő fejek 

animációjában a szemöldök és a fej mozgását vizsgálták, a hangsúllyal illetve a 

percepcióval összefüggésben.
4
 Emellett tudomásom szerint félspontán beszéd előadói 

helyzetben
5
 történő vizsgálata sem történt korábban. 

A félspontán beszéd vizsgálata során a dallam mondatvégi
6
 megvalósulásának és a 

beszédtempónak a kapcsolatát mutatom be a testbeszéd jellemzők közül a fejmozgással, a 

szemkontaktus és a kézgesztus használatával, valamint a lábváltásokkal.  

Az adatok és statisztikai összefüggések elemzése alapján – mind a magyar, mind a 

nemzetközi irodalomban elsőként – megállapításokat teszek a kiválasztott beszédjellemzők 

és testbeszéd-jellemzők között talált összefüggésekre, és következtetéseket kísérelek meg 

levonni beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők lehetséges kapcsolatáról. A 

következtetések során a talált összefüggéseknek, és a hallgatóság percepciójára tett hatásuk 

lehetséges magyarázatát is megfogalmazom. 

Bemutatom továbbá egy beszédpercepcióra épülő kutatás eredményeit is; egy 

testbeszéd-jellemző, a szemkontaktus
7
 hallás-alapú azonosításának kísérletét mutatom be, 

ahol az internetre feltöltött kérdőíves, és felolvasott hanganyagon történt vizsgálati kérdés 

az volt: képesek-e a hallgatók hallás alapján (tehát a vizuális csatornán érkező információ 

hiányában is) azonosítani, hogy a felolvasó mely szavaknál nézett föl a papírból. 

E vizsgálatokkal kapcsolatban, elsősorban a megállapítások és következtetések 

során figyelembe veszek kommunikációs és metakommunikációs megközelítéseket, illetve 

a nonverbális megnyilvánulások vizsgálatának eddigi kutatási eredményeire is 

támaszkodom.  

A dolgozatomban bemutatott vizsgálatok eredményei hasznosak lehetnek mind a 

beszédtechnika területén, mind a beszédtechnológiában. Utóbbinál annak a problémának a 

megoldásában, hogy az animált figurák beszéde és mozgása olyasféle szinkronba kerüljön, 

amilyen a valódi beszélő emberre jellemző. Emellett a nemek szerinti csoportosítás alapján 

kapott eredmények és következtetések a gendernyelvészet számára is hasznosíthatóak 

lehetnek. 

 

                                                 
4
 Pl. Granström et al. 2001, Munhall et al 2004. 

5
 Előadói helyzet: az előadó közönség előtt, esetleg kamera jelenlétében beszél. 

6
 A terminussal, illetve a spontán (félspontán) beszéd szegmentálási problémáival a későbbiekben 

foglalkozom. 
7
 „szemkontaktus” alatt minden olyan tekintetviselkedést (az angol nyelvű irodalomban eye-behavior, vagy 

gaze-behavior) értek, amikor a felolvasó / előadó felnéz és tekintetével keresi a hallgató(k) tekintetét, akár 

valódi, akár virtuális hallgatóságról van szó (pl. telefonbeszélgetés, előre rögzített nyilatkozat, stb. esetén). 
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I. BEVEZETÉS 

 

Az a gondolat, hogy a beszéd és a testbeszéd összefügg, már a 20. század elején 

megjelenik
8
 a nyelvészeti szakirodalomban (pl. Pike 1943, Trager 1958, Abercrombie 

1968a), azok az idegtudományi eredmények azonban, amelyek alátámasztják, hogy 

valóban vannak ilyen összefüggések, kevés kivétellel a 21. században keletkeztek.
9
    

A beszéd bonyolult, összetett, sok nézőpontból vizsgálható és vizsgált jelenség. 

Témája többek között a nyelvészetnek (fonetika, fonológia, pszicholingvisztika), a 

kommunikáció-elméletnek (kapcsolat), a kibernetikának (mesterséges beszéd), a 

pszichológiának (verbális és nem verbális beszédviselkedés, intelligencia, memória), az 

orvostudománynak (pszichiátria, magatartástudományok, idegtudományok, foniátria), és 

még számos más tudományterület foglalkozik vele. Ebből következik, hogy a beszéd 

vizsgálata során érdemes multidiszciplináris szemléletet követni. A ’beszéd’ fogalmának 

definiálásában a különböző tudományterületek eltérő meghatározásokat alkalmaznak. 

A beszéd körfolyamat, amely produkció és percepció egymással összefüggő, de 

relatíve önálló működése során teszi lehetővé a beszéd létrehozását és megértését. A 

beszéd természete multimodális; a percepció során a vizuális csatornán keresztül érkező 

ingerek is részt vesznek benne, a szájmozgás (McGurk hatás, McGurk–MacDonald 1976), 

valamint a gesztusok és a mimika összhangja, vagy ellentmondása a mondanivalóhoz 

képest (Olaszy 2010a:12). Produkciós szempontból a különböző beszédstílusokat két 

végpont: a felolvasás és a spontán beszéd között egy képzeletbeli skálán helyezhetjük el 

(Lindblom 1990). A két végpont között számos megvalósulási forma azonosítható, az 

előadói helyzetben vizsgált félspontán beszéd a két végpont között félúton helyezhető el. 

Minél közelebb áll a beszédforma a felolvasáshoz, annál több ideje jut a beszélőnek az ún. 

mikortervezési szakaszra, a szöveg fonetikai megvalósítására.  

A beszéd produkciójában és percepciójában szerepet játszanak a beszélő attitűdjei 

is, amelyek magatartásformákban jelennek meg, és a beszélő viszonyulását, relációját 

fejezik ki saját magával, hallgatóival, mondanivalójával és az adott beszédhelyzettel 

kapcsolatban (vö. Varga 1994). Ezek az attitűdök a szupraszegmentális szinten 

nyilvánulnak meg. A szupraszegmentális szerkezetben egyszerre jelennek meg értelmi és 

                                                 
8
 De már az ókorban is számon tartották ezt az összefüggést, kiemelve elsősorban a kéz szerepét, pl. 

Quintilianus (vö. Bańczerowski 2003:4) vagy Cicero (vö. Adamikné Jászó  2013:460) 
9
 Itt elsősorban az idegtudományi kutatások, valamint a beszédtechnológia legújabb eredményeire és a velük 

kapcsolatban felmerült kérdésekre gondolok, ezekről később bővebben is szó lesz. 
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attitűdjelző funkciók (Varga 1994:471) például a tagolás, a megnyilatkozás tematikus 

jelentése, vagy a beszélő és a hallgató közötti státuskülönbség.  

A szupraszegmentális eszközök használata egyrészt univerzális (lásd pl. Maddieson 

1997) másrészt nyelvfüggő (Hirst – Di Cristo 1998). 

A percepció során a nonverbális vokális eszközök némelyike erőteljesebb 

„üzenethordozónak” tűnik, mint mások. Ilyen a beszéd dallama. A beszéd dallamát vagy 

hanglejtését nagyobb nyelvi egységeken értelmezzük (amilyen a mondat vagy a szöveg). 

Ez fölveti a szegmentálás kérdését, amely a spontán beszéd esetében a legnehezebb, de 

félspontán beszédnél is számos megfontolást igényel. Annak ellenére, hogy a spontán 

beszédben a mondathatárok jelzése nem egyértelmű, a hallgatónak nem okoz nehézséget, 

hogy a hallott közlésekben a szavakat, és nagyobb egységeket, pl. mondatokat, vagy 

gondolati egységeket megkülönböztesse. Az alapegység meghatározása ugyanakkor a 

spontán beszéd vizsgálatának egyik alapvető kérdése, hiszen ez alapfeltétele a hangzó 

közlések megértésének és értelmezésének (Gósy 2003). Gósy (2003) ún. virtuális 

mondatokat azonosított spontán beszédben, annak alapján, hogy a hallgatók képesek ezeket 

meglehetős biztonsággal maghatározni. Azt vizsgálva, hogy milyen támpontokra 

támaszkodhattak a virtuális mondatok határainak elkülönítésében, azt találta, hogy 

elsősorban a szünet, és az alaphangmagasság-változás volt ebben segítségükre, míg az 

alacsonyabb frekvenciaérték (amely felolvasásban a mondatvégi megvalósulásokat 

jellemzi) statisztikailag nem volt szignifikáns. Gósy kiemeli, hogy önmagában egyik 

prozódiai tulajdonságnak sincs határjelző funkciója, hanem a hallgatók ezek kombinációi 

alapján döntenek, döntéseik nem objektív értékeken, hanem viszonyokon alapulnak, és 

fontos megerősítő szerepe van a szemantikai szerkezetnek is.  

Markó (2013) az irreguláris zönge szerepét vizsgálva azt találta, hogy a 

mondatvégre eső intonációs frázisok végén nagyobb arányú a glottalizáció, és a 

mondathatár glottalizációval való megjelölése „még azoknál a beszélőknél is relatíve 

gyakori, akiknek a zöngeképzése egyébként ritkán vált át irregulárisba.” (Markó 2013:75). 

A glottalizáció határjelző szerepét más nyelvekre is igazolták (pl. Smith 2011). 

A beszéd percepciójával kapcsolatban több olyan hazai vizsgálat is történt már, 

amelyek a beszéd hallgatása alapján a hallgatóban kialakuló benyomás megbízhatóságára 

vonatkoztak (pl. Gósy 2001, Gocsál 1998, Gocsál–Huszár 2003), de ezek többnyire a 

beszélő fiziológiai adottságainak (életkor, testsúly), vagy személyiségjegyeinek (pl. 

barátságosság) vizsgálatát célozták.  
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Általában elmondhatjuk, hogy a nonverbális eszközök használatának percepciója 

alapján döntünk a beszélőről olyan kérdésekben, hogy például mennyire érezzük 

hitelesnek, magabiztosnak, barátságosnak, vagy meggyőzőnek, vagyis milyen 

benyomásunk alakul ki róla. A nonverbális eszközök (testbeszéd-jellemzők) közül ebben a 

dolgozatban olyan eszközöket választottam ki, amelyek észlelése a vizuális csatornán 

keresztül történik: a fejmozgás, a szemkontaktus, a kézgesztus és a lábváltások 

kiválasztása a vizsgálatba egy elővizsgálat alapján, a Pearson-korrelációk figyelembe 

vételével történt.  

Arra a problémára, hogy összehasonlíthatóvá tegyem a beszéd hangtestén 

megjelenő eszközöket a testbeszéd vizsgált eszközeivel, egy új mérési módszer alapjait 

dolgoztam ki. Ennek során nem támaszkodhattam mások kutatási eredményeire és 

módszertanára, ezért döntöttem saját mérőeszköz és módszertan kidolgozása mellett. Az új 

módszer lényege, hogy a beszéd- és testbeszéd-jellemzők mérésében – az intonációs 

fonológia megközelítéséhez hasonlóan – diszkrét kategóriákat tartalmaz (pl. egy eszköz 

vagy van – vagy nincs, megadott viszonyítási ponthoz képest, pl. a megnyilatkozásvég, és 

megadott szempont szerint mér, pl. le – fel – oldalra, stb.). Így lehetőség van az egyes 

értékeket objektíven értékelni és százalékban kifejezni, ezáltal beszédjellemzők és a 

testbeszéd-jellemzők összehasonlíthatóvá válnak. 

Bár az eszköz validálása még nem történt meg, a módszert statisztikai próbának is 

alávetve az eredmény megerősítette, hogy az egyes eszközök mérésére a módszer 

alkalmas.  Emellett az elmúlt két évben hat személynek sikerült megtanítanom a mérési 

módszer használatát, akik egyező eredményeket mérnek vele. Így a kockázatok ellenére 

vállalkoztam a bemutatására, mivel úgy gondolom, a (várható) kritikák segíthetnek abban, 

hogy a módszer, amely beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők összehasonlítását és 

ezáltal együttes vizsgálatát teszi lehetővé, mások számára is hasznos lehet, a  szakmai 

értékelés pedig segíthet abban, hogy még pontosabb és megbízhatóbb legyen.  

Dolgozatomban egy percepciós vizsgálat bemutatásával azt szeretném illusztrálni, 

milyen hatása van a beszéd egyes hangzásbeli tulajdonságainak a hallgatók benyomására, 

illetve célom annak bemutatása is, hogy a legújabb idegtudományi kutatási eredmények 

figyelembevételével milyen további kutatási kérdéseket lehetséges megfogalmazni.  

E kutatások eredményei többek között azt mutatják, hogy a funkcionális agyi 

aszimmetriák ellenére – amilyen például a beszédközpontok bal agyféltekei lokalizációja – 

sokkal dinamikusabb és interaktívabb a kapcsolat a féltekék, illetve a beszéd és más 
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cselekvések motoros központjai között, mint ahogyan korábban gondolhattuk (lásd pl. 

Hughdahl 2005, vagy Catani 2004, Catani et al. 2010 publikációit).  

Ezek a friss kutatási eredmények egyben rávilágítanak, hogy a különféle 

cselekvések, érzékelések és a nyelvhasználat agyi reprezentációs területei közötti 

kapcsolatok egyre részletesebb feltérképezése és tudományos vizsgálata a közeli jövőben 

központi kérdése lehet mindazon tudományterületeknek, amelyek az emberi nyelvvel 

(kialakulásával, működésével, használatával) foglalkoznak, és eredményeik akár egy újabb 

paradigmaváltáshoz is vezethetnek.  

I.1. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A METAKOMMUNIKÁCIÓ 

I.1.1. A kommunikáció meghatározása 

A kommunikáció, ezen belül az emberi kommunikáció fogalmának 

meghatározására számos kísérlet történt, de egységesen elfogadott definíció máig sem 

született. Így lehetséges, hogy ma több tucat elfogadott, különböző iskolák különféle 

nézőpontjából alkotott modellje és meghatározása van az emberi kommunikációnak 

(Griffin 2001). Ez nem egyedülálló jelenség hasonló bonyolultságú tudományterületeken, 

ugyanezt tapasztalhatjuk például az intelligencia, vagy akár a nyelv fogalmának 

meghatározási kísérleteiben is. 

I.1.2. A kommunikáció elméleti irányzatai és legismertebb modelljei  

A kommunikáció elméletének különféle iskoláit, irányzatait többféle szempontból 

lehetséges csoportosítani. Például megkülönböztethetők aszerint, hogy a kommunikációt 

mint egyszeri aktust, vagy mint folyamatot vizsgálják. Egyszeri aktusként tekint a 

kommunikációra a tranzakciós és az interakciós felfogás, míg folyamatként szemléli a 

kultivációs, a participációs és a rituális megközelítés. (Boronkai 2011).  

 Az alábbiakban az irányzatokat terjedelmi okokból csak felsorolás-szerűen 

foglalom össze. 

A tranzakciós és az interakciós felfogás (a kommunikáció „egyszeri aktus”) 

nézőpontjából a ’tranzakció’ / ’interakció’ a lényeges abban a folyamatban, amelynek 

során egy személy a kultúra és a társadalom tagjává válik. ’Üzenet’ alatt pedig olyan 

jelképződményt értenek, amely az üzenet feladója és vevője közötti interakcióban (a 

kódolásban és a dekódolásban) jelentést hoz létre (Boronkai 2011).  
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 A tranzakciós elméletek közös alapvetése, hogy a kommunikációt egyszerű 

üzenetátadásnak (tranzakciónak) tartják adó és vevő között. Az ide tartozó elméleteket 

statikusságuk miatt éri a legtöbb kritika is: elsősorban két gép közötti „üzenetváltás”, vagy 

az írásbeli kommunikáció folyamatának (pl egy e-mal megírása - elküldése - elolvasása) 

leírására alkalmasak, de párbeszéd modelljeként nem, vagy csak nehézkesen működnek 

(Griffin 2001).  

E modellek közül valószínűleg a legelterjedtebb a Shannon-Weaver modell 

(Shannon – Weaver /1949/ 1986), amely a legtöbb kritikát is kapta (pl. Chandler 1994). A 

modell népszerűsége valószínűleg annak köszönhető, hogy egyszerű, általánosítható és 

mérhető; gyengesége viszont, hogy „nem csupán túlságosan leegyszerűsíti a 

kommunikáció működését, hanem „egyenesen félrevezető az emberi kommunikáció 

természetét illetően” (részletes kritikáját lásd Chandler 1994). A tranzakciós iskolához 

sorolható Schramm és Osgood, vagy Jakobson kommunikációs modellje, illetve Barnlund, 

vagy Berne tranzakciós modellje is (Boronkai 2011), ezeket a továbbiakban tekintem át 

röviden.  

 Schramm és Osgood felismerve a kommunikáció körkörös jellegét, kiterjesztette a 

Shannon-Weaver modellt (Schramm 1954). Felfogásukban az adó és a vevő nem két külön 

entitás, hanem folyamatosan szerepet cserélő résztvevők. Modelljükben figyelembe vették 

az átadás - interpretálás (tolmácsolás) folyamatát is. Az adó és a vevő helyett az 

interpretáló válik fontossá, ezzel a modell mindkét végponton összekapcsolódik, és 

kirajzolódik a kommunikáció körkörös jellege. Megkülönböztetik a személyen belüli 

(intraperszonális), és a személyek közötti (interperszonális) kommunikációt. Miután a 

kommunikációs folyamatban minden résztvevő egyformán kódoló (üzenetküldő), és 

dekódoló (az üzenet vevője), mindegyikük interpretál (tolmácsol) is a folyamatban. 

Schramm szerint a kommunikáció folyamatának nincs kezdő- és végpontja, mivel az egy 

állandóan zajló folyamat. Ezzel a megközelítéssel olyan dinamikus modellt állított fel, 

amelyben leírható, hogyan változik meg egy (kommunikációs) szituáció, miért fontos a 

redundancia, és magyarázatot ad arra is, hogyan csúszhat félre az üzenet (Forgó é.n, 

Medoff 2011:4).  

 Jakobson szerint hat tényező szükséges ahhoz, hogy kommunikáció jöjjön létre 

(Jakobson 1960). Ezek közül az adó, a vevő, (vagy Feladó és Címzett), az üzenet, a 

csatorna és a kód a Shannon–Weaver modellben is szerepel. Ahhoz, hogy hatékony legyen 

az üzenet, szükség van még egy olyan kontextusra, amire az üzenet utal, ami a címzett által 

megragadható, és ami verbális, vagy verbalizálható (Horányi–Szabó 2007:195). Emellett 
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Jakobson megkülönbözteti a kommunikáció (avagy a nyelv) hat funkcióját is: referenciális 

(közlő, tájékoztató), emotív (érzelmi), konatív (felhívó, befolyásoló), fatikus (a kapcsolat 

fenntartását szolgáló), metanyelvi (magyarázó, a kód értésének ellenőrzését szolgáló) és 

poétikai (esztétikai hatás keltését szolgáló) funkció (Boronkai 2011). 

Barnlund felfogásában a kommunikáció sem nem reakció valamire, sem nem 

interakció valakivel, hanem tranzakció, amelynek során az ember jelentéseket produkál és 

tulajdonít céljai megvalósítása érdekében. Modelljét a legkidolgozottabb tranzakciós 

modellnek is szokás nevezni. Elmélete hét posztulátumra épül: 1) a kommunikáció a 

jelentés evolúcióját írja le, vagyis a világ maga jelentés nélkül való, az ember tölti meg 

jelentéssel és nyelvvel. 2) A kommunikáció nem statikus, hanem az interpretálóban 

lejátszódó dinamikus folyamat. 3) A kommunikáció folytonos, azaz nincs kezdete és vége, 

az ember születésével kezdődik és a haláláig tart. 4) A kommunikáció körkörös, vagyis 

nem válik szét élesen adó, vevő és közlemény kategóriája. 5) A kommunikáció 

megismételhetetlen, vagyis ugyanaz a közlemény nem kerül kétszer a rendszerbe, illetve az 

nem vált ki kétszer ugyanolyan hatást. Ennek oka, hogy a rendszert irányító szabályok is 

folyamatosan változnak. 6) A kommunikáció irreverzibilis – vagyis a közleményt nem 

lehetséges visszaszívni, meg nem történtté tenni. 7) A kommunikáció összetett – mivel a 

jelentés evolúciója a személyiségen belül is egyszerre több szinten halad. Külön modellen 

ábrázolja a személyen belüli és a személyközi kommunikációt. (Barnlund in: Horányi 

szerk. 2003 I.:26-42). 

Berne játszmaelméletének alapja, hogy minden emberi lénynek szüksége van 

érzelmekre és ingerekre (ha ezeket nem kapja meg, annak szervi betegség lehet a 

következménye). Ezen kívül minden emberben jelen van az elismerés utáni vágy, és a 

struktúraéhség, ezért van szükségünk társas érintkezésre. A játszmák a társas érintkezés 

során jönnek létre. A társas érintkezések egysége a tranzakció, amely egy tranzakciós 

ingerből és egy tranzakciós válaszból áll. Emellett Berne három alapvető én-állapotot 

határoz meg: a Gyermeki, Szülői és Felnőtt én-állapotokat, valamint ezek altípusait. A 

játszmák a kiegészítő, rejtett tranzakciók révén valósulnak meg, és lényegük, hogy a 

kezdeményező fél győzelemre törekszik (Berne 2009).  

 Az interakciós elméletek figyelembe veszik a kommunikáció körfolyamat-jellegét, 

amennyiben felfogásukban közös, hogy a tartalmat a kommunikációban résztvevő felek 

közösen hozzák létre, mindkét fél aktivitása révén. Ehhez a felfogáshoz tartoznak a 

beszédaktus-elmélet kidolgozói (Austin, Searle, Grice). Ennek az elméletnek a lényege, 
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hogy a beszédet egyben cselekvésnek fogja föl, vagyis valaminek a kimondása vagy 

megnevezése egyben létrehozás és cselekvés is. 

 Austin fogalmazta meg először, hogy a nyelvhasználat nem csupán a cselekvés 

irányítója, hanem maga a cselekvés is. Ezt a cselekvést az információátvitel révén 

valósítjuk meg (például ahhoz, hogy a bocsánatkérés aktusát megvalósítsuk, elég azt 

mondani: „bocsánat”, vagyis a kimondás maga a cselekedet.). Az ilyen 

megnyilvánulásokat performatívumnak nevezi, ezek lehetnek őszinték, vagy őszintétlenek. 

A leíró, informáló, megállapító kijelentéseket konstatívumnak nevezte, amelyek igazak, 

vagy hamisak lehetnek. A beszédaktusokat öt osztályba sorolta (ítélkezők, végrehajtók, 

elkötelezők, viselkedők, bemutatók), és minden osztályhoz igéket rendelt. Azt is 

leszögezte, hogy a beszédaktusok sikerességének feltételei vannak. Az első feltétel, hogy a 

beszédaktus végrehajtójának megfelelő felhatalmazással kell rendelkezni (pl. senki nem 

ítélheti börtönbüntetésre a szomszédját, hacsak nem ő a bíró). A második feltétel a helyes 

végrehajtás, bizonyos szabályok, rutinok pontos és maradéktalan betartása (erre egy példa 

az egyházi liturgikus szertartások rendje). Végül a harmadik az őszinteségi feltétel: a 

bocsánatkérés csak akkor lesz hiteles, ha a beszélő őszintén gondolja. A beszélés során 

ezen kívül három aktust végzünk, mégpedig lokúciós, illokúciós és perlokúciós aktust. A 

lokúciós aktus egy bizonyos mondat kimondása, ennek fonetikus (hangok kiejtése), fatikus 

(olyan hangsor kiejtése, amely grammatikailag meghatározott) és rétikus (az előzőek 

értelemmel és referenciával telítődnek) összetevői vannak. Az illokúciós aktus során a 

lokúciós aktust valamire (például kérdezésre, válaszadásra, szándéknyilvánításra) 

használjuk. A perlokúciós aktus pedig a hallgatónkra gyakorolt hatást jelenti, egyben 

annak bizonyítéka, hogy a lokúciós aktussal valamilyen hatást gyakoroltunk a hallgatóra 

(Austin in: Pléh et al. 2001b:29-42).  

 Searle, továbbgondolva Austin elméletét, a beszédaktusokat nem igékkel 

értelmezte, hanem értelmük és céljuk, azaz illokúciós erejük alapján osztályozta. A 

beszédaktusokat öt típusba sorolta: asszertívum (a beszélő valaminek a létezéséről, 

fennállásól nyilatkozik), direktívum (a beszélő törekvése, hogy a hallgató megtegyen 

valamit), komisszívum (a beszélő elkötelezi magát valamilyen jövőbeni aktus 

végrehajtására), expresszívum (valamilyen érzelem, állapot kifejezése), és deklaratívum (a 

jogosítványunk érvényesítése, annak garantálása). Searle megkülönbözteti a szó szerinti és 

a beszélő szándéka szerinti jelentést és bevezeti a közvetett, vagy indirekt beszédaktus 

fogalmát - ilyen lehet számos udvariassági fordulat, vagy a retorikai kérdés (Searle in: Pléh 

et al 2001:43-61). 
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 Grice jelentéselmélete nagy hatást gyakorolt mind a nyelvészetre, mind a 

kommunikációelméletre. Először is megkülönböztette a ’természetes’ és ’nem természetes’ 

jelentés fogalmát; előbbi esetben a mondat a következményeivel áll kapcsolatban (például:  

’valaki csöngetett azt jelenti, hogy valaki áll az ajtó előtt). A ’nem természetes jelentés’ az 

„úgy érti”, „azt akarja mondani” típusú helyzetekre vonatkozik (például John azt akarja 

mondani, hogy késni fog), ilyenkor a közölni kívánt tartalom és a közlésre használt mondat 

között van kapcsolat. (Grice in: Pléh et al. 2001:188-197).  

A folyamatiskola a kommunikációt mint folyamatot vizsgálja, abból a szempontból, 

hogy milyen szerepet tölt be a kommunikáció az emberek (humán ágens) életében. 

Képviselői az interakciót olyan folyamatnak tekintik, amelyben egy személy kapcsolatot 

létesít egy másik személlyel, azzal a céllal, hogy befolyásolja annak viselkedését. ’Üzenet’ 

fogalmán pedig mindazt értik, amit a kommunikátor abba beleért, vagy amit azzal kifejez. 

Az üzenet továbbításában (vagyis a kommunikációs folyamatban) a szándékosságnak 

kiemelt szerepe van. Arra a kérdésre, hogy milyen szerepe van a kommunikációnak az 

ember életében, az ide tartozó három iskola háromféle választ ad: szocializációs (Gerbner), 

problémamegoldó (Horányi), vagy kultúrateremtő (Carey). 

 Gerbner (a tömegkommunikációs elmélet kidolgozója) társadalmi kommunikációs 

modellje (Gerbner 1956), amelyet kultivációs elméletnek nevez, a kommunikációt a 

tömegkommunikáció felől közelíti. A kommunikáció számára nem esemény, vagy aktus, 

hanem történetmesélés, amennyiben a televízió a társadalom intézményesített 

mesemondója. Így a felnövekvő generációk a szüleik helyett a televízióból tanulják meg, 

mi a helyes és a helytelen, vagy mi a fontos. Modellje a kommunikációt kétdimenziós, 

egyfelől érzékelési és befogadási, másfelől kommunikációs folyamatként ábrázolja. Ezek: 

a horizontális vagy perceptuális dimenzió, amelyben a valóságban történő E eseményt M – 

ember vagy gép – érzékeli, és érzékelése az E1 érzéklet. A vertikális vagy kommunikációs 

dimenzió során E1 átalakul az E-ről való szignállá, SE-vé, ami – szelekció eredményeként 

– adott csatornán és médium révén kommunikálódik. Az utolsó szakaszban ismét a 

horizontális dimenzió lép működésbe: M2 vevő és SE szignál interakciójából létrejön az 

SE1 jelentés.  

 A participációs iskola elméleti megalapozója Horányi, aki a kommunikációt 

egyfajta állapotnak tekinti Szerinte a kommunikáció a probléma felismeréséhez és a 

probléma megoldásához szükséges felkészültséget jelenti egy (problémamegoldó) ágens 

számára (’ágens’ nem csak ember, hanem bármilyen, probléma felismerésére képes 

rendszer is lehet). Ezért a kommunikáció egyben cselekvés: egyik ember közleményt küld 
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egy másiknak, aki pedig fogadja azt.  A probléma forrása lehet maga az ágens, vagy lehet a 

környezete. Bármelyikük állapota megváltozhat úgy, hogy valamilyen további változás 

lenne szükséges. A probléma pedig akkor tekinthető megoldottnak, ha a (problematikus) 

különbség az adott esetben kritikusnak számító különbség alá esett vagy éppen megszűnt. 

Horányi szerint a kommunikációban nem anyag vagy energia, hanem információ áramlik 

egyik helyről a másikra. Szerinte „a participációs felfogás egységes keretben vet számot 

egyrészt a kommunikációs jelenségszférában tetten érhető mikrostruktúrákkal, amelyeket 

manapság leggyakrabban, mint aktusokat (tranzaktust, interaktust vagy éppen 

beszédaktust) írják le, másrészt azokkal a makrostruktúrákkal, amelyek a kommunikációt 

nem aktusként, hanem állapotként, a világ állapotaként mutatják fel.” (Béres–Horányi 

2001:21). 

 A kommunikáció rituális elméletének megalkotója, Carey (1992) szerint a valóság 

nem más, mint a kommunikáció által létrehozott társadalmi jelenség. Szerinte a 

kommunikáció nem csupán a valóság létrehozására, hanem fenntartására is szolgál. 

Modelljében a rituális vagy expresszív kommunikáció meghatározói a közös értelmezések 

és érzelmek, a modell az adó vagy a vevő belső elégedettségét emeli ki. A rituális 

kommunikációban kulcsszerepet kap az erős jelképek használata, a kulturális értékek 

rejtett vonzereje, az összetartozás, a mítoszok és a hagyomány (Carey 1992). Ezeket az 

elveket mind a politikában, mind a reklámokban gyakran átveszik és felhasználják. 

 A folyamatiskola modern irányzatai közül egy csoportba sorolhatók azok, amelyek 

a nyelv és az azt használó társadalom kapcsolatát kutatják, azokat a módszereket és 

stratégiákat térképezik fel, amelyek révén egy adott közösség tagjai egymással és másokkal 

kommunikálnak. Ezek az irányzatok az antropológiában és a szociológiában gyökereznek, 

és az e terülteken végzett empirikus kutatások tapasztalatai következtében fölmerült egy 

olyan elméleti keret létrehozásának igénye, amelyen belül például különböző népcsoportok 

eltérő kommunikációs szokásai és interakciói leírhatók. Ez a fő törekvése az interakciós 

szociolingvisztikának, az etnometodológiának és a konverzációelemzésnek is.  

Az interakciós szociolingvisztika a kontextus, vagyis a funkció oldaláról közelíti 

meg a társalgást, a szociális kapcsolatok és interakciók hálózatán keresztül. Ennek a 

megközelítésnek, amelyet a kommunikáció etnográfiájának is neveznek, John Gumperz a 

kidolgozója. Nézete szerint a kommunikációs különbségek magyarázata, hogy az azonos 

nyelvi tudással rendelkező egyének különbözőképpen kontextualizálják a 

mondanivalójukat. Így különböző üzenetek jönnek létre, amelyeket aztán 

különbözőképpen értelmeznek (Gumperz–Hymes 1986).  
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Az etnometodológia elnevezés Harold Garfinkeltől származik (Garfinkel 1967). 

Garfinkel fő érdeklődési területe azokra a módszerekre irányult, amelyek révén a 

társadalom tagjai a szociális valóságot és rendet létrehozzák, a körülöttük lévő világot 

értelmezik. Felfogása szerint a társadalmi rend előfeltétele a sikeres kommunikáció, mert a 

világ megismeréséhez és megértéséhez csakis aktív cselekvéssel juthatunk el. Szerinte nem 

a szociális környezet alakítja a hétköznapi beszédtevékenységet, hanem fordítva: a 

társalgások révén alakul ki a bennünket körülvevő szociális világ.  

Egy másik irányzat, a beszélés néprajza (ethnogrphy of speaking), azt vizsgálja, 

hogyan viszonyul a beszéd a társadalmi szerveződéshez, illetve ahhoz, ahogyan a beszélők 

a saját kultúrájuk keretei között a világot látják (Síklaki 2008:20).  

Eredetileg az etnometodológia egyik altudományaként alakult ki a 

konverzációelemzés (CA, Converastion Analysis, Schegloff 1992). Ez a tudomány 

egyszerű empirikus módon, természetes hétköznapi beszélgetések rögzítésének és 

elemzésének segítségével a verbális interakció szerkezetét vizsgálja. A vizsgálat 

nézőpontja a kommunikatív aspektus, a beszélgetés létrejöttének folyamata (Iványi 2001). 

Később az etnometodológiai konverzációelemzés olyan további irányzatokra bomlott, mint 

a diskurzuselemzés, a funkcionális pragmatika, a dialóguselemzés és a nyelvészeti 

konverzációelemzés; ezek összefoglaló néven beszélgetéselemzésként váltak ismertté. 

A diskurzuselemzés többféle elméleti megközelítésre épül, és számos területen 

működik Az elmélet a beszédaktuselmélet kritikájából fejlődött ki, s a nyelvi cselekvés 

elméletének kidolgozásával áll összefüggésben. A diskurzuselemzés az írott és beszélt 

szöveg vizsgálatát (tehát a szövegnyelvészetet és a beszélgetéselemzést) egyaránt magába 

foglalja (Iványi 2001). Mind a konverzációelemzés, mind a diskurzuselemzés dinamikus, 

társas és interaktív jelenségként kezeli a nyelvet, amiből következik, hogy a jelentést nem 

egyes mondatok, hanem összetettebb üzenetváltások közvetítik, amelyben szerepet 

játszanak a résztvevők hiedelmei és elvárásai, ismeretei egymásról és a világról, valamint 

az a helyzet is, amelyben az interakció megvalósul (Crystal 1998:154). 

Szintén ehhez az iskolához sorolható Dell Hymes munkássága, aki az 

„antropológiai nyelvészet” mintájára létrehozta a „nyelvészeti antropológiát”, ezzel 

hangsúlyozva a terület (kulturális) antropológiai indíttatását (Hymes 1974). Hymes a 

különböző kultúrák és szubkultúrák jellemző beszédmódját kutatta, és a beszélgetés 

koherenciáját biztosító, a nyelvtanon túli szabályokat kereste. Koncepciójában 

megkülönbözteti a ’beszédesemény’ és a ’beszédhelyzet’ fogalmát. Beszédhelyzetnek 

nevezte az olyan társas szituációkat, amelyekhez sajátos szövegek kapcsolódnak, 
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beszédesemény alatt pedig az adott helyzetben megvalósuló, szabályok és normák által 

irányított verbális történéseket értette. A kommunikációt a kultúra részének, a 

nyelvhasználatot pedig kultúrához kötöttnek tartotta. SPEAKING
10

 modelljében a 

beszédesemények tényezőit osztályozta, az ahhoz szükséges kommunikációs komponensek 

felhasználásával. Néprajzi a megközelítése annyiban, hogy a néprajzban használatos 

megfigyelési és jegyzetelési, rögzítési technikákat alkalmazza.  

E dolgozat szempontjából pedig azért érdekes Hymes elmélete, mivel később, ’a 

kommunikáció néprajza’ elnevezéssel, elméletét kiterjesztette a metakommunikáció 

működésének leírására is.  

I.1.2.1 Tradicionális megközelítések a kommunikációban 

 

Egy másik lehetséges felosztás Em Griffiné (2001), aki az általa ismertetett, 

legfontosabb harminckét kommunikációs elméletet egy „empirikus – értelmező” skálán 

helyezi el, aszerint, hogy az adott elmélet szerzőinek megközelítése a kettő közül melyik 

nézőponthoz áll közelebb.  

Az empirikus és az értelmező megközelítés alapvető nézőpontbeli különbsége az, 

hogy az empirikusok elgondolása szerint vannak objektív igazságok, amelyek érzékszervi 

úton mindenki számára érzékelhetőek, elérhető adatokkal leírhatók, és az így 

megfogalmazott alapelvek mindaddig igaznak tekinthetők, amíg a feltételek viszonylag 

változatlanok maradnak. Az értelmező megközelítés hívei szerint viszont nem létezik 

objektív igazság, mivel a megismerőt a megismerttől nem lehet elválasztani. Felfogásuk 

szerint az igazság szubjektív, a jelentés pedig az értelmezésen múlik. (Griffin 2001:12). 

Griffin - Robert Craig nyomán (Craig 1999:133) - a kommunikáció 

megközelítéséről felállított hét tradíciót az empirikus – értelmező skálán újrarendezve 

mutatja be, ezzel mintegy térképet rajzolva a terület megismeréséhez. A Craig-féle hét 

tradicionális megközelítés követői által elfogadott meghatározások arról, hogy mi a 

kommunikáció (Griffin 2001:34-48).
11

 

A szociálpszichológiai tradíció felfogása szerint: a kommunikáció interperszonális 

befolyásolás. E tradíció hívei empirikus perspektívából vizsgálják a területet, úgy vélik, 

                                                 
10

  A ’SPEAKING’ betűszó, amely összesen 16 összetevőt tartalmaz, bővebben: im:53-62. 
11

 Az empirikus-értelmező skálán bemutatott egyes felfogásokról bővebben: Griffin 2001. Itt az egyes 

iskolákat csak felsorolásszerűen említem, elsősorban terjedelmi okokból. 
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hogy vannak olyan kommunikációs igazságok, amelyek módszeres, empirikus vizsgálattal 

feltárhatók.
12

 (Carl Hovland és a Yale attitűdvizsgáló csoport.) 

A kibernetikai megközelítés hívei szerint: a kommunikáció információfeldolgozás. 

A kibernetikai tradíció összekötő kapocsnak tekinti a kommunikációt bármilyen rendszer 

(számítógép, család, szervezet, média, stb.) különálló részei között. Képviselői például 

Claude Shannon, Warren Weaver (Shannon–Weaver /1949/ 1986).  

A retorikai hagyomány alapján: a kommunikáció a jól megszerkesztett nyilvános 

beszéd művészete. A szónoklás görög-római hagyományaira építő megközelítés szerint a 

szónokok olyan gyakorlati tanácsokat keresnek, amelyek segítségével mondanivalójuk és 

előadásuk a lehető leghatékonyabb lehet. E felfogás hívei szerint a szónoklás inkább 

művészet, mint tudomány. Leghíresebb képviselői: Arisztotelész, Cicero, a modern 

időkből pedig Winston Churchill, vagy Martin Luther King.
13

 A felfogás eredete egészen a 

szofistákig vezethető vissza, és képviselői között vita folyik arról, hogy a tanulás, vagy a 

gyakorlás a fontosabb. 

A szemiotikai hagyomány nézőpontjából a kommunikáció a jelek segítségével 

történő jelentésátvitel folyamata. Ennek az iskolának a képviselői kétségbe vonják, hogy a 

szavaknak pontosan definiálható jelentésük van, tehát szerintük a „helyes jelentés” 

keresése nem más, mint szemantikai csapda. Úgy gondolják, hogy a jelentést nem a 

szavak, hanem maguk az emberek hordozzák. Képviselői elsősorban szemiológusok, 

(szemiológusok: a szemiológia, más néven szemiotika az általános jeltudomány kutatói), 

többek között Ivon A. Richards,
14

 Charles Ogden, Ferdinand de Saussure, vagy Roland 

Barthes. Ezek a kutatók azt keresik, hogy a jelek hogyan közvetítik a jelentésüket és 

hogyan lehet félreértés nélkül használni őket. 

A szociokulturális hagyomány értelmezése szerint: a kommunikáció a társadalmi 

valóság létrehozója és megteremtője. Ennek a hagyománynak a képviselői azt feltételezik, 

hogy beszéd közben az emberek folytonosan újra- és újrateremtik a kultúrát. Szerintük a 

szavak azért nem tükrözik a valóságot, mert az összefüggés fordított: az a nyelv, amelyet 

gyerekkorunktól fogva használunk, meghatározza, hogy milyennek látjuk a valóságot. A 

nyelv szerkezete ilyen módon pedig befolyásolja gondolatainkat és tetteinket. Képviselői 

                                                 
12 Hovland, Carl I. – Irving L. Janis – Harold H. Kelley 1953. Communication and Persuasion: Psychological 

Studies of Opinion Change. Yale University Press 
13

 Itt elsősorban a híres „Van egy álmom…” beszéd alapján került a felsorolásba.  
14

 Ivor Armstrong Richards (1893 – 1979), irodalomkritikus. 
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között szerepel Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf (a Sapir-Whorf nyelvi relativitás-

elmélet kidolgozói).
15

 

A társadalomkritikai hagyomány felfogásában: a kommunikáció intellektuális 

kihívás az igazságtalan diskurzus ellen. E hagyomány képviselői az uralkodó 

nyelvhasználat társadalmi osztályokkal való kapcsolatát írják le, és azt kritizálják, hogy a 

hatalmon lévő csoportok kisajátítják a nyelvet, és nem hagyják szóhoz jutni azokat a 

csoportokat, amelyek kisebbségben, vagy hátrányos helyzetben vannak. Az erre való 

érzékenységet pedig a tömegtájékoztatás tovább tompítja. Ez a helyzet a status quo 

fenntartására szolgál. E felfogás neves képviselői között szerepel Max Horkheimer, 

Theodor Adorno, vagy Herbert Marcuse.
16

 

A fenomenológiai tradíció követői szerint: a kommunikáció önmagunk és mások 

felfedezése a dialóguson keresztül. A fenomenológiai tradíciókat követő kutatók azt 

vizsgálják, hogyan értelmezzük a saját szubjektív tapasztalatainkat. Ebben a kontextusban 

egy személyes történet fontosabb és megbízhatóbb lehet, mint bármely kutatási hipotézis, 

vagy kommunikációs axióma. Az ide tartozó kutatók szerint csak a párbeszéden keresztül 

lehetséges hiteles emberi kapcsolatokat kialakítani. (így gondolkodik pl. Carl Rogers, vagy 

Martin Buber).
17

 

Látható, hogy a fentebb bemutatott meghatározások nem lesznek segítségünkre a 

kommunikáció fogalmának megragadásában. Ez is mutatja, hogy a kommunikáció olyan 

tudomány, amelynek még nem alakult ki a paradigmikus magja (Kuhn 2000). Ezt a 

helyzetet Horányi Özséb egyenesen úgy fogalmazza meg, hogy „nincs is kommunikáció, 

hanem csupán jelenségek, akciók, vagy aktusok kommunikatív leírása lehetséges” 

(Horányi in: Horányi /szerk./ 2003:9).  

A magyar nyelvű irodalomban a legátfogóbb elméleti munka a kommunikációról 

Buda Béláé. Az ő álláspontja szerint a kommunikáció általánosan információelméletileg 

ragadható meg, és ebből a nézőpontból kommunikációnak nevezünk minden olyan 

folyamatot, „amelyben információ továbbítása történik jelek és/vagy jelrendszerek révén” 

(Buda 1994:13). Szerinte mára már elfogadottá vált a kommunikáció rendszer-alapú 

megközelítése, vagyis, hogy a kommunikáció mindig valamilyen rendszer része, ily módon 

több és más, mint alkotóelemeinek összessége.  

                                                 
15

 Bár az elméletet kettőjükről nevezték el, sohasem jelent meg közös publikációjuk (vö: Hill, Jane H – 

Mannheim, Bruce 1992. Language and World view, Annual Review of Anthropology 21: 381–406. 
16

 A „Frankfurti Iskola” néven ismert tudóscsoport vezető egyéniségei, a marxi hagyományok alapján 

gondolkodtak a társadalmi igazságtalanságról.  
17

 A fenomenológiai tradíció alapvetése: önmagunk és mások felfedezése a dialóguson keresztül lehetséges. 
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Felmerül a kérdés, hogy miért van ennyi különféle meghatározása a kommunikáció 

fogalmának: azért, mert a variációk csupán a különböző tudományágak eltérő nézőpontját 

tükrözik. Vagyis a tudományterület fejlődése során a fogalmi értelmezés és a 

fogalomhasználat megelőzte az elméleti rendszerezést. Ezért jöhettek létre különböző 

tudományágakon belül különböző kommunikációelméletek. Ezek mindegyikének 

fogalomanyaga és tételrendszere azonban Buda szerint (1994) lefordítható a másikra, 

éppen azért, mert csak nézőpontjuk szerint különböznek egymástól.  

A rendszer-alapú megközelítés újfajta gondolatmenetekre adott lehetőséget, 

amelyek alapján kommunikáció és nyelv kapcsolata egységbe fonódik. Pléh Csaba (é.n:14) 

hívja fel a figyelmet arra, hogy Hockett (1963) felfogásában az emberi nyelv, mint társas 

rendszer jelenik meg, és jellemző vonásai között Hockett olyanokat is bemutat, amelyek az 

emberi nyelvnek ehhez a sajátos társas rendszeréhez kapcsolódnak. Ezek némelyike az 

emlékezet és az emberi nyelvben megvalósuló kommunikáció kapcsolatával függ össze. 

Szerkezetileg tehát a kommunikáció egy sajátos intencionális rendszer. Grice (in: Pléh et 

al. 1997:213-227), majd Sperber (1986) kommunikációról való gondolatmenetében közös 

elem, hogy a nyelvet olyan kommunikációs rendszerként fogják föl, amelynek alapja, hogy 

a partnerben hiedelmeket keltünk arra nézve, hogy nekünk milyen hiedelmeink vannak, s 

ezek milyen szándékainkon alapulnak. Ebből az elképzelésből pedig következik, hogy az 

ember egyszerre szándékosan kommunikáló és szándéktulajdonító lény. 

E dolgozatban elsősorban a közvetlen emberi kommunikáció témáját vizsgálom, 

ami azt jelenti, hogy a kommunikációban részt vevők fizikailag egyszerre, egy térben jelen 

vannak a folyamat során. Másfelől egy olyan meghatározását is idézem a fogalomnak, 

amellyel az kissé konkrétabban is megragadható: „kommunikáció minden [olyan 

folyamat],
18

 amelyben információ továbbítása történik, függetlenül attól, hogy az 

információ milyen jelekben, vagy a jelek milyen rendszerében, kódjában fejeződik ki.” 

(Buda 1994:13). Buda hozzáteszi, hogy az emberek vonatkozásában érdemes ezt a 

meghatározást információk, gondolatok, érzelmek továbbítására kiterjeszteni, mivel a 

kommunikáció révén, megfelelő szimbólumok, szimbólum-rendszerek használata mellett 

az emberek információk, érzések, gondolatok közös értelmezésére törekszenek.  

Bár a kommunikáció kutatása még mindig hosszabb utat tudhat maga előtt, mint a 

háta mögött, korábban is történtek már kísérletek a kommunikáció olyan elméletének 

létrehozására, amely alkalmas a terület átfogó empirikus vizsgálatára és rendszerezésére. 

                                                 
18

 A zárójelben szereplő kiegészítés a szerzőtől származik.  



17 

 

Az egyik ilyen kísérlet az úgynevezett Palo Alto-csoport munkásságához fűződik. Ez a 

kutatócsoport eredetileg a skizofrénia tanulmányozására jött létre, Don D. Jackson 

pszichiáter és Gregory Bateson antropológus- nyelvész vezetésével, a 20. század ötvenes 

éveiben. A csoport meghatározó munkatársai Watzlawick, Jackson és Bavelas 1967-ben 

megjelent, és Batesonnak ajánlott könyve (Watzlawick et al 1967) az első, és mindeddig 

egyetlen olyan összefoglaló értelmezés, amelyben a szerzők az emberi kommunikációt 

összes fontos mintázatának értelmezése és szabályszerűségeinek modellezése révén írják 

le. 

I.1.3. A metakommunikáció fogalma és meghatározása 

A metakommunikáció lényege a viszony meghatározása a partnerral, vagy a 

kimondott szavainkkal. Bár a metakommunikáció nem azonos a nonverbális 

kommunikációval, megnyilvánulása arra épül. Érdemes tehát röviden áttekinteni, milyen 

álláspontok ismeretesek azzal kapcsolatban, hogy vajon a beszéd nem verbális jegyei 

hordoznak-e önálló, a verbális nyelvi jelektől független jelentést.  

Miller megfogalmazásában például a nonverbális kommunikáció „összegezve 

csupán jelentéktelen téma, és ha a hagyományos nyelvet kivesszük belőle, ami marad, nem 

más, mint oldalba bökések, vállrándítások, ajakbiggyesztések, sóhajok, kacsintások és 

pillantások.”  (Miller in: Harrigan et al. 2008:66). Miller itt nem veszi figyelembe, hogy „a 

hagyományos nyelvet” nem lehet „kivenni” a nonverbális kommunikációból, hiszen az 

„amit mondunk” és az „ahogy mondjuk” nem választható szét. Az emberi vokalizációban 

ugyanis éppen a verbális és a nonverbális jelzőrendszer egyidejű működése teszi lehetővé, 

hogy beszédünkben egyszerre vagyunk képesek szimbolikus jelentést közvetíteni a szavak 

révén, és ugyanakkor információt adni társadalmi, nemi hovatartozásunkról, pillanatnyi 

lelki- és fizikai állapotunkról, valamint a hallgatóhoz, és nem mellesleg a saját szavainkhoz 

való viszonyunkról, egy nonverbális, hang-alapú jelzőrendszer révén. (Scherer in: Scherer–

Ekman /szerk./ 1982:136-198). A Klaus Scherer nevével fémjelzett, „Affektív 

Tudományok” néven szerveződött iskola
19

 képviselői – akik számos különböző 

tudományág kutatóival dolgoznak együtt intézetükben – azzal érvelnek, hogy:  

1) az evolúció során a nem verbális vokális jelzőrendszer biztosította a kommunikációt, és 

ez hosszabb ideig tartott, mint amennyi ideje a beszéd kialakult, 
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2) a beszédnek számos nem verbális vokális eleme van (például akaratlan nem verbális 

vokális érzelemkifejezések),  

3) a beszédnek nem minden jellemzője verbális vagy nyelvi természetű. Ilyen például a 

beszéddallam, a hangminőség, a ritmus, vagy a szünetezés. Scherer álláspontja szerint 

mindez egy analóg jelzőrendszert képez, amely átszövi és megváltoztatja az elsődleges 

nyelvi kódot (Scherer in: Scherer – Ekman /szerk./ 1982:136-198).  

Argyle meghatározásában (1988) a nonverbális kommunikációnak öt elsődleges 

funkciót tulajdonít: érzelemkifejezés, társas viselkedést kommunikáló, a beszédet kísérő és 

támogató, énbemutató és rituális.  

Geoffrey Beattie ’metakommunikáció’ alatt a nonverbális viselkedést érti: 

„testbeszéd-kommunikáció és a beszéd néhány vokális eleme”
20

 (Beattie 2004:19). Buda 

meghatározása szerint pedig a metakommunikációnak szabályozó szerepe van a 

kommunikációs folyamatban, mégpedig oly módon, hogy „definiálja a relációt a két fél 

között.” (Buda 1994:116).  

A „metakommunikáció”, más írásmód szerint: „meta-kommunikáció” kifejezést a 

mai értelemben Gregory Bateson vezette be és valószínűleg ő is alkotta meg. 

Legegyszerűbb meghatározása szerint a metakommunikáció a kommunikációnak az a 

része, amely megmutatja, hogyan kell értelmeznünk a verbális információt. Az emberi 

kommunikáció a verbális elemek mellett mozgásos, és nem verbális vokális elemeket is 

tartalmaz, amelyek metakommunikatív jelekként értelmezhetők, hiszen üzenetek az 

üzenetről. A jelentés ugyanis nem csupán a szavak szó szerinti jelentése, hanem jelentős 

mértékben meghatározza a hang erőssége és dallama, az arc kifejezései, a szavakat kísérő 

gesztusok, és így tovább. Így fordulhat elő, hogy ugyanaz a verbális üzenet másfajta 

metakommunikáció kíséretében akár épp ellenkező értelmet nyer (Grof 1981 nyomán).  

Maga Bateson így definiálja a fogalmat: „Minden olyan utasítás, javaslat a 

kommunikáló felek között, amely a) a kódolásról, b) a kapcsolatról szól.” (Ruesch–

Bateson 1951:209). Bateson emellett kiemeli: „úgy tűnik, hogy a nonverbális 

kommunikáció elsősorban a kapcsolatra vonatkozik”, és „kivitelezése viszonylag 

öntudatlan, az akarat kontrolljának csak részben vethető alá” (Bateson 1968:614-615). 

A metakommunikáció kommunikációban való szerepének meghatározása, és a 

kommunikáció öt axiómájának lefektetése Watzlawick és a Palo Alto csoport 

munkásságának egyik legjelentősebb eredménye. Watzlawickék Bateson tanítványai és 
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 Később még visszatérünk Beattie ’metakommunikáció’-értelmezésére 
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követői voltak, az ő elgondolásait vitték tovább. Bebizonyították, hogy minden tartalmi 

kommunikáció kíséretében megjelenik egy úgynevezett relációs kommunikáció is (ez a 

gondolat Batesontól származik, ahogy fentebb láthattuk), és a kettő szabályszerű 

összefüggésben áll egymással. A relációs kommunikáció nem akaratlagos, ugyanakkor a 

tartalmi kommunikációra vonatkozik, azt minősíti egyfajta „használati utasításként”, 

vagyis azt, amit mondunk, azzal értelmezzük, ahogyan mondjuk. Így tehát a relációs szint: 

kommunikáció a kommunikációról, vagyis „meta” kommunikáció (Watzlawick et al. 

1967).  

Bár a metakommunikáció fogalmát sokan megkérdőjelezték, mivel rendkívül sok és 

sokféle összetevőből áll, mindenképpen érdemes a figyelemre, elsősorban azért, mert ez a 

rendszer – a relációs és a tartalmi szint elkülönítésével – lehetővé teszi az egyes szintek 

önálló vizsgálatát, következésképp a beszédjellemzők és a testbeszéd-jellemzők 

feltételezett összefüggéseinek feltárását is.  

I.1.3.1. A metakommunikáció Palo-Alto-i értelmezése 

A Palo-Alto csoport munkásságának jelentőségét elsősorban az a paradigmaváltás 

adja, amellyel a kommunikáció kutatóit korábban jellemző, ok-okozati feltételezésekre 

épülő szemléletet megváltoztatta. Elég, ha itt a kommunikációelmélet máig egyik 

legnépszerűbb és legelterjedtebb statikus modelljét, az ún. Shannon–Weaver modellt 

felidézzük. Claude Shannon a Bell telefontársaság kutatója volt, és modelljét 

jelzéstovábbításról szóló elméletének részeként alkotta meg. (Griffin 2001:36-38). A 

Shannon-féle modellt Warren Weaver értelmező esszéje (Shannon–Weaver 1949) tette 

szinte minden kommunikációról szóló kézikönyv által a mai napig idézett 

alapillusztrációvá. Weaver – aki tudósként többek között a gépi fordítás egyik úttörője volt 

– nem véletlenül érezte hasznosnak Shannon modelljét: két gép között valóban a modell 

szerint zajlik a kommunikáció. Az emberek esetében azonban sokkal bonyolultabb a 

helyzet, hiszen például nincs értelme „adó” és „vevő” megkülönböztetésének, mivel az 

„adó” – a kommunikációs helyzetben a beszélő – beszéd közben és azzal egyidőben 

funkcionál mint „vevő” is, hiszen folyamatosan értelmezi a partner(ek)től érkező 

jelzéseket. Ez azt jelenti, hogy a kommunikáció mindig interakció is. Ezt fölismerve 

Watzlawickék az addig túlnyomó többségben lévő statikus kommunikációs modellek 

helyett egy dinamikus egyensúlyon alapuló, rendszerelméleti modellt állítottak föl, 

amellyel azután többek között a dialektikus szemlélet előfutárává váltak (Griffin 
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2001:167). Watzlawickék modellje egyébként ugyanúgy a kibernetikai hagyományhoz 

sorolható, mint Shannonéké, ám a nézőpontja interakcionális (Griffin 2001:501). 

A metakommunikáció értelmezésében megkerülhetetlen a Palo Alto-i iskola 

munkássága. Watzlawick és munkatársai – mesterük, Gregory Bateson nyomán – a 

matematika és a játékelmélet, valamint saját empirikus megfigyeléseik alapján alkották 

meg interakcionális nézőpontú rendszerüket. Az „interakcionális” paradigma azt is jelenti, 

hogy a kommunikációt olyan rendszerként fogják fel, amelyben a „szereplők” 

meghatározott mintázat szerint kommunikálnak egymással. A szerzők, Watzlawick, 

Beavin-Bavelas és Jackson (Watzlawick et al.1967) öt olyan kulcs-axiómát fogalmaztak 

meg, amelyek alapján „az emberi kommunikáció hozzávetőlegesen kiszámíthatóvá válik” 

(Griffin 2001:158-165).  

Ezek: 

I. Nem tudunk nem kommunikálni.  

Vagyis, ha az ember kommunikációs helyzetbe kerül (fizikailag egy térben van legalább 

még egy emberrel), akkor is kommunikál, ha minden módon kifejezésre juttatja ettől való 

elzárkózásának szándékát (pl. hátat fordít, lehunyja a szemét, nem néz a másikra, stb.). 

„Üzenetet” ilyenkor is közvetít, amit a másik fél majd „vesz”, értelmezi és reagál rá.  

II. A kommunikáció mindig két szinten (és több csatornán) zajlik: az egyik szint a 

jelentés, vagy tartalom szintje (eredetileg: Report Level, vagy Content Level), a 

másik a magatartás, vagy a kapcsolat szintje (eredetileg: Command Level, vagy 

Relationship Level).  

A tartalmi kommunikáció többnyire a nyelv (vagy valamilyen más, megegyezésen alapuló 

jelrendszer) révén zajlik. Erre a szintre csak a szavak (digitális jelek) pontosan definiálható 

jelentése
21

 tartozik. A kapcsolati, vagy relációs szint értelmezi a tartalmat (vagyis 

megmutatja, hogyan kell értenünk az elhangzottakat). Ez az újraértelmezés a 

metakommunikáció révén történik. Ilyen módon ugyanis ezen a szinten a kommunikációról 

szóló kommunikáció, vagyis „meta” kommunikáció zajlik. 
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 Itt a ’pontosan definiálható jelentés’ a szótári jelentésre értendő. 
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III. A kommunikáció során egyszerre történik digitális és analógiás
22

 kódok 

közvetítése.  

A nyelvi kommunikáció digitális kódokban, a nem-nyelvi, vagyis a metakommunikáció 

analógiás kódokban közvetítődik. A digitális nyelvet erős és összetett logikai szintaxis 

jellemzi, ám hiányzik belőle a kapcsolatra vonatkozó szemantika. Az analóg nyelvben ez 

utóbbi megvan, ám hiányzik belőle a szintaxis, amelynek alapján a kapcsolat természete 

egyértelműen meghatározható lenne. Watzlawick ennek az axiómának a felállításában 

Charles W. Morris (a szemiotika behaviorista elméletének kidolgozója) elméletét viszi 

tovább, amely szerint a kommunikáció három nagy területe a szintaktika, amely a jelek 

közötti viszonnyal foglalkozik (pl. nyelvtan), a szemantika, amely a jel és az általa jelzett 

valóság viszonyát tárgyalja, és a pragmatika,
23

 amely a közlő személyek viszonyára utaló 

szabályszerűségeket foglalja magában. Watzlawick értelmezésében a pragmatikus terület 

új tartalmat is kapott, hiszen a relációs szint főleg analógiás kódban valósul meg, így a 

kommunikáció pragmatikájához tartozik.  

IV. A kommunikáció szekvenciális és tagolt.  

Bár a kommunikáció folyamat, állandó és meghatározható belső tagoltsággal rendelkezik. 

A kapcsolat természete attól függ, hogy a résztvevők milyen módon tagolják a 

kommunikációt, milyen szekvenciákat választanak (ezek különbözősége konfliktushoz 

vezet). A tagolási struktúráknak kommunikációs értékük van. Ezek hatása a kapcsolat 

szintjén jelentkezik. 

V. A kommunikációs kapcsolat kétféle lehet: vagy szimmetrikus (egyenrangú), 

vagy kiegészítő (alá - fölé rendelt),  

attól függően, hogy a résztvevők közötti egyenlőségre, vagy különbözőségre épül. 

(Watzlawick et al. 1967).  

 

Az 1. táblázat a II. axióma alapján mutatja be a tartalmi és a kapcsolati szint 

viszonyát. 
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 A szerzők itt az „analogic” szót használják (pl. i.m.:60.), szemben a máshol használt „analogue” szóval. 

Előbbit „analógiás”, utóbbit „analóg” szóval fordítottam. 
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 Vö: Posner in: Krampen et al. (szerk.) 1987:25. 
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1. táblázat 

A tartalom és a kapcsolat szintjének különbözőségei (II. axióma), az ábra Griffin 

(2001:159.) nyomán készült 

 

TARTALOM KAPCSOLAT 

 

Közlés (Report) 

Amit mondunk 

Verbális csatorna 

Kommunikáció 

Kognitív 

Számítógépes adatok 

Szavak 

 

Utasítás (Command) 

Ahogy mondjuk 

Nonverbális csatorna 

Metakommunikáció 

Érzelmi 

Számítógépes program 

Írásjelek 

 

„Metakommunikáció” fogalmán a továbbiakban a II. axiómában meghatározott 

kapcsolati (relációs) szintet értem. Kizárom tehát a „metakommunikáció” fogalmából 

azokat a verbális megnyilvánulásokat, amelyek a kommunikációról szólnak, s amelyeket 

egyes szerzők (pl. Baltzersen 2013, Wilmot 1980) ugyancsak e fogalom alá sorolnak. Az 

ilyen típusú verbális megnyilvánulásokat – Aczélt követve – a ’metanyelvi’ terminus alá 

sorolom (Aczél é.n.). E felosztás, valamint saját empirikus megfigyeléseim alapján 

választottam ki és határoztam meg a kutatásban vizsgálandó nem verbális elemeket (ezeket 

részletesen a módszertani részben mutatom be).   

 

I.1.4. Terminológiai kérdések és definíciók 

 

 Mivel a ’nonverbális (egyes szerzőknél: nem verbális) kommunikáció’, ’testbeszéd’ 

és ’metakommunikáció’ terminusok használatában a szakirodalomban eltérő 

értelmezésekkel találkozunk, röviden
24

 áttekintem  ezen terminusok szakirodalmi 

használatát. A non-verbális kommunikáció’ terminus összefoglaló elnevezés, olyan 

gyűjtőnév, amelybe minden, a beszédet kísérő vokális és mozgásos tevékenység és 

folyamat besorolható, amely a közvetlen emberi kommunikációban kifejező módon 

megnyilvánul. Ezért ez a terminus nem azonos a ’testbeszéd’ terminussal, amelynek a 

jelentéstartománya szűkebb. 
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 Az áttekintés – főleg terjedelmi okokból – nem törekszik a teljességre.  
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A nonverbális (egyes szerzőknél: non-verbális, pl. Aczél é.n.) vagy nem verbális 

kommunikáció egyik legismertebb meghatározása Knapptól származik (Knapp 1972 in: 

Horányi 2003:63). Knapp szerint a nem verbális terminusba azok a kommunikációs 

események tartoznak, amelyek a beszélt vagy írott szó határain túl vannak. és a következő 

elemeket tartalmazzák: testtartás, gesztusok, hangtulajdonságok és a hangkiadás 

tulajdonságai, arckifejezések, érintés és térközszabályozás.  

Argyle (1972) úgy véli, a nonverbális viselkedés prezentáló kódokban jelenik meg, 

amelyeket az emberi test mozgásai közvetítenek. Hétféle kódot azonosít, ezek: az érintés, a 

térközszabályozás (proxemika), az orientáció (pl. az odafordulás vagy elfordulás szöge), az 

arckifejezések, a gesztusok, a szemmozgások (szemkontaktus), valamint a beszéd nem 

verbális vokális aspektusai (pl. hangsúly, hangmagasság, hangszínezet, hangterjedelem). 

Ekman és Friesen sokat idézett felosztása nézőpontjában tér el a terminus 

hagyományosnak mondható értelmezésétől: a nem verbális kommunikációnak azokat a 

jelzéseit veszi figyelembe, amelyeket Buda Bélát idézve (1994:80-81) lexikális tartalmú 

jeleknek tekinthetünk. Ezeket Ekman és Friesen öt csoportba osztja: emblémák, 

illusztrátorok, érzelemkifejezők, regulátorok, és adaptorok. Az emblémák olyan 

nemverbális és nonvokális jelek, amelyek verbális jelentéseket helyettesítenek (pl. 

jelvények, jelképek). Az illusztrátorok a verbális üzenettel együtt jelennek meg és azokat 

erősítik, vagy gyengítik (pl. a homlok ráncolása, szemöldök felhúzása). Az 

érzelemkifejezők hordozója a testbeszéd (gesztusok, mimika, hanghordozás), ezekkel 

undort, szeretetet, haragot, stb. fejezünk ki. A regulátorok funkciója az üzenet kontrollja – 

például bólogatás az egyetértés vagy biztatás jelzésére, vagy fejcsóválás a rosszallás 

kifejezésére. Végül az adaptorok olyan, többnyire egyéni viselkedések, szokások, amelyek 

az egyén viszonyulását fejezik ki az adott kommunikációs helyzethez. Ilyen például a 

nyújtózkodás, ásítás, hajtincs tekergetése (Ekman–Friesen 1969, Ekman 2004). Ezt a sémát 

– bár sokszor idézik – nem sokan használják (Buda 1994:81). 

Aczél szerint „a nem verbális kommunikációnak egyik szintje a vokális 

(prozódikus, paranyelvi)
25

 szint, amely a beszéd, szöveg hangosításának eszközeit foglalja 

magában, a másik a nem vokális szint, amelyhez a kommunikáció során szándékosan vagy 

szándéktalanul megvalósuló testmozgásokat kapcsoljuk.” (Aczél é.n.). Aczél hat területet 

azonosít a non-verbális kommunikációban, ezek:  
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 ’Paranyelv’: a terminus nagyjából a fonetika szupraszegmentális szintjére tartozó eszközök elnevezése, a 

terminus főként a kommunikációban, társalgáselemzésben használatos. A ’paralingvisztika’ – az ezzel a 

területtel foglalkozó tudományos megközelítés – ma még nem elfogadott önálló tudományszakként. 
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1) a kinezika (a testmozgások, testtartás, gesztusok, mimika kommunikációs 

szerepének vizsgálata),  

2) a paralingvisztika (a verbális elemekhez kapcsolódó vokális kommunikáció 

vizsgálata),  

3) a kronemika (a tudatosan alkalmazott időfelhasználással és beosztással foglalkozik, 

pl. ilyen a hatásszünet az előadásban),  

4) a taktilika (az érintések kommunikatív szerepének vizsgálata),  

5) a proxemika (a személyek térközszabályozó viselkedése), és  

6) az ikonika (ide tartozik az emblémák, képek, intézményi arculat vizsgálata) (Aczél– 

Bencze 2007:231-233). 

A nem verbális kommunikáció fogalmába tartozóan Szabó Katalin öt területet 

különböztet meg, mégpedig: 

1) Testmozgás, azaz kinezikus viselkedés 

2) Az arckifejezés, az arcon tükröződő érzelmek 

3) A paranyelv, amely a hanggal összefüggő nem verbális jelzéseket tartalmazza 

4) A térbeli elhelyezkedés nyelve 

5) A tárgyak nyelve (Szabó 1997:154) 

Buda a nem verbális kommunikációban négy csatornát határoz meg:  

1) mimikai,  

2) tekintet révén történő,  

3) vokális, és  

4) mozgásos, ez utóbbin belül a) gesztusokra épülő, b) testtartásra épülő (poszturális), 

c) térközszabályozásra épülő (proxemikus, térközszabályozó), és d) kinezikus (kifejező 

mozgásokra épülő) kommunikáció (Buda 1994:76-93).  

Beattie a ’nonverbális kommunikáció’ terminust, mint „a testbeszéd (bodily 

communication) és a beszéd némely vokális aspektusa” határozza meg (Beattie 2004:19). 

Hogy pontosan mely aspektusokra gondol, azt nem részletezi, de idézett könyvében a 

gesztusokkal és a tekintethasználattal foglalkozik részletesen.  

Összefoglalva azt láthatjuk tehát, hogy Ekman és Friesen (1969) rendszerezését 

leszámítva, a különböző szerzők hasonló taxonómiai elveket követnek, legföljebb abban 

van különbség, hogy bizonyos testbeszéd-elemeket egy nagyobb egység alcsoportjaként, 

vagy önálló kategóriaként határoznak meg. Ezt az eltérést pedig feltételezhetően az 

okozza, hogy nem könnyű eldönteni: vajon a tekintethasználat a mimika része-e (ahogyan 

Knapp, Aczél, vagy Szabó felosztásából következik), avagy önálló kategória (ahogy 
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például Argyle, vagy Buda besorolja), vagy, hogy a lábmozgások a testtartás változásaihoz 

vagy a térközszabályozáshoz kerüljenek. Az olvasónak az a benyomása is támadhat, hogy 

ha egy részterülettel (pl. a tekintetviselkedéssel) elég sok kutatás foglalkozott, akkor abból 

könnyebben válik különálló kategória. Felmerülhet az a kérdés is, hogy vajon a környezet, 

vagy a külső megjelenés része vagy nem része a nonverbális kommunikációnak. Láthatjuk, 

hogy ezekben a kérdésekben a döntések önkényesek, aminek a következménye a 

terminusok használatának eltéréseiben mutatkozik meg. Míg azonban a nonverbális, vagy 

nem verbális kommunikáció fogalmát a szerzők többsége a beszédet kísérő vokális és 

mozgásos megnyilvánulások gyűjtőfogalmaként kezeli, a ’testbeszéd’ értelmezésében 

sokkal nagyobb eltéréseket találunk. 

A testbeszédről többek között Allwood ad részletes elemzést (Allwood 2002). Bár a 

terminust nem definiálja pontosan, megközelítésének lehetséges szempontjait alaposan 

körüljárja. Megfogalmazásában „a testbeszédnek (bodily communication), amelyet a 

vizuális vagy a taktilis csatornán keresztül érzékelünk, központi szerepe van az emberi 

kommunikációban.” (Allwood 2002:7). Leszögezi, hogy a közvetlen
26

 emberi 

kommunikáció mind a produkció, mind a percepció szempontjából multimodális, és az 

ember öt érzékszervén keresztül legalább négyféle oki hatásnak van kitéve, mégpedig 

optikai, akusztikus, taktilis és kémiai (íz, vagy illat) megnyilvánulásoknak Ugyanakkor 

kiemeli, hogy a testmozgások elengedhetetlen részét képezik az interaktív, szemtől-

szemben zajló kommunikációnak. Ennek során a gesztusok a beszédbe integrálódva olyan 

egészet alkotnak, amelyet csak akkor érthetünk meg, ha a beszédet, a gesztusokat, és a 

közöttük lévő kapcsolatot is figyelembe vesszük. Bár az idézett írás címe „Bodily 

Communication”, a szerző inkább a ’kommunikáció’ fogalmát értelmezi, írásában pedig a 

gesztusoknak és a prozódiának ad kiemelt szerepet. (Allwood 2002:7-26). Egyhelyütt 

felsorolja a kommunikáció szerinte elsődleges kifejezőeszközeit, amelyek „közvetlenül 

kontrollálhatók”: testmozgások, hang, beszéd, gesztusok, érintés, dal. (Allwood 2002:5). 

Az olvasónak az a benyomása támad, hogy a szerző szándékosan kerüli a testbeszéd 

fogalmának meghatározását.  

Cassel és munkatársai (Cassel et al. 2000) beszédtechnológiai nézőpontú írásukban 

hangsúlyozzák, hogy a beszélgetéshez szükséges készségek az emberben oly módon 

alakultak ki, hogy a teljes emberi test biztosította valamennyi lehetőséget felhasználják. A 
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 A ’közvetlen’ jelentése itt: a kommunikáció résztvevői fizikailag egy térben és egy időben jelen vannak. 

(Az eredeti szövegben: normal human face-to-face communication – a ’közvetlen’ terminus Buda Bélától 

származik: Buda, 1994) 
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konverzációs viselkedés produkciójában négy fontos funkciót azonosítanak,
27

 mégpedig az 

érzelmi-, a személyiségkifejező-, a performatív- és a konverzációs funkciót. Szerintük 

ezekkel magyarázható a verbális és nonverbális viselkedéseknek az a széles skálája, ami a 

szemtől-szemben zajló kommunikációban megfigyelhető. A nonverbális viselkedések 

közül a szerzők a gesztusokkal, az arckifejezéssel és a tekintethasználattal foglalkoznak 

részletesen, de ők sem definiálják, hogy pontosan mit értenek ’testbeszéd’, vagy 

’nonverbális viselkedés’ alatt, beérik azzal, hogy írásukban „a kézgesztusra és az arcjátékra 

koncentrálunk, és nem vesszük figyelembe a nonverbális viselkedés egyéb elemeit 

(amilyen például a testtartás) (Cassel et al. 2000:4). Ennél részletesebb meghatározást 

arról, hogy szerintük mi értendő ’testbeszéd’ alatt, később sem kapunk a szerzőktől.  

Givens meghatározásában a ’testbeszéd’ „az a folyamat, ahogyan az 

arckifejezéseket, gesztusokat, tekintetünket, hanghordozásunkat és testtartásunkat arra 

használjuk, hogy nem szavakba foglalt üzeneteket küldjünk vagy fogadjunk.” (Givens é.n.) 

Birkenbihl (Birkenbihl 2001:44) a testbeszéd-jelzések között a szerinte öt 

legfontosabbat azonosítja, mégpedig: testtartás, mimika, gesztusok, távolság és tónus. A 

testtartás kategóriája szerinte a pillanatnyi testtartás mellett annak változásait, valamint a 

súlypontáthelyezéseket, lábkeresztezést is tartalmazza. A mimika fogalmába beleért 

minden, az arcon megfigyelhető jelenséget, így az elpirulást, elsápadást is. A gesztusok a 

kéz és a karok mozdulatain kívül olyan kézzel végzett cselekvéseket is magukban 

foglalnak szerinte, mint az ajtó kinyitása, a cigaretta eloltása, stb. A távolság fogalmába 

beleérti az olyan változásokat is, ha például valaki közelebb, vagy távolabb lép valamihez 

vagy valakihez képest. A hanglejtésbe pedig a beszéd vokalitásán túl a „verbalitás nélküli 

hangok”, mint csettintés, sóhajtás, nyögés is beleértendők (Birkenbihl 2001:44-45). Ez a 

felosztás nagyjából lefedi mindazt, amit mások a ’nonverbális kommunikáció’ fogalmába 

beleértenek, jóllehet jogosan lehetne kritizálni, hogy nem különbözteti meg a szándékosan 

is megvalósítható cselekvéseket a szándékolatlanoktól (pl. az elpirulást a mimikai 

viselkedéstől, vagy az ajtó becsukását a kézgesztusoktól).  

Aczél értelmezésében a ‘non-verbális’ és a ’testnyelvi’ kommunikáció 

szinonimaként jelenik meg (Aczél–Bencze 2007:230), illetve nem világos, hogy van-e 

különbség a kettő között (Aczél é.n.). 

A ’testbeszéd’ Szabónál a ’gesztusok és mozdulatok nyelve’ (Szabó 1997:153), 

vagyis a nem verbális kommunikáció nála sokkal tágabb értelmű, mint a testbeszéd. 
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Felmerül a kérdés, hogy például az arckifejezés kihagyása a testbeszéd-elemek közül nem 

csak önkényes határvonalat jelent-e.  

A ’testbeszéd’ és a ’nonverbális kommunikáció’ fogalma eddig is sok ponton 

átfedésben volt a bemutatott értelmezésekben. Navarronál
28

 egyértelműen megjelenik, 

hogy a két terminust szinonimaként értelmezi:  

„A nonverbális kommunikáció, más néven nonverbális viselkedés, vagy testbeszéd az 

információátadásnak ugyanolyan eszköze, mint a kimondott szó, azzal a különbséggel, 

hogy arckifejezéseken, érintéseken (a haptikán), a test mozgásain (a kinetikán), 

testtartásokon, a külsőn (a ruhán, az ékszereken, a frizurán, a tetoválásokon, stb.), vagy (a 

kimondott tartalom helyett) az emberek hangszínén, hangmélységén és hangerején 

keresztül érvényesül.” (Navarro 2011).  

Egyes kutatók szerint a testbeszéd elemei a nyelvhez hasonlóan, diszkrét 

egységekben leírhatók. Birdwhistell szerint például a kinémák
29

 és a kinemorfémák
30

 a 

kinezika egységei (Birdwhistell 1970). Hasonló felfogás jellemzi Kendon rendszerét a 

kézgesztusok leírásával kapcsolatban (Kendon 1997, 2004), amelyet azután McNeill is 

átvesz (McNeill 1985, 2006) és a kézgesztusokat a spontántól a jelentéssel rendelkező (pl. 

siketek jelbeszéde) kézmozdulatokig egy képzeletbeli skálán javasolja elhelyezni. Ezt 

nevezi McNeill „Kendon-féle kontinuum”-nak.  

Felmerül a kérdés, van-e egyáltalán értelme különválasztani a ’nonverbális 

kommunikáció’ és a ’testbeszéd’ terminus jelentéstartalmát, van-e szükség két terminusra, 

vagy lényegében mindkettő ugyanazt a területet fedi le, még akkor is, ha némely szerzők a 

’testbeszéd’ fogalmát szűkebb jelentéstartalommal használják. A fenti áttekintés alapján 

úgy tűnhet, hogy ugyanannak a jelenségcsoportnak – a nonverbális viselkedésnek - a 

szűkebb és tágabb értelmezésével szembesülünk e kérdésben, mégpedig azért, amit Cassel 

és munkatársai úgy fogalmaztak meg, hogy „a beszélgetéshez szükséges készségek az 

emberben oly módon alakultak ki, hogy a teljes emberi test biztosította valamennyi 

lehetőséget felhasználják” (Cassel et al. 2000).  A tekintetünkkel való „viselkedés” több 

szerző szerint is része a mimikának, és a vokális megnyilvánulásainkat is – akár verbálisak, 

akár nem – ugyancsak a testünk (egyébként elsődlegesen más funkciókra „szakosodott”)
31

 

részeivel produkáljuk. Így valószínű, hogy inkább csak az egyes kutatók preferenciái és 
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 Joe Navarro a testbeszéd értelmezésének elismert szakértője. Bár nem nevezhető tudósnak, munkáiban 

következetesen felhasznál tudományos eredményeket állításainak alátámasztására, ezért írásai nem 
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eltérő nézőpontjai okozzák a kétféle terminus létezését. Ez azonban mindaddig fontos 

szempont, ameddig nem sikerül pontos határvonalat húzni a két terminus között.  

A ’nonverbális kommunikáció’ és a ’metakommunikáció’ szinonimaként való 

értelmezése inkább a közbeszédre jellemző – a szakirodalom ugyanis mintha ódzkodna a 

’metakommunikáció’ terminus használatától. Ennek lehetséges okaira később még kitérek. 

 A metakommunikáció fogalmának meghatározásával kapcsolatban az I.2.2.1. 

alfejezetben már bemutattuk, hogy Bateson nyomán Watzlawickék értelmezésében „A 

kommunikáció során egyszerre történik digitális és analógiás
32

 kódok közvetítése.” 

(Watzlawick et al. 1967). A nem-nyelvi, vagyis értelmezésükben: a metakommunikáció 

analógiás kódokban közvetítődik. Hogy mit jelent az analógiás kommunikáció (analogic 

communication), azt a szerzők a következőképpen határozzák meg: „gyakorlatilag minden 

nonverbális kommunikáció” (Watzlawick et al. 1967:62).  „Ez a terminus azonban 

félrevezető” – folytatják a szerzők – „mivel gyakran kizárólag a testmozgásokra 

korlátozzák, arra a viselkedésre, amelyet kinezikus kommunikációként tartunk számon. Mi 

úgy tartjuk, hogy a terminus magában foglalja a testtartást, gesztusokat, arckifejezéseket, a 

hang magasságváltozásait, a szavak szekvenciáját, ritmusát és hanglejtését, illetve minden 

olyan nonverbális megnyilvánulást, amelyre egy élő szervezet képes, valamint azokat a 

kommunikációs utalásokat, amelyek kivétel nélkül minden kontextusban
33

 megjelennek, 

amikor interakcióra kerül sor.” (Watzlawick et al. 1967:62). Watzlawickék tehát 

valamennyi nonverbális megnyilvánulás és a kontextus fontosságát emelik ki.  

Legalább ilyen fontos kérdés ezen kívül a terminus maghatározásában a 

kommunikáció két szintjének oly módon történő megkülönböztetése, amely szerint a 

tartalmi szint a szavak szótári jelentését, a kapcsolati szint pedig azok értelmezését, 

valamint a két fél közötti viszonyt mutatja meg.  Ezt a gondolatot egészíti ki Dezsényi, 

amikor hangsúlyozza, hogy „A kimondott szavak a beszélőnek a saját szavaihoz és a 

másik félhez való, a metakommunikáció által megfogalmazott viszonyában nyerik el valódi 

értelmüket. A teljes üzenet abból kerekedik ki, 1) ahogy a beszélő azonosul, vagy nem 

azonosul saját szavaival, illetve 2) ahogy partnerével egyenrangú félnek tekinti magát, 

behódol neki, vagy irányító pozícióra tör vele szemben.” (Dezsényi, 2010:19-20). 
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 A szerzők itt az „analogic” szót használják (pl. i.m.:60.), szemben a máshol használt „analogue” szóval. 

Előbbit „analógiás”, utóbbit „analóg” szóval fordítottam. 
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Buda Béla a metakommunikációról a következő definíciót adja: „a 

metakommunikáció az, amely definiálja a relációt
34

 a két fél között”(Buda, 1994:83). 

Ezzel a definícióval Buda egyértelműen Watzlawickék értelmezését követi, amely szerint 

„minden közlésnek van egy tartalmi és egy kapcsolati vonatkozása, amelyben az utóbbi 

minősíti az előbbit, ily módon metakommunikáció.” (Watzlawick et al. 1967:54) 

Azzal, hogy a ’metakommunikáció’ és a ’testbeszéd’ terminus azonos értelemben 

történő használata miért nem fogadható el, a magyar nyelvű irodalomban Dezsényi 

foglalkozik részletesen (Dezsényi 2010:17-25). Hangsúlyozza, hogy a 

’metakommunikáció’ lényege a viszony a kommunikáló felek között, amely lehet alá-

fölérendelt, vagy egyenrangú. Az alapvető különbség a kétféle megközelítésből adódik: 

míg a szavak és a testbeszéd elemei gyakran felcserélhetők – „a testbeszéd ilyenkor a maga 

eszközeivel a szavakat illusztrálja” – addig „a szavak és a metakommunikáció üzenete csak 

nagyon ritkán cserélhető fel.” (Dezsényi 2010:22).   

A szakirodalom áttekintése alapján kitűnik, hogy a ’metakommunikáció’ 

terminussal kapcsolatos bizonytalanságoknak két fő oka van. Ennek megértéséhez érdemes 

először a terminus szótári jelentését megvizsgálni. Az idegen szavak szótárában (Bakos 

1978) a ’metakommunikáció’ (görög – latin) kifejezésre ezt a találatot kapjuk:” a 

szavakban történő közlést kísérő, többé-kevésbé nem szándékos és nem tudatos 

kommunikáció (pl. taglejtés, fintor, stb)”. Bár a felek közötti viszony kérdése, a reláció 

ebből az értelmezésből kimarad, abban a tekintetben, hogy a metakommunikáció a 

nonverbális kommunikáció eszközei révén nyilvánul meg, a meghatározás egyértelmű.
35

  

Ugyanakkor az irodalomban előfordul, hogy a metakommunikáció fogalmát 

verbális megnyilatkozásokra is alkalmazzák. Ez a terminushasználat nem indokolt, hiszen 

van olyan, használatban lévő másik, amely a verbális és a kommunikációról szóló 

tartalmak megnevezésére elfogadott. 

Aczélnál (Aczél é.n.) ez olvasható: „A metakommunikáció kifejező eszközei: a 

metanyelv olyan verbális közlések sora, amelyek kettős kódoláson mennek át, a rejtés, a 

társadalmi elfogadtatás, vagy a szuggeszció (pl. eufémizmusok, udvariassági kifejezések) 

szándékát is hordozzák, és a paranyelv (a beszédet kísérő vokális elemek; a hangszín, 

hangerő, hangmagasság, hanglejtés, hangsúly, tempó, szünet), és a testnyelv.” Aczél itt 
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nyilvánvalóan a jakobsoni
36

 értelemben használja a ’metanyelv’ kifejezést. Azzal viszont, 

hogy megkülönbözteti a ’metanyelvet’ a ’paranyelvtől’, egyértelművé teszi, hogy a két 

terminus nem azonos. 

 Más szerzőknél viszont csupán a fogalom félreértelmezésével találkozunk: az olyan 

mondatokat, amelyek verbális jelentésük szerint a kommunikációra vonatkoznak (például: 

„Mit értesz ez alatt?”, vagy: „Milyen kedves, hogy ezt mondod.”), Baltzersen például 

metakommunkációnak nevezi
37

 (Baltzersen 2013). Bár elismeri, hogy a 

metakommunikáció ‘egyik típusa’, amely nonverbális, és a hangerőben, az 

arckifejezésekben valamint a testbeszédben jelenik meg, írásában mégis csupán a másik, a 

verbális „metakommunikáció” szerepére fókuszál. Érvelésében elsősorban Wilmot 

munkájára támaszkodik (Wilmot 1980). Wilmot többek között azzal érvel, hogy nem 

minden digitális kommunikáció nyelvi természetű, és a nonverbális elemekre sem mindig 

igaz, hogy azok ’analógiásak’. Watzlawickék írásából idézi a „bizonyítékot”:  

„ha visszatérünk az emberi kommunikációhoz, láthatjuk, hogy ugyanez a kapcsolat van a 

tartalom és az utasítás (report and command) szintje között: az előbbi szállítja az 

’adatokat’ a kommunikációhoz, az utóbbi pedig megmutatja, hogyan értelmezzük őket.  Az 

’Ez parancs’, vagy ’Csak viccelek’ mondatok a verbális példái a kommunikációról való 

kommunikációnak.” (Watzlawick et al. 1967:53).  

Csakhogy Watzlawickék azt is hozzáteszik, hogy a kapcsolati szint az ilyen, a 

kommunikációról szóló mondatokban is megnyilvánul nonverbálisan is, attól függően, 

hogy a két példamondat kiabálva, vagy mosolyogva hangzik el, illetve, hogy az elhangzás 

helyszíne a kaszárnya, vagy a cirkusz porondja.  

Ez a „rés a pajzson”, ahogyan Wilmot nevezi, vagyis a fogalmi tisztázatlanság 

ugyanakkor valóban sebezhetővé teszi az elméletet. Feltételezhető, hogy mesterük, 

Bateson iránti tiszteletből maradt bizonytalanság Watzlawickék elméletében. Bateson 

1955-ös írása (Bateson 1955) „A játék és a fantázia elmélete”
38

 ugyanis egyértelműen 

metakommunikációnak nevez verbális megnyilatkozásokat is, ha azok a kommunikációról 

szólnak. És hiába, hogy Watzlawickék hangsúlyozzák: az ilyen mondatoknak főként 

írásban lehet szerepük, a rés valóban ott a pajzson, és lehetőséget ad a rendszerből 

egyébként „kilógó” értelmezésekre. Többek között ennek következtében vizsgálta felül 
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végül Janet Beavin-Bavelas
39

 a kommunikáció második axiómáját, azaz a kommunikáció 

két szintjének (tartalmi és kapcsolati, azaz jelentés és értelmezés) elkülöníthető létezését; 

ehelyett – a kritikák hatására – inkább egy ún. „teljes üzenet” modellt javasol, amelyben 

egységbe rendezi, és egymással felcserélhetőként mutatja be a verbális és nonverbális 

közlésmódokat (Griffin 2001:158-159). Ezzel pedig az elmélet alapját semmisíti meg, nem 

csoda hát, ha a terminust fenntartásokkal kezelik a kutatók. A két ok tehát, ami miatt nem 

terjedt el a terminus használata: a verbális ’metanyelvi’ közlések összemosása a 

nonverbális megnyilvánulásokkal, és az egyik szerző, Beavin-Bavelas ’kihátrálása’ az 

elméletet ért kritikák hatására.  

I.1.5. A testbeszéd vizsgálatára épülő kutatások – áttekintés 

 

 A nonverbális kommunikáció kutatása sok szempontból jelent nehézséget a kutatók 

számára. Az egyik ilyen nehézséget az okozza, hogy az aprólékos részletességgel leírt 

empirikus kutatások mellett a kommunikáció működésében rejlő szabályszerűségeket 

sokáig elsősorban a köznapi megismerés alapján tisztázták (a kutatások a kutatók 

percepció-alapú megfigyelésére épültek). Így az egyes empirikus eredmények sok esetben 

utólag kapcsolódtak valamely elmélethez (vö. Buda 1994). 

 A másik nehézség abból adódik, hogy a kutatóknak ezen a területen általában 

nagyszámú változóval van dolguk; például egy három perces videofelvétel nonverbális 

szempontú elemzése több órát vesz igénybe, még a gyakorlott elemző számára is.  

 Ebből adódik az is, hogy – bár sokan felvetették azt az igényt, amely szerint a 

nonverbális kommunikációt is a nyelv leírásához hasonlóan lenne szükséges elemezni – 

eddig nem született erre alkalmas, átfogó módszertan. A legközelebb Birdwhistell (1970) 

jutott ilyen rendszerhez, aki a nyelv modelljét próbálta tudatosan és következetesen 

mintaként alkalmazni (kinémák, kinemorfémák elkülönítését kísérelte meg) a nonverbális 

kommunikáció leírására. A kinémák, kinemorfémák elkülönítésével megteremtette ugyan 

egy ilyen rendszer alapjait, azonban a vizsgált elemek nagy száma és azok működésének 

folyamatosan változó jellege miatt rendszere szükségképpen olyan bonyolulttá vált, hogy 

emiatt nem is terjedt el. Itt most – elsősorban terjedelmi okokból – nem térek ki mások 

ilyen jellegű kísérleteire, a teljesség igénye nélkül csak megemlítem Ekman (Ekman–

Friesen 1972), Scheflen (1968), Kendon (Kendon in: Kay /szerk /1980:207-227), vagy 

Argyle (1988) ilyen irányú törekvéseit.  
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Az alábbiakban – inkább csak illusztrációként – bemutatok néhány kutatást a 

nonverbális kommunikációnak azokkal az eszközeivel kapcsolatban, amelyeknek a 

működését a dolgozatomban bemutatott vizsgálatok alapján magam is megkísérelem 

értelmezni.  

A fejmozgás kutatásában – ahogyan a spontán gesztusok kutatásában általában is – 

a kutatók két nagy csoportba tömörülnek. Az egyik csoport szerint a fejgesztusokat a 

beszédprodukcióban betöltött szerepük szerint, vagyis a beszédnek alárendelve kell 

vizsgálni. A másik csoport úgy véli, a fejgesztusoknak kommunikációs jelentésük van, 

ezért a kommunikáció keretrendszerében érdemes őket értelmezni. Abban mindkét csoport 

egyetért, hogy a beszélő fejmozgásai kiszámítható mintázatot mutatnak (McClave 2000). 

A fejmozgás kutatása a beszélőváltások vizsgálatával kezdődött: vizsgálták a 

beszéddel való összefüggésben (pl. Dittmann–Llevelyn 1968, Hadar et al. 1983), vagy más 

motoros funkciókkal együtt (pl. Kendon 1972, Johnson 1987, Dittmann–Llevellyn 1969).  

Sok kutató vélte úgy, hogy a fejmozgások, ahogyan a többi spontán gesztus, 

elsősorban a beszédprodukció folyamatának jelzésére szolgálnak (pl. Butterworth–Beattie 

1978, Krauss et al. 1996), míg mások főként kommunikációs szerepet tulajdonítottak neki 

(pl. Streeck 1993, 1994, Kendon 1994). A két csoport eredményei többnyire inkább 

kiegészítik, vagy alátámasztják egymást. McClave – diadikus beszédhelyzetek 

mikroelemzésére alapozva – úgy véli, hogy a fejmozgások egyszerre képezik szerves 

részét a nyelvi kifejezésnek, és szabályozzák az interakciót, mégpedig kiszámítható 

mintázat szerint (McClave 2000). 1931-ben Dobrogaev egy kísérletben arra kérte a 

vizsgálati személyeket, hogy beszéd közben ne használjanak fej- és kézmozdulatokat, se 

arckifejezéseket. Ezt az utasítást egyetlen vizsgálati alany sem volt képes maradéktalanul 

végrehajtani, ugyanakkor beszédük folyamatossága sérült, dallama pedig beszűkült, és a 

szókészletből való választás is nehézséget okozott (Kendon 1980:225, idézi McClave 

2000).  

Hadar és munkatársai a beszéd és a fejmozgások kapcsolatáról azt találták, hogy a 

fejmozgás folyamatosan kíséri a beszédet, mégpedig ugyanolyan módon, ahogyan a 

szupraszegmentális beszédjellemzők. Azt vélelmezik, hogy a fejmozgásoknak szabályozó 

szerepük van a beszédprodukcióban, és a nyelvi feldolgozásban is szerepet játszhatnak, 

olyan szervező funkciók révén, mint a hangsúly, a kiemelés és tájékoztatás (például 

beszélőváltásnál) (Hadar et al. 1984). 

Birdwhistell a fejbólintást jól meghatározható kinezikai egységnek tekintette, 

amelynek jellemző tartománya is van, amely szerinte kultúránként eltérő. Úgy gondolta, 



33 

 

hogy a végeredményt tekintve a nyelvi és a kinezikus
40

 forma csupán ugyanannak az 

átfogó kommunikációs egységnek a kétféle megjelenése. A rámutató mozgásokat, a 

rámutató fejmozgást is beleértve, kinezikus névmási markereknek nevezte, mivel 

szinkronban vannak olyan névmásokkal, mint az „én”, „ez”, „itt” (Birdwhistell 1970). 

Hadar és munkatársai a fej beszéd közbeni mozgásainak motorikus funkciót 

tulajdonítottak. Megfigyelték, hogy beszéd közben a fej szinte állandóan mozog, míg a 

szünetekben, vagy a kommunikációs partner hallgatása során inkább nyugalomban van. 

(Hadar et al. 1983). A fejmozgás szerintük a kézgesztusokhoz hasonlóan párhuzamosságot 

mutat a beszéddel: vagyis a beszélő mozgatja a fejét és a lábát, míg a hallgatóé viszonylag 

nyugodt. Korrelációt találtak a beszéd amplitúdója és a fejmozgások között, amely szerint 

a gyors fejmozgásokat nagyobb hangerőkiugrások kísérték.  

A beszéd folyamatosságát vizsgálva pozitív korrelációt találtak továbbá a fej 

tengelyének változása, valamint a fejmozdulat sebessége és amplitúdója között. 

Megakadást követően erőteljesebb és gyorsabb fejmozgásokat észleltek, mint azt 

megelőzően (a 0,2 másodpercnél hosszabb szünetet ítélték megakadásnak). Megfigyelték, 

hogy a 0,5 másodpercnél rövidebb szünetekben, amelyek közbevetéseknél jellemzőek, 

gyakrabban jelentek meg gyors fejmozgások, míg az 1 másodpercnél hosszabb szüneteket, 

amelyek inkább mondathatárokon fordulnak elő, lassúbb mozdulatok, fejtartás-váltás, vagy 

a fej nyugalmi állapota kísérte (Hadar et al. 1984). Hadar és munkatársai úgy vélték, hogy 

a fejmozgások egyszerre koordinálják a beszédprodukciót, jelzik a szerkezethatárokat, és 

szabályozzák a beszélőváltásokat is.  

Kendon szerint némely fejmozgás kapcsolatban van a mondat diskurzus-

szerkezetével. Egy vizsgálatban egyetlen beszélőn tanulmányozta a fejmozgást, külön-

külön elemezve a verbális és a kinezikus csatornát (a „kinezikus” szakkifejezés 

Birdwhistelltől származik, aki a mimikát, a gesztusokat, a testtartást, a járást, valamint a 

látható kar- és lábmozgásokat értette alatta). Kendon úgy vélte, hogy a kinezikus 

jelkapcsolatok a testmozgások feszültségei, amelyek meghatározott mozdulattal vagy 

állapottal járnak együtt, és hogy a verbális és a kinezikus csatorna összefügg egymással. A 

beszédaktus kezdetén a fej jellemzően egy bizonyos pozícióban van, majd a beszédaktus 

végére pozícióváltás következik be. Összefüggést talált a prozódiai egységek és a 

kinezikus (fejmozgás) egységek között, ezek a prozódiai egység elején intenzívebbek és 

szélesebb amplitúdójúak, mint a végén (Kendon 1972:195). 
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A szemkontaktus-használat az egyik legfontosabb nonverbális viselkedés az 

emberek között. Ennek az a magyarázata, hogy a szemkontaktus önmagában is rengeteg 

információt ad másokról és a környezetünkről, és akár önállóan is alkalmas eszköze a 

kommunikációnak olyan szélsőséges helyzetekben, amikor az szavakkal nem lehetséges 

(például fogságba esett személyeknél, akiknek megtiltják, hogy szóljanak egymáshoz). A 

szemkontaktus révén jelezzük kommunikációs partnerünknek, hogy figyelünk (vagy nem 

figyelünk) rá. 

A szemkontaktus-használat kutatása a 20. század hatvanas éveiben lendült fel és 

egyetlen évtized alatt rengeteg eredményt hozott. Ezt követően a kutatások két jól 

meghatározható irányban különültek el: kisebb részük a dialógus és a szemkontaktus-

használat közvetlen kapcsolatát vizsgálja, vagyis a szemkontaktus kíséretében megjelenő 

hallható és látható viselkedésekkel való kapcsolatát, míg többségük a dialóguson kívüli, 

külső jegyekkel, például attitűdökkel, érzelmekkel, vagy személyiségjegyekkel való 

kapcsolatát keresi. (Beavin-Bavelas et al. 2002:570).  

E dolgozat nézőpontja inkább az első megközelítésre, a szemkontaktus beszéddel való 

kapcsolatának vizsgálatára épül, ennek folytán az ide vágó irodalmi adatokat idézzük föl 

ehelyütt. A szemkontaktus funkcióját párbeszéd-helyzetben elsőként Kendon vizsgálta 

(Kendon 1967). Kendon kétszereplős beszélgetéseket vett filmre, és arra volt kíváncsi, 

hogyan függ össze a szemkontaktus használata a beszéddel és a szünethasználattal. Önként 

jelentkező egyetemistákból alkotott diádokban egy egyszerű párbeszédet vett filmre (a 

diákoknak, akik korábban nem találkoztak, be kellett mutatkozniuk egymásnak). A 

filmfelvételek elemzése során a tekintet irányát, az arckifejezést, a fejmozgást, és a 

testtartást vizsgálta. Arra a következtetésre jutott, hogy a szemkontaktus-használat 

mintázata összefügg a beszéd tulajdonságaival, és ennek magyarázata a szemkontaktus 

folyamatos „monitor” funkciójában rejlik. A szemkontaktus irányának pedig a 

beszélőváltások szabályozásában van szerepe. Kendon elsőként írta le a szemkontaktus-

használat mintázat-jellegét és három legfontosabb eredménye ezzel kapcsolatban, hogy  

 a hallgató többet néz a beszélőre, mint fordítva,    

 a beszélő szemkontaktusainak időtartama rövidebb, mint a hallgatóé, és 

 a kölcsönös szemkontaktusnak a gördülékeny beszélőváltásban van szerepe. 

(Kendon 1967). 

Kendon alapvető munkáját követve Beavin Bavelas és munkatársai az általuk 

„együttműködési elmélet”-nek nevezett elképzelésből indultak ki, Kendonnak azt a 

megfigyelését megerősítve, hogy beszélgetés közben a hallgató többször néz a beszélőre, 
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mint fordítva, de a kulcspontoknál (a beszéd legfontosabb részeinél) beszéd közben a 

beszélő, mintegy megerősítést kérve, szemkontaktust keres a hallgatóval. Ennek során 

létrejön a kölcsönös szemkontaktus-tartás állapota, amit a szerzők „szemkontaktus-ablak” 

(gaze window)
41

 néven neveznek meg. A kölcsönös tekintetkapcsolat (gaze-window) 

megléte alatt a hallgatók többnyire egy „ühüm”-mel, fejbólintással, vagy egyéb módon is 

reagáltak. Ezt követően a beszélő rendszerint gyorsan elfordította a tekintetét, miközben 

tovább beszélt. Ezt a modellt Beavin Bavelasék kilenc diádon tesztelték és igazolták. E 

dolgozat szempontjából különös jelentőséggel bír a kísérlet alanyainak adott feladat. A 

„párbeszéd” lényege ugyanis az volt, hogy a páros egyik tagja meséljen el egy izgalmas, 

„majdnem megtörtént” eseményt a másiknak. Olyan történetet kértek, amelynek során 

valamilyen kellemetlen esemény (pl. baleset, sérülés, vagy egyéb káresemény) majdnem 

bekövetkezett. A páros másik tagjának csupán annyi volt a feladata, hogy hallgassa meg a 

történetet, és közben kedve szerint reagáljon (Beavin Bavelas et al. 2002). Ez a szituáció 

pedig nagyon hasonló az általam vizsgált, kis létszámú közönség előtt megtartott 

kiselőadáséhoz, amelynek során az egyik fél beszél, a másik fél pedig (a kis létszámú 

közönség) hallgatóként reagál az elhangzottakra.  

 

„… nem túl meglepő az együttműködés jeleit fölfedezni, amikor mindkét 

résztvevőnek egyforma szerepe van a dialógusban, vagyis amikor egy beszélgetés 

során a beszélők folyamatosan váltakoznak. Az általunk vizsgált helyzetben viszont 

a hallgató mindvégig hallgató maradt, nem lévén más szerepe, mint nagyon rövid 

közbevetésekkel reagálni. Az eredmények mégis azt mutatják, hogy még ezeknek a 

minimális válaszoknak a létrehozásában is szorosan együttműködtek a beszélővel.” 

(Beavin Bavelas et al. 2002:577) 

 

Beavin Bavelasék kutatási eredményei tehát mindenképpen relevánsak a saját 

vizsgálatom szempontjából. A „dialógusban” a két fél közötti, mikroszinten megvalósuló 

együttműködés mellett a „hangzó és látszó vizuális aktusok” – vagyis esetükben a beszéd 

és a szemkontaktus-használat – során is nagyfokú integráció (egységesség) és koordináció 

(együttműködés) valósult meg. Beavin Bavelas és munkatársai ezeknek az új 

terminusoknak a bevezetésével egyben arra is kísérletet tesznek, hogy megoldják a beszéd 
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és kommunikáció között régóta feszülő kérdést: mi volt előbb, van-e valamelyiknek 

primátusa a másikhoz képest. 

Azt már Kendon is leszögezte (1967), hogy a beszélő szemkontaktus-kereső 

magatartása nem csupán a hallgató reakcióinak ellenőrzésére szolgál, hanem egyben jelzés 

is a hallgató számára, hogy a beszélő megerősítést vár arról, vajon a másik érti-e az 

elhangzottakat. Beavin Bavelasék ezt a megfigyelést azzal egészítik ki, hogy a hallgató 

reakciójának időzítése mindig a beszélő és a hallgató együttműködésére épül: a beszélő 

tekintete alkalmat teremt a hallgató reagálására, és ez a reakció vet véget a 

szemkontaktusnak. Egyik fél sem irányítja tehát, hogy mikor és hol fog reagálni a hallgató, 

hanem kölcsönösen együttműködve hozzák létre ezeket a „szemkontaktus-ablakokat” 

(Beavin-Bavelas et al. 2002).  

A lábmozgások és a beszéd kapcsolatáról sajnálatosan kevés irodalmi adatot 

találunk. Ennek főként az az oka, hogy a kutatók elsöprő többségének érdeklődését 

elsősorban a kézgesztus-használat vizsgálata kötötte le, valószínűleg azért, mert a 

kézgesztusoknak kiemelt szerepük van a kommunikációban. A kéz kommunikációs 

szerepe ráadásul látványos is, míg a lábé – ha van is kommunikációs szerepe – nehezebben 

fölfedezhető. Ugyanakkor alapos okkal feltételezhető, hogy a láb mozgásai is közvetítenek 

kommunikációs üzenetet – elég csak néhány köznyelvi fordulatot felidézni: ha azt halljuk, 

hogy valaki „egyik lábáról a másikra áll”, szemünk előtt egy bizonytalan, zavarban lévő 

személy képe jelenik meg. Ha meg azt, hogy az illető „kétballábas”, akkor egy ügyetlenül 

mozgó, mindenben felbotló személyt képzelünk magunk elé. A köznapi nyelvhasználatban 

pedig a „kétbalkezes” mellett a „kétballábas” jelző is használatos. 

Ezzel azonban még nem válaszoltuk meg azt a kérdést, hogy vajon miért nem 

foglalkoztak a kutatók ezzel a területtel. A választ Sebanz és munkatársai 2006-ban 

megjelent, a fejlődéspszichológia, a kognitív pszichológia, és a kognitív idegtudományok 

legfrissebb eredményeit áttekintő cikkében (Sebanz et al. 2006) kétféle értelemben is 

megtaláljuk: először is minden, általuk hivatkozott szakirodalom 2000 után keletkezett, 

amiből következik, hogy a téma az új évezredben keltette föl a kutatók figyelmét. 

Másodszor a szerzők maguk is megfogalmazzák ezt a paradigmaváltást, a 

következőképpen: „A közösen végrehajtott cselekvések során lezajló kognitív és 

idegrendszeri folyamatok működésének megértésében lassú és szórványos volt a fejlődés, 

mivel a kognitív idegtudományok kutatói az emberi elmét és agyműködést jellemzően az 

egyénhez kötve vizsgálták. Az elmúlt években azonban jelentős fejlődés történt a 
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percepció és a cselekvés társadalmi környezetben történő vizsgálatában.” (Sebanz et al. 

2006). 

A nyelvhasználatot, mint közös cselekvést vizsgáló kutatások számos új eredményt 

hoztak (pl. Shockley et al. 2003, Garrod–Pickering 2004) elsősorban a 

beszédprodukcióban működő motoros folyamatok működésének vizsgálatában, illetve a 

beszédhez és a gesztusokhoz szükséges motoros tevékenységek azonosságainak és 

eltéréseinek feltárásában. Együttműködést igénylő, szóbeli problémamegoldó feladatok 

végrehajtásának tanulmányozása során a kutatók azt találták, hogy a vizsgált személyek 

tudattalanul utánozták egymást és összehangolták ritmusos cselekvéseiket, például a 

testtartásukat (Shockley et al. 2003). Ez a tanulmány jár a legközelebb a lábmozgás és a 

beszéd kapcsolatának földerítéséhez: a kísérletben párok vettek részt, akiknek egy-egy 

képen kellett megtalálniuk a különbségeket; úgy, hogy csak a náluk lévő képet láthatták, a 

partnerükét nem, tehát csakis szóbeli együttműködés révén tudták megoldani a feladatot. A 

párok tagjai többféle helyzetben szerepeltek (hol beszélhettek egymással, hol egy külső 

segítőhöz kellett beszélniük, volt, amikor láthatták egymást, és volt, amikor nem). A 

kutatók abból a megfigyelésből indultak ki, hogy a beszélgetőpartnerek beszélgetés közben 

folyamatosan hintáznak, azaz például egyik lábukról a másikra helyezik a testsúlyukat, 

vagy lépkednek is eközben. Mivel ezeket a lábmozgásokat rendkívül összetettnek és 

nehezen megmérhetőnek tartották, arra kérték a kísérleti személyeket, hogy a lábukat egy 

előre felvett pozícióban rögzítsék (vagyis nem volt szabad ellépniük arról a pontról, ahol 

megálltak). Ezt követően a csípő előre vagy hátra történő elmozdulását mérték. Azt 

találták, hogy ezek a mozgások még akkor is szinkronba kerültek egymással, amikor a 

páros tagjai nem látták egymást, tehát csakis a beszédjellemzők valamelyike 

szabályozhatta az ilyenkor is létrejövő összehangolódást. Ebből a megfigyelésből azután 

számos, további kutatást igénylő tudományos kérdés adódik, például, hogy vajon lehet-e a 

beszéd ritmusa az a szabályozó eszköz, amely akkor is segíti a résztvevőket testtartásuk 

összehangolásában, amikor nem látják egymást (Shockley et al. 2003).  

A fellelhető kutatások többsége a beszéd és más motoros funkciók kapcsolatának 

(és nem konkrétan a beszéd és a lábmozgások összefüggésének) vizsgálatára irányult. 

Furuyama és munkatársai (Furuyama et al. 2002) abból indultak ki, hogy a beszéd és más 

motoros funkciók koordinációjának irányításáért a kutatók többsége szerint egyedül a 

központi idegrendszer a felelős. Ugyanakkor a beszéd és a gesztusok koordinációja nem 

csupán az egyén, hanem a kommunikáló felek között is megjelenik (Furuyama 2000). Ez 

azonban megkérdőjelezi, hogy a beszéd és a gesztusok koordinációja csupán a központi 
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idegrendszer mechanikus irányítása alá tartozna. Interperszonális szinten ugyanis nem 

elegendő az alrendszerek mechanikus összekapcsolódására épülő irányítás, hanem olyan 

irányító rendszerre van szükség, amelyben ezek az alrendszerek legföljebb funkcionálisan 

kapcsolódnak össze, egy dinamikus rendszerben. Így tehát szerintük a beszéd és a 

gesztusok közötti koordináció, függetlenül attól, hogy egyéni, vagy személyközi, sokkal 

inkább a mozdulatok és cselekvések, köztük artikulációs mozgások, lábmozgások és 

légzőmozgások hierarchikus rendszerére épül, és nem valószínű, hogy minden esetben 

néhány motoros parancs határozná meg a koordinációhoz szükséges mozgások 

szabadságának mértékét. A kutatók (Shockley et al. 2009) feltételezték, hogy beszélgetés 

közben a test koordinációja során az egyes testrészek mozgása rugalmasan változik, 

mégpedig a feladattól függően. A testrészek közötti együttműködésnek egyidejűleg kell 

eredményesnek lennie, mind a megfelelő testtartás folyamatos biztosításában, mind a 

közös feladat végrehajtásában (vagyis akár az a cél, hogy a kapuba juttassák a labdát, akár 

az, hogy egy jót beszélgessenek).  Végül arra a következtetésre jutottak, hogy ha az 

egyénben működő koordinációs rendszerben vannak bizonyos kapcsolatok az egyes 

testrészek és tudatállapotok között, akkor az egyik személy mozgásának korlátozása 

szükségképpen hatással lesz a másik személy mozgására.   

A nem túl bőséges szakirodalom jelentősebb része különböző, a beszédet és a 

motoros képességeket érintő betegségekben vizsgálja ezt a kapcsolatot.  Ilyen például 

Mahone írása az ADHD
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-val diagnosztizált gyermekek vizsgálatáról. Ezek a gyerekek az 

olvasási és megértési nehézségeken kívül a kezet és a lábat érintő mozgásokban is 

gyengébben teljesítenek egészséges kortársaiknál (Mahone 2011). Egy másik betegségben, 

a Parkinson kórban egy újszerű gyógyító eljárás során a pácienseknek azt tanítják meg, 

mekkora erőt kell kifejteniük ahhoz, hogy „nagyobb” mozdulatokra legyenek képesek. Az 

eljárás egy hangterápia (Lee Silverman Voice Treatment) tanulságaira épül, amelyben az 

az egyszerű utasítás, hogy „gondolkodj hangosabban”, nem csupán a beszéd hangerejét 

növeli, hanem hatással van más motoros teljesítményekre (például az artikuláció, a 

beszédsebesség, a nyelés, és a légzőmozgások is javulnak). Ennek alapján, a 

mozgásterápiában a mozdulatok nagyságára vonatkozó utasítással a kutató feltevése szerint 

el lehet érni a kéz- és lábmozgások javulását a Parkinson-betegségben szenvedőknél, s 

ezzel jelentős életminőség-javulást lehetne biztosítani (Farley 2002).  
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 ADHD: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, figyelemhiány, más néven hiperaktivitás. 
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A fejmozgásokkal kapcsolatban olyan kutatásokat is végeztek, amelyek a 

lateralizáció kérdését vizsgálják. Két kutató, Ocklenburg és Güntürkün (2009), azt 

vizsgálta meg, hogy miért fordítja jobb oldalra a fejét a testéhez képest az emberi 

magzatok többsége. Ez a jobboldal-preferencia a terhesség 38. hetében egyértelműen 

megmutatkozik. (Ververs et al. 1994). A fejtartás jobboldali aszimmetriája újszülötteknél 

is megfigyelhető és az egyik legkorábbi funkcionális aszimmetria az embernél (Hopkins et 

al. 1987). 

A kutatók célja az volt, hogy meghatározzák a kezesség és a „fejesség” – a fej 

jobbrafordítási preferenciája – összefüggését.  Azt is megvizsgálták, vajon a fejfordítás 

irányának preferenciája összefügg-e más funkcionális aszimmetriával. Összegezve, arra 

jutottak, hogy a fejfordítás irányának preferenciája összefügg a kezességgel és a 

lábassággal (az eredetiben: ’footedness’). Ebből arra következtettek, hogy az emberi test 

motoros aszimmetriája alapvetően jobboldali. Feltételezték, hogy a motoros rendszer 

központilag aszimmetrikus, és a kezesség, lábasság, fejesség ennek csupán következménye 

(Ocklenburg– Güntürkün 2009). 

Elias és munkatársa (Elias–Bryden 1998) azt találták, hogy az agyi lateralizáció 

erősebben függ a láb, mint más testrészek (kéz, szem, fül) laterális preferenciájától. Az 

érzelmek feldolgozásának lateralizációját jobban jelezte előre a vizsgált személy preferált 

lába, mint a keze. A fülpreferencia erős kapcsolatot mutatott a lábassággal, de a 

kezességgel nem volt kapcsolata. Ez az eredmény pedig nem felel meg annak az agyi 

lateralizációról kialakult evolúciós teóriának, amely szerint a bal féltekés nyelv a kéz 

finommotoros készségével áll kapcsolatban. A kutatók azt feltételezik, hogy ehelyett az 

egész test aszimmetrikus finommotoros kontrollja állhat kapcsolatban a nyelvi 

lateralizációval. 

Ez az eredmény azért is fontos, mert korábbi vizsgálati eredmények alapján tudjuk, 

hogy az érzelmi ingerek feldolgozása jórészt a jobb félteke területén történik. Féloldali 

agysérülést szenvedett betegek vizsgálata alapján kiderült, hogy a jobb félteke nagyobb 

szerepet játszik a negatív érzelmek feldolgozásában, míg a bal félteke inkább a pozitív 

érzelmek feldolgozásának a helye. Olyan páciensek, akiknek a bal féltekéjük sérült, 

gyakrabban szenvednek post-traumás depresszióban, mint azok, akiknek a jobb féltekéjük 

sérült (Robinson–Price 1982). Emellett a jobb félteke sérülése többnyire pozitív 

hangulatváltozással, néha patologikus nevetéssel jár, míg a bal félteke sérülése gyakrabban 

okoz hangulatromlást, például gyakori sírást (Sackeim et al. 1982). Annak a kérdésnek a 

megválaszolására, hogy miért jelzi előre jobban a láb a kéznél az érzelmi lateralizációt, 
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még további vizsgálatokra van szükség. Ugyanakkor a láb lateralizációjának kutatása azért 

is fontos, mert a lábasság kialakulása kevésbé függ a kulturális és környezeti hatásoktól, 

mint a kezességé (Porac–Cohen 1981). 

Ezen a véleményen van Just Zsuzsanna is (Just é.n.), aki makói gyermekek laterális 

preferenciáit vizsgálta. Just szintén arra a következtetésre jutott, hogy a lábpreferencia 

alkalmasabb jelzője az agyi laterális dominanciának, mint a kezesség, mivel a kulturális és 

környezeti tényezők torzító hatásának kialakulása kevésbé érvényesül a láb-, mint a 

kézhasználat esetében. 

Valamennyi testbeszéd-eszköz között a kézgesztusnak van a legnagyobb irodalma. 

Az, hogy a kézgesztusok valamilyen módon összefüggnek a beszéddel, a korai időktől 

kezdve, legalább kétezer éve foglalkoztatja a kutatókat. A kézgesztus használatának 

fontossága a retorikáról szóló értekezésekben már Arisztotelésznél megjelenik. A 

kézgesztusok kutatásában még ma is eltér a kutatók véleménye abban a kérdésben: vajon 

van-e önálló kommunikatív szerepük a kézgesztusoknak, vagy csak alárendelt kísérői a 

beszédnek.  

Azok a kutatók, akik vitatják, vagy kétségbe vonják a kézgesztusok kommunikatív 

szerepét, azzal érvelnek, hogy a rendelkezésre álló kísérleti eredmények nem meggyőzőek, 

illetve ugyanannyira alkalmasak annak alátámasztására, hogy a kézgesztusnak 

elhanyagolható szerepe van a kommunikációban (pl. Feyereisen–DeLannoy 1991, Rimé–

Schiaratura 1991, Krauss–Hadar 1999). Szerintük annak, hogy más kutatók kommunikatív 

funkciót tulajdonítanak a kézgesztusnak, elsősorban az az oka, hogy nem világos, milyen 

más funkciójuk lehet (Krauss–Hadar 1999). Ugyanakkor kísérleti eredmények bizonyítják, 

hogy a gesztushasználat akadályozása rontja a beszédfolyamatosságot, főként akkor, 

amikor térbeli tartalomról beszéltek a kísérlet résztvevői (Rauscher–Krauss–Chen 1996).  

A kutatók másik nagy csoportja úgy véli, a beszéd kialakulását egy gesztusokra 

épülő, és egyre fejlettebb mimézisen keresztül fejlődő kommunikáció előzte meg (pl. 

Armstrong 1999, Rizzolatti–Arbib 1998, Corballis 2002, Csányi 2006).  

Azt, hogy hogyan gesztikulálunk, sokan vizsgálták, de voltak, akik azt a kérdést 

tették fel, hogy miért gesztikulálunk (Iverson–Goldin Meadow 1998). Azt találták, hogy a 

gesztushasználat alapja nem a mások megfigyelésén alapuló tanulástól függ, sokkal inkább 

tűnik a beszédprodukció szerves részének. Így feltételezhető, hogy a beszédet kísérő 

kézgesztusok tükrözik, vagy akár elősegítik a beszéd alapját képező gondolkodást.  

Azt a feltételezést, hogy a kézgesztusokat a környezetünktől tanuljuk el és 

használatuk utánzással alakul ki, vakon született kísérleti személyek vizsgálatával cáfolták 
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meg: a kísérletben résztvevők akkor is használtak kézgesztusokat, amikor tudtak róla, hogy 

beszélgetőpartnerük szintén születésétől fogva vak (Iverson 1999, Iverson–Goldin-

Meadow 1997, 1998, 2001, Donald 2001). 

Azt a kérdést, hogy a kézgesztus-használat és a beszéd hogyan függ össze 

egymással, csecsemők beszédfejlődését követve is vizsgálták a kutatók. Azt találták, hogy 

a vokális-motoros koordináció, vagyis a végtagok, különösképpen a kezek ritmusos 

mozgása folyamatosan fejlődik hat és kilenc hónapos kor között, valamint hogy kilenc 

hónapos korban a vokalizáció (gagyogás) és a kézhasználat mintázata megegyezik a 

felnőttkori beszéd és kézgesztus-használat mintázatával (Iverson–Fagan 2004).  Egy másik 

kutatási eredmény szerint a csecsemők gesztushasználata előre jelzi a beszédfejlődést. Egy 

longitudinális vizsgálatban (Rowe–Goldin-Meadow 2009) azt találták, hogy a 

gesztushasználat tizennyolc hónapos korban szelektíven előre jelezte a lexikai készséget, 

vagyis hogy hány szót ismer a gyermek negyvenkét hónapos korában. A gesztusok és a 

beszéd együttese (főleg, amikor a gyermek mondatszerű szókapcsolatokat használt 18 

hónapos korában) viszont a mondatok összetettségét jelezte előre (mennyire összetett 

mondatokban fogalmaz a gyermek). A két összefüggés fordítva nem állt fenn (vagyis két 

külön összefüggést találtak).  

Néhány kutató azt feltételezte, hogy a kézgesztusoknak a szavak felidézésén kívül 

az ezzel járó feszültség csökkentésében van szerepe (pl. Dittmann–Llevelyn 1969, Hadar et 

al. 1998). Vizsgálati eredményekkel támasztották alá, hogy a beszédfolyamatosság, a 

hezitációs szünetek és a kézgesztusok összefüggnek (lásd még: Ragsdale–Fry 1982, 

Hadar–Butterworth, 1997). A beszédtervezés, a kézgesztushasználat és a szünetek 

kapcsolatával foglalkozott Butterworth és munkatársa is (Butterworth–Beattie 1978). 

Az álláspontok széles skáláját mutatja, hogy míg van, aki kétségbe vonja, hogy a 

kézgesztusoknak egyáltalán lenne kommunikatív szerepük (pl. Krauss–Hadar 1999), addig 

sokan mások azt feltételezik, hogy maga a nyelv a gesztusokból fejlődött ki, a 

kézgesztusoknak a vokalizációval való összekapcsolódása során (pl. Corballis 2003, 

Rizzolatti–Arbib 1998, Armstrong 1999). A gesztusok egyik legismertebb kutatója, 

Kendon így fogalmaz: „A gesztusok, amelyeket az emberek beszéd közben használnak, 

mindenképpen szerepet játszanak a kommunikációban, és informálják a résztvevőket a 

mondatok jelentéstartalmáról, bár kétségkívül igaz, hogy vannak eltérések abban, amikor 

és ahogyan ez megvalósul.” (Kendon 1994:192). Egy másik munkájában pedig leszögezi, 

hogy a kézgesztusok tanulmányozása sokat segíthet olyan, fontos kérdések jobb 
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megértésében, mint a szimbólumalkotás, a nyelv határai, vagy a kommunikáció gyakorlata 

(Kendon 1997:123). 

McNeill szerint a gesztusok és a beszéd egyetlen nyelv integráns részei, mert a 

gesztus tökéletes szinkronban van a beszéddel (McNeill 1985). Gesztus és beszéd 

ugyanannak a kommunikációs folyamatnak a része. A gesztusok és a beszéd ezen kívül 

időzítésben is együtt tartanak. Amikor a beszélő egy kézmozdulattal ad hangsúlyt egy 

szónak, vagy emel ki lényeges tartalmat, ez a gesztus szinkronban van, azaz egyidőben 

jelenik meg a beszéddel (McNeill 1992).  

Abban a próbálkozásban, hogy a kézgesztusokat a nyelv kategóriáival 

összeillesszék, a következő lépés az a feltételezés, hogy a szintaktikai elemek a beszédben 

jelennek meg, a gesztusok pedig a mimetikus, ikonikus jelentést hordozzák, így egészítve 

ki egymást (Goldin-Meadow–McNeill 1999). 

Armstrong még tovább megy, amikor azt mondja, hogy a szintaxis az egyes 

gesztusok szerkezetéből alakult ki, és szerinte bizonyos gesztusok leírhatók morfémaként, 

vagy mondatként is (Armstrong et al. 1995).  

Az agyi funkcionális képalkotó eljárások (PET, fMRI) létrejöttével a kutatók újabb 

megközelítésben vizsgálhatják az élő emberi agyat, működés közben. Ezek a vizsgálatok 

tették lehetővé a tükörneuronok felfedezését (Rizzolatti et al. 1996). A tükörneuronok
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egy olyan rendszer idegi alapját képezik, amely közvetlen kapcsolatot létesít az üzenet 

kibocsátója és befogadója között. A tükörneuronok létezését először majmokban fedezték 

föl. Az agy úgynevezett F5 területén, a homloklebenyben, és a halántéklebenyben olyan 

idegsejteket találtak, amelyek akkor is kisültek, ha a majom végrehajtója, és akkor is, ha 

megfigyelője volt egy adott, azonos cselekvésnek (Rizzolatti et al. 1996). Később sikerült 

bebizonyítani, hogy az emberi agyban is létezik ilyen tükörneuron-rendszer. A mozgásos 

cselekvések az emberi agyban a homloklebeny hátsó részét aktiválják, ami magában 

foglalja a Broca-területet is. A kutatási eredmények alapján feltételezhető, hogy az emberi, 

laterális kommunikációs rendszer kifejlődésének alapja egy, a kéz- és arcgesztusok 

felismerésére épülő sokkal ősibb rendszer (Rizzolatti et al. 1996). Ugyancsak 

feltételezhető, hogy a cselekvést és a kommunikációt összekapcsoló híd éppen ez a 

megfigyelésben és végrehajtásban egyaránt aktív rendszer lehet. Ennek alapján, a cselekvő 

és a megfigyelő közötti kapcsolat mintájára jöhetett létre ugyanilyen kapcsolat az üzenet 

küldője és befogadója között (Rizzolatti–Craighero 1998).  Ennek a rendszernek 

                                                 
43

 A tükörneuron olyan idegsejt, amely akkor is tüzel, ha egy cselekvést végrehajtunk és akkor is, amikor 

látjuk, hogy valaki más végrehajtja (Rizzolatti et al. 1996). 
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köszönhetően mások cselekvései olyan üzenetté válnak, amelyek bármely megfigyelő 

számára gondolkodás nélkül megérthetőek. Ebből következik, hogy a tükörneuron-

rendszer lehet az alapja a nyelv kialakulásának. A kutatók megfogalmazásában „a beszéd 

evolúciója során elkerülhetetlen lépés volt a gesztusok önmagukban hordott jelentését 

absztrakt hangok jelentésébe áthelyezni. Ebből a neurofiziológia számára világosan 

következik, hogy a kéz/kar- és beszédgesztusok szorosan össze vannak kapcsolva, és közös 

idegi alapjuk van.” (Rizzolatti–Craighero 2004:184). 

Egy másik kutató egészen másféle megközelítésben vizsgálta ezt a hipotézist. Egy 

vizsgálatban kísérleti személyek egy csoportjának két különböző, háromdimenziós tárgyat 

mutattak: egy nagyot és egy kicsit. A tárgyak látható oldalán vagy két kereszt volt, vagy 

véletlenszerűen elhelyezett pontok. A résztvevőket arra kérték: fogják meg a tárgyakat, és 

ha azon kereszteket látnak, nyissák ki a szájukat. A kéz-, kar- és szájmozgásokat 

megmérték. Az eredmények azt mutatták, hogy a szájnyílás nagysága és az ajkak 

nyitásának sebessége magasabb volt, amikor a nagyobb tárgyat kellett megfogni. Ezután 

arra kérték a résztvevőket, hogy miközben megfogják a tárgyakat, különböző szótagokat 

(pl. GU, GA, GE) is hangoztassanak a szájuk kinyitásakor. Azt találták, hogy a résztvevők 

nagyobbra nyitják a szájukat, amikor nagyobb tárgyat kell megfogniuk. Emellett a 

hangadás is erőteljesebb volt a nagyobb tárgy megfogása során (Gentilucci et al. 2001).  

Különösen érdekes, hogy a fogó mozdulatok nemcsak akkor voltak hatással a 

szótagok hangoztatására, amikor meg kellett fogni a tárgyat, hanem akkor is, amikor 

megfigyelőként szemlélték ezt a cselekvést. Egy későbbi vizsgálatban (Gentilucci 2003, 

idézi Rizzolatti– Craighero, 2004) önkénteseket arra kértek, hogy hangoztassák a BA vagy 

GA szótagot, miközben azt figyelik, amint mások különböző méretű tárgyakat fognak meg. 

A szájnyílás méretére és a hang amplitúdójának spektrumára egyformán hatással volt a 

látvány, és itt is a nagyobb tárgyak megfogásának látványa okozott növekedést mindkét 

értékben.  

Mindezt egybevetve e kísérletek azt mutatják, hogy embereknél a kézgesztusok és 

az artikulációs gesztusok között feltétlen kapcsolat van, és ez a kapcsolat magában foglalja 

a beszédprodukció során megvalósuló száj-gége (oro-laryngeális) mozgásokat is 

(Rizzolatti– Craighero 2004).  
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I.2. KOMMUNIKÁCIÓ, NYELV ÉS BESZÉD 

I.2.1. A nyelv: kommunikációs, vagy reprezentációs rendszer? 

 

Abban a kérdésben, hogy vajon a nyelvet kommunikációs rendszerként kell-e 

vizsgálni, avagy inkább a mentális reprezentáció rendszereként, eltérő a nyelvészek 

álláspontja. Bickerton (1990) szerint a valóság leképezéséhez egyre bonyolultabb és 

összetettebb rendszerekre van szükség, ugyanakkor a környezeti tényezőkre való 

fokozottabb érzékenység mindenképpen előnyös tulajdonság, vagyis evolúciós előny. A 

sok kis változás ezen a területen végül összeadódik, és egy bizonyos ponton minden 

további előny már csak egy fejlettebb reprezentációval érhető el – ez pedig az emberi 

evolúcióban maga a nyelv. Bickerton kiemeli, hogy a nyelv egyáltalán nem elsődleges a 

kommunikációban, „sokkal inkább reprezentációs rendszer, eszköz a szükséges 

információk tömegének rendszerezéséhez és manipulálásához” (Bickerton 1990:5). Azt az 

elgondolást, hogy a nyelv szerepe a kommunikációban nem elsődleges, más kutatási 

eredmény is alátámasztja (Galantucci 2005.). Chomsky is elsősorban a gondolatok 

kifejezésének eszközeként határozza meg a nyelvet, amelyben „nem lényeges a 

kommunikáció” (Chomsky, 1980:229-230). Fodor ugyancsak reprezentációs rendszernek 

tekinti a nyelvet. Elgondolásában a különböző mentális állapotok, mint például a 

hiedelmek, vagy a vágyak, egyszerre egyének közötti kapcsolatok és mentális 

reprezentációk. A mentális reprezentációk csakis ’a gondolat nyelve’ (language of thought) 

alapján magyarázhatók meg, és ez a ’nyelv’ valóban létező rendszer, amely előre kódoltan 

megtalálható a moduláris felépítésű emberi agyban (Fodor 1975).  

Kommunikációs rendszerként fogja fel a nyelvet Pinker és Bloom (1990). Többek 

között azzal érvelnek, hogy a természetes nyelvek nem alkalmasak a gondolatok 

reprezentációjára. A nyelv például tele van kétértelműséggel, olyan témaváltásokkal, 

amelyeknek csakis a beszélgetésre vonatkozó értelmük van, és mindez megnehezíti a tudás 

illetve a gondolatok reprezentációját. Hurford (2002) ugyancsak úgy véli, hogy a nyelv 

elsődlegesen kommunikációs rendszer, mivel 1) nem írható le tisztán reprezentációs 

rendszerként, 2) erős érvek szólnak a nyelv kommunikációs adaptivitása mellett. Azzal 

érvel, hogy a reprezentációs rendszerek alapján – amilyen Fodoré is – kizárólag a belső 

gondolkodás írható le, de az ilyen rendszerek nem alkalmasak egyetlen természetes nyelv 

leírására sem, mivel azok, természetüknél fogva, külső irányultságúak. Így tehát Hurford 

érvelése szerint a velünk született nyelvi reprezentációs rendszer, a gondolat nyelve, 
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csupán része a nyelvi kommunikációs rendszernek, mely utóbbi több annál. A 

kommunikációs rendszer számos külső formát is feltérképez, például a kézmozgásokat, 

vagy a beszéd hangzását, és mindezeket mentális struktúrákon keresztül értelmezi. 

Következésképpen a kommunikációs rendszer jellemzője, hogy publikus, több egyén 

között zajló folyamat. Ezzel szemben a reprezentációs rendszer belső folyamat, nem vesz 

figyelembe külső formákat, így a mentális struktúrával rendelkező elme nincs 

kapcsolatban a körülötte lévő valósággal.  

Hurford a nyelvi rendszert a számítógép rendszeréhez hasonlítja, amelyben a 

rendszer bizonyos részeinek csak a billentyűzethez, vagy a képernyőhöz van közük, a 

számítógép munkájához viszont nem (Hurford 2002:312). Grice nyomán (1975) pedig az 

emberi nyelvet intencionális kommunikációs rendszerként értelmezhetjük, amely arra 

épül, hogy ha valamit közlünk, arról érzékeltetjük, hogy közölni akarjuk, és közlésünk 

révén hiedelmeket keltünk társunkban vagy társainkban azzal kapcsolatban, hogy nekünk 

milyen hiedelmeink, illetve szándékaink vannak. E felfogásban a lényeg a szándékosság és 

a szándéktulajdonítás hangsúlyozása. 

Vannak megközelítések, amelyek szerint a nyelv egyszerre kommunikációs és 

reprezentációs rendszer. Például Tolcsvai Nagy a funkcionális nyelvészetről szóló írásában 

(Tolcsvai Nagy 2005) Givón megközelítését ismerteti, aki szerint a nyelv két fő funkciója a 

tudás (tapasztalat) reprezentációja és kommunikációja. Ennek megfelelően az emberi 

kommunikációnak két alrendszere van (Givón 2001:7 in: Tolcsvai Nagy 2005): mégpedig 

egyszerre kognitív reprezentációs rendszer, és kommunikációs kódoló rendszer. Ezzel 

Givón – akinek szellemi elődei között Tolcsvai Nagy többek között Jespersen, Halliday, 

Bolinger nevét említi – vitába száll mind a klasszikus strukturalizmussal, mind a mai 

formális nyelvelmélettel. „Pedig minden, az idealizált szinkrón nyelvi struktúra 

kialakításához vezető funkcionális-adaptív jelenség tényleges performanciában jelentkezik. 

Itt sajátítjuk el a nyelvet, itt emergál és változik a nyelvtan. Itt igazítja a forma saját magát 

az új funkciókhoz és kiterjesztett jelentésekhez, kreatívan és a kontextusnak a pillanat 

megoldást kereső konstruálásában. És itt jelentkezik a bizonytalanság, a variáció, a 

katyvasz, amely szükségszer- része az aktuális mechanizmusnak, amely formálja és 

újraformálja a kompetenciát” (Givón 2001: 6, idézi Tolcsvai Nagy 2005). 

Pléh szerint (Pléh é.n.6) a beszéddel kapcsolatos, bizonyítékok híján eldönthetetlen 

kérdésekkel kapcsolatban (például, hogy a gesztusnyelv volt-e előbb, vagy a szavaké, a 

munka megjelenése okozta-e a beszédét, stb.) máshogy érdemes eljárni. Egyrészt 

„Azoknak a feltételeknek a kialakulását keressük, melyek feltehetően szükségesek a nyelv 
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megjelenéséhez….[az ősember] koponyája, gégefője vagy szerszámai kialakulásából 

következtetünk arra, hogy lehetett-e nyelve, s ha igen, milyen differenciáltságú. … 

Másrészt pontosabban próbáljuk megérteni magát az emberi nyelvet, mint rendszert; 

szerepét az ember életében, és a hozzá kapcsolódó emberi vonásokat.” (Pléh é.n:7) 

I.2.2. A beszéd és az agyi funkciók  

 

Az agykutatás eredményei mind a nyelvészet, mind a kommunikáció kutatása 

szempontjából fontosak. Az embernél a beszédszervek kontrollját, illetve a beszéd 

produkcióját és percepcióját a kérgi és a kéreg alatti területek összehangolt működése teszi 

lehetővé (Pléh é.n.38-40). Gósy definícióként ezt írja: „az agy a szervezetnek azon része, 

amely a kommunikáció célját szolgálja (általános és specifikus tekintetben egyaránt), 

képes az információk felfogására, tárolására és ezen információk megválaszolására” (Gósy 

1999b:17).  

 Az emberi agy fejlődésének folyamatáról a fosszilis maradványok kutatása alapján 

tudjuk, hogy a féltekék aszimmetriája az evolúció során alakult ki, és hogy a homo 

habilisnál az agykoponya még szimmetrikus volt. Az agy aszimmetriája csak a Neander-

völgyi embernél jelent meg, körülbelül 100-150.000 évvel ezelőtt (Gósy 1999b, Corballis 

2010). A jobbkezesség viszont valószínűleg több millió évvel ezelőtt már elterjedt az 

emberelődnél (Hámori 1999). Hámori felfogásában az evolúció történeti egymásutánja a 

következő: az agyi változások vezetnek a kezesség kialakulásához, majd a gesztusok, 

végül a nyelv megjelenéséhez (Hámori 1999). 

A féltekék aszimmetriája azt jelenti, hogy a két félteke nem egyforma; a bal félteke 

megnagyobbodott, és ezzel együtt bizonyos feladatokra specializálódott. A beszéd agyi 

központjai a bal féltekében találhatók (1. ábra). Az úgynevezett Broca-terület
44

 a 

beszédprodukcióért, míg a Wernicke-terület
45

 a beszédészlelésért és a beszédmegértésért 

felel (Gósy 1999b). Ugyanakkor a beszéd és a nyelv folyamatait a két félteke együtt 

koordinálja, a féltekék közötti kapcsolatot a kérgestest (corpus callosum), egy kétszáz 

millió idegrostból álló „híd” biztosítja (Hámori 1999). A lateralizáció, vagy féltekei 

dominancia alapján a bal félteke a felelős a nyelv dekódolásáért, a beszédészlelésért és a 

beszédmegértésért. Az emberek többségének a bal agyféltekéje a domináns (Gósy 1999b). 

 

                                                 
44

 Paul Broca, francia sebész után, aki 1861-ben tartott előadást először erről az agyterületről. 
45

 Carl Wernicke német orvos, neurológus felfedezése 1874-ben. 
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1. ábra 

A bal félteke oldalnézeti képe és a fő központok 

 

Érdekes új fejlemény a beszédközpontokkal kapcsolatban Catani és munkatársai 

2004-es eredménye (Catani et al. /2004/ 2005). Egy speciális (ún. Diffúziós – Tenzoros 

MRI) eljárással bebizonyították, hogy van egy harmadik beszédközpont, amelyet 

Geschwind területnek neveztek el.
46

 Ez a központ szoros kapcsolatban van az eddig ismert 

két beszédközponttal, és feltehetően e gyermekkori nyelvelsajátításban van fontos szerepe. 

Ez a központ fejlődik ki legkésőbb és kialakulása összefügg az írás-olvasás elsajátításával. 

A kutatók szerint ez a fölfedezés új bizonyítékokat jelenthet a nyelv eredetével 

kapcsolatban is. Catani szerint az eredményekből az következik, hogy a nyelv, legalább 

részben, már meglévő idegrendszeri hálózatok változása révén alakult ki, nem pedig újak 

megjelenésével.  

I.2.3. A beszéd, a lateralizáció és a kezesség kapcsolata 

A két félteke aszimmetriájából következik, hogy bár az élőlények, így az ember 

megjelenési formájára is a kétoldali szimmetria jellemző, a funkció tekintetében számos 
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 Norman Geschwind amerikai neurológus (1926-1984), aki ennek a harmadik beszédközpontnak a létezését 

következtetéses alapon elsőként feltételezte.  
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más aszimmetria is érvényesül (Hámori 1999). Ilyen a kezesség, de mellette a szem, a fül, 

a láb is az emberek többségénél aszimmetrikusan funkcionál (Gósy 1999b).  

A jobbkezesség olyan aszimmetria, amely megkülönbözteti az embert más fajoktól, 

mert csak az emberre jellemző. Más emberszabásúaknál, ha van aszimmetria, akkor 

gyakoribb a bal oldal preferenciája, főként a látással összefüggő mozgások esetében  

(McNeilage et al. 1987).  

A jobbkezesség okát nem ismerjük. Van, aki szerint környezeti, mások szerint 

biológiai – például genetikai oka van. Abban azonban általános az egyetértés, hogy a 

kezesség agyi funkció, és hogy kapcsolatban van más funkciós agyi aszimmetriákkal, 

beleértve a beszéddel kapcsolatos bal féltekei dominanciát is (Edinburgh Handedness 

Inventory, Oldfield, 1971, idézi Corballis 2003). Mivel a bal félteke a felelős a nyelv 

dekódolásáért, a beszédészlelésért és a beszédmegértésért, az emberek többségének a bal 

agyféltekéje a domináns (Gósy 1999b), következésképpen többségük jobbkezes is. A 

beszéd bal féltekés dominanciáját többek között Sperry bizonyította be, aki a corpus 

callosum
47

 átvágásával – amire orvosi okokból volt szükség – kezelt pácienseken végzett 

kutatásaival igazolta az emberi agy funkcionális aszimmetriáját (Sperry 1982).  

Maga a kezesség is a féltekei dominanciával függ össze: a jobbkezesek 98%-ánál a 

bal félteke végzi a nyelvi feldolgozás túlnyomó részét, de a balkezesek és a kétkezesek 

esetében is a nyelvi funkciókat többnyire a bal félteke végzi. Galaburda (1995) eredményei 

szerint a balkezesek mintegy hetven százalékánál a bal féltekében történik a nyelv 

feldolgozása. Más szerzők szerint a balkezesek ötvenhárom százalékánál van így, és a 

teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a jobbkezesek mintegy két százalékánál is a jobb 

félteke végzi a nyelvi feldolgozást (Levy–Nagylaki 1972). 

Azért mondhatjuk, hogy a kezesség jellegzetesen emberi tulajdonság, mert bár 

számos más állat (patkány, egér, macska, kutya) egyedei is mutatnak kéz- (azaz mellső 

végtag) preferenciát, mindegyiküknél 50-50% az eloszlás a bal-, vagy a jobb végtag 

preferenciáját tekintve (Collins 1977). A kezesség és a nyelv összefüggése az embernél, a 

nyelv lateralizációja és ennek kapcsolata a kezességgel fontos kutatási terület, hiszen a 

kezesség biológiájának megértése rávilágíthat a nyelv biológiájára. Azt is tudjuk, hogy az 

emberi jobbkéz-preferencia minden kultúrában, és a Föld minden pontján azonos mértékű, 

az emberek mintegy 92%-a jobbkezes (McManus 1991). A balkezesség – mint ritka, az 

emberiségnek csupán mintegy 8%-át (McManus 1991), más forrás (Harris–Carlson 1988) 
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 A két féltekét összekötő „híd”, ezen keresztük képesek a féltekék egymással kommunikációt folytatni 
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szerint 2-20%-át érintő eltérés – a kutatásokban is több figyelmet kapott. Tudjuk, hogy 

férfiaknál gyakoribb, mint nőknél, és hogy az anya balkezessége gyakrabban jelenik meg 

az utódban – annak nemétől függetlenül (McManus 1991). Ami a környezet hatását illeti, 

egy adoptált gyermekek kezességére irányuló vizsgálatban azt találták, hogy az 

örökbefogadott gyermekek kezessége nem függött a nevelőszülőkétől (Carter-Saltzman 

1980).  

Hopkins (1994) arra hívja fel a figyelmet: hiba lenne készpénznek venni, hogy a 

kezesség csupán a nyelvelsajátítás mellékes tünete. Ebből szerinte két elhamarkodott 

konklúzió következett, nevezetesen, hogy a kezesség mind az evolúciónak, mind az emberi 

fejlődésnek viszonylag kései terméke. Írásában Hopkins (1994) összegyűjti és kritikai 

elemzés alá veti a kezesség kialakulásával kapcsolatos legfontosabb feltevéseket. Ezek 

közül itt csak egyet, Annett (1985) modelljét ismertetem, mivel az ő elképzelése jósolja 

meg legpontosabban a körülbelül 90%-10% eloszlást az emberi jobb- és balkezesség 

előfordulási gyakoriságára vonatkozóan (Hopkins 1994). 

A jobbra toló (right shift) gén modell: (Annett 1985, idézi Hopkins1994) egy 

génhez kötött és egy környezeti, véletlenszerű tényezőt tételez föl. Eszerint az emberek 

többsége olyan gént örököl, amely bal féltekés beszédkontrollra hajlamosít, és ennek 

mellékterméke a jobb kéz preferenciája. Azoknál, akik nem ezt a gént öröklik, 

véletlenszerűen alakul ki a jobb- vagy baloldali beszédkontroll és kézpreferencia. Ez 

utóbbi esetben a környezet nyomására alakulhat ki eltolódás a jobbkezesség irányában. Ez 

a modell magyarázatot ad arra, hogy miért lesz két balkezes szülőnek 60%-ban jobbkezes 

gyermeke. Annett azonban sem elméleti, sem empirikus adatokkal nem támasztotta alá 

kellőképpen a modellt, ezért további kutatásokra van szükség az igazolására (Hopkins 

1994).  

Itt érdemes felidézni Skoyles (2000) álláspontját, aki úgy érvel, hogy ha a nyelvnek 

volt egy kézgesztusokra épülő korai változata, akkor ez nemcsak a kezesség, hanem a 

jobbkéz-dominancia kialakulásának irányában is hatott, mivel a jobb oldal enyhe előnyt 

mutat a ballal szemben. Ilyen enyhe eltolódás a jobb oldal preferenciájának irányába már a 

nem ember főemlősöknél is megfigyelhető.  

Corballis, aki sokáig a kézgesztusra ráépülő nyelvhasználat mellett érvel (Corballis 

2002), 2003-ban már fordított összefüggést lát (Corballis 2003). Az emberek többségénél 

(még a balkezesek esetében is) a beszéd bal féltekés irányítás alatt áll, ahogyan a hangadás 

is. Ezért Corballis szerint jogosan merül fel a kérdés, hogy mivel a vokalizáció az evolúció 

során korábban alakult ki, mint a beszéd, vajon nem éppen a kézgesztusok és a vokalizáció 



50 

 

összekapcsolódása okozta-e a jobbkezességet. Azzal érvel, hogy a hangadással kapcsolatos 

bal féltekei dominancia jóval előbb jelent meg az evolúció során, mint a jobbkezesség. A 

vokalizáció pedig számos más fajnál (pl. békáknál, madaraknál, emlősöknél) is a bal 

félteke irányítása alatt áll. Szerinte a jobbkezesség nem a fogó- és precíziós mozgások 

elkülönülése következtében alakult ki, nem is a munka, mint célszerű tevékenység okozta, 

hanem a vokalizáció bal féltekéhez kötöttsége (Corballis 2003).  

Ezt a feltételezést alátámasztja a tükörneuronok felfedezése is (Rizzolatti–

Craighero, 2004). A tükörneuronoknak az a tulajdonsága, hogy akár megfigyelünk, akár 

végrehajtunk egy azonos cselekvést, kisülnek, már majmoknál is megfigyelhető (Rizzolatti 

et al. 1996), és éppen a megfigyelésnek a végrehajtásra épülő „huzalozása” lehet Corballis 

(2003) szerint a nyelv létrejöttének kiindulópontja. A majmok agyában a Broca-terület 

megfelelőjének nincs köze a vokalizációhoz. A tükörneuron rendszer számukra is lehetővé 

teszi a kézzel végzett cselekvések megvalósítását és megfigyelését is, azonban míg a 

majmok esetében ez a rendszer bilaterális, az embernél a bal féltekéhez kötődik.  

A Broca-terület (a beszédprodukció központja az agyban) a Homo habilisnál 

növekedett meg, ez pedig arra utal, hogy a gesztusok és a vokalizáció kapcsolata akár 

kétmillió évre is visszanyúlhat (Kay et al. 1998). A beszéd ugyanakkor jóval később, 

legföljebb százhetvenezer éve, vagy még később jelent meg. Corballis (2003) érvelése 

szerint az agyi funkciók megváltozása kritikus szerepet játszott ebben a folyamatban. 

Mivel a nyelv bonyolult szintaxisra épül, valószínűbbnek látszik, hogy a fejlődés 

folyamatosan történt. Ha pedig igaz, hogy a beszéd viszonylag későn alakult ki, akkor a 

gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak vissza, mint feltételeznénk (Corballis 2003). Ez az 

elgondolás azt az elképzelést támasztja alá, amely szerint a nyelv alapját nem a hangadás, 

hanem a gesztusok jelentették. Ráadásul úgy tűnik, hogy az észlelés, a képalkotás és 

kézmozdulatok végrehajtásáért felelős tükörneuron-rendszer embereknél ugyancsak a 

Broca-területen található (Corballis 2003). Corballis szerint a hangok és a gesztusok 

összekapcsolódásának kulcsa a Broca-terület evolúciója. Fosszilis koponyák vizsgálata 

alapján Holloway (1983) azt találta, hogy már közel kétmillió éve, a Homo habilis 

agykoponyája feltűnő baloldali asszimmetriát mutatott a bal frontális lebenynek azon a 

részén, ahol a Broca-terület található. A hátsó parietális lebeny, amelyen pedig a 

Wernicke-terület (a beszédpercepcióért felelős agyi terület) található, ugyancsak 

megnövekedett (Holloway 1983, idézi Corballis 2003). Mindez pedig összefügghet a 

gesztusok és a szintaxis összekapcsolódásának folyamatával – érvel Corballis.  
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I.2.3.1. További elképzelések a beszéd kialakulásáról 

Míg Corballis elképzelése szerint a hangadás helye – a bal félteke – határozta meg 

az emberi jobbkezesség kialakulását, Rizzolatti (Rizzolatti–Craighero 2004) szerint a 

hangadás inkább a táplálkozással függ össze, és ide vezethető vissza a beszéd kialakulása. 

Ezt az elgondolását több kísérleti eredmény is alátámasztja, amelyben a szájmozgások 

intenzitása összefüggött a vizsgálatban megadott kézmozdulat intenzitásával. Rizzolattiék 

elképzelése szerint egy bizonyos cselekvéshez nem csupán gesztus tartozik, hanem hang is. 

Feltevésük szerint a cselekvéshez tartozó hang válhatott lassan önálló hangsorrá, majd a 

beszédben elveszítve eredeti, analógiás funkciójukat, ilyen hangsorokból alakulhattak ki a 

szavak. Úgy vélik, a beszéd kialakulásában alapvető lépést jelentett, hogy az egyes 

egyének képessé váltak egy cselekvéshez tartozó hang utánzására úgy is, hogy magát a 

cselekvést nem hajtották végre. Fokozatos fejlődés során így alakulhatott ki a beszéd 

képessége, amellyel párhuzamosan felépült és megerősödött egy új auditív tükörrendszer, 

amelynek az eredetileg már meglévő audio-vizuális rendszer volt az alapja, de fokozatosan 

függetlenné vált attól.  

A szerzők a kutatási eredmények alapján azt a következtetést vonják le, hogy a kéz 

/kar- és beszédgesztusok (speech gestures) az embernél szoros kapcsolatban állnak 

(Rizzolatti–Craighero 2004:184). Ez a kapcsolat a beszédprodukció során megvalósuló 

száj-gége mozgásokra, vagyis a hangadásra és az artikulációra is kiterjed. Szerintük a 

kézgesztusok gesztusnyelvi jelentése a tükörneuron-rendszeren keresztül alakult át száj
48

–

gége gesztusok szóbeli jelentésévé. E folyamat során a tükörneuronok működési mintájára 

alakultak ki az ún. echo-neuronok, amelyek egyszerre képesek létrehozni a hangot és 

rezonálni rá. Feltételezik azt is, hogy az emberi agy Broca-területe – egy olyan terület, ahol 

„a hangtan, a jelentéstan, a kézgesztusok, a táplálkozási cselekvések és a mondattan mind 

egyszerre van jelen egy meglehetősen behatárolt idegi területen”, feltehetőleg ennek az 

evolúciós trendnek a következménye (Rizzolatti–Craighero 2004:185). 

A tükörneuronok működésének pontosabb megértése számos újabb kutatást indított 

el. Egy kutatásban fMRI (funkcionális mágneses rezonancia) vizsgálattal a szerzőknek 

sikerült statisztikai adatokkal alátámasztani a rezonancia-elméletet – vagyis hogy a 

cselekvőnél és a megfigyelőnél azonos agyi területek aktiválódnak.  Emellett a 

vizsgálatban az is kiderült, hogy a motoros tevékenységeket szabályozó terület mellett a 
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 Szájgesztusok, az eredetiben ’mouth-gestures’. 



52 

 

gondolkodásban aktív agyi területek is finom összjátékot mutatnak a két fél között 

(Schippers et al. 2010).  

Új fordulatot jelentett a beszéd kialakulásának vizsgálatában az a felfedezés, amely 

szerint a FOXP2 gén mutációja lehet a felelős a beszéd kialakulásáért. Ez a gén szerepet 

játszik az emberi artikulációban,
49

 és feltételezett mutációja az elmúlt százezer évben 

történt. Ennek alapján pedig az is lehetséges, hogy az utolsó lépés a beszéd 

megjelenésében nem valamiféle kulturális innováció volt, hanem egy gén mutációja idézte 

elő. (Enard et al. 2002). 

I.2.4. Motoros elméletek, gondolkodás és beszéd 

 „Motoros elméletek” gyűjtőnéven szokás említeni azokat az (először a 

pszichológiában megjelenő) megközelítéseket, amelyek a kognitív teljesítmények 

kialakulásában valamilyen szerepet tulajdonítanak a perifériás és/vagy centrális motoros, 

szenzomotoros folyamatoknak. (Marton é.n.).
50

 

A klasszikus megközelítés a kogníció során az információfeldolgozást három 

lépcsőből álló modellben ábrázolja: percepció, kogníció, majd ezt követően akció. Ebben a 

hagyományos modellben percepció és akció között nincs közvetlen kapcsolat, hanem 

valamilyen kognitív folyamatra van szükség ahhoz, hogy az észlelésből cselekvés legyen 

(bővebben lásd: Massaro 1990).  

A kognitivista irányzatnak
51

 a megismerési folyamatokról alkotott elgondolásai, a 

mentális reprezentációk statikus modellezése azonban nem számol azzal, hogy milyen 

biológiai, idegrendszeri feltételei vannak e folyamatnak (Marton é.n). Ezt a kérdést a 

szimulációelmélet válaszolja meg. Az elmélet szerzői (Gordon 1992, Heal 1996) azt 

feltételezték, hogy egymás viselkedését a saját rendszerünk működése, a látott akció 

„szimulációja” útján értjük meg. Ezt a feltételezést azután a neurobiológiai kutatások 

eredményei alátámasztották: a 80-as évek végétől számos kísérleti eredmény bizonyította, 

hogy a másik célra irányuló viselkedésének megfigyelésekor a megfigyelőben a látott 

akcióhoz hasonló saját akciók szenzomotoros reprezentációi aktiválódnak (Gentilucci et al. 

1988, Rizzolatti et al. 1988). Többek között ez vezetett oda, hogy ismét előtérbe kerültek 

az úgynevezett motoros elméletek is.  
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 Ez a génmutáció teszi lehetővé a beszédprodukcióban résztvevő izmok mozgásának koordinációját. 
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 A téma részletes történeti áttekintését lásd: Maron én. 
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 A kognitivista irányzatról a következő fejezetben lesz szó. 
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Az új kutatási eredmények hatására paradigmaváltás történt az agykérgi motoros 

rendszer működéséről alkotott felfogásban is. Az új paradigma azokra a neurobiológiai 

kutatási eredményekre épül, amelyek bebizonyították, hogy a motoros rendszer olyan agyi 

területek működési köreiből áll, amelyeknek sajátos funkcióik vannak és kölcsönös 

kapcsolatban állnak a parietális kéreg
52

 különböző szektoraival. Így tehát bebizonyosodott, 

hogy a motoros rendszer részt vesz a szenzoros ingerminták feldolgozásában. A motoros-

szenzomotoros reprezentációs rendszer ezen túlmenően olyan nem verbális kommunikációt 

tesz lehetővé, amelyhez nincsen szükség propozicionális műveletekre. A megismerési 

folyamatnak ezt az új felfogását nevezzük Lakoff és Johnson (Lakoff–Johnson 1999) 

kifejezésével „testbeágyazott”, vagy „beágyazott” (embodied) megismerési rendszernek. 

Utóbb az új típusú képalkotó eljárásokat alkalmazó humán kísérletek arra is rávilágítottak, 

hogy „a beépített szenzomotoros kognitív reprezentációs rendszer hozzájárulhatott a 

beszéd evolúciójához. Sőt, képalkotó eljárással végzett kísérletek segítségével e működési 

mód nyomai fellelhetőek a szóészlelésben.” (Marton é.n: 2-4). 

 

I.3. A BESZÉD A NYELVTUDOMÁNYBAN 

 

 

Nincs könnyű dolgunk, ha pontos definíciót szeretnénk találni a „nyelv” vagy a 

„beszéd” terminusokra. Ez részben az eddigiekben kifejtettekből következik: nincs 

közvetlen bizonyítékunk sem arra, hogy miért fejlődött ki a beszéd (hiszen a 

kommunikációnak nem szükséges feltétele), sem pedig arra, hogy ez hogyan történt. Ebből 

következik, hogy nagyon nehéz feladat definiálni, hogy pontosan mi tartozik bele e 

terminusok értelmezési tartományába, és hol kell meghúzni e fogalmak határait.  

A „nyelv” terminus definícióját hiába keressük a Kiefer Ferenc szerkesztette 

„Magyar Nyelv” című kézikönyvben (Kiefer /szerk./ 2011). A tárgymutatóban nem 

szerepel a „nyelv” szó, miközben a nyelv és írás viszonyától a nyelvvédelemig 

kilencvenegy szóösszetételben jelenik meg.  

David Crystal „A nyelv enciklopédiája” (Crystal 1998) című összefoglaló 

munkájában a „nyelv” fogalmának több szerzőtől származó definícióját is megadja, ezeket 

idézem: 

 

                                                 
52

 Parietális kéreg: hátsó fali kéreg, a látási, hallási tapintási, valamint a formára és a testképre vonatkozó 

információk feldolgozásának helye. 
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„A nyelv gondolatok, érzelmek és vágyak közlésének kizárólag az emberre jellemző, 

tudatos módja, akaratlagosan létrehozott szimbólumok segítségével. Ezek a 

szimbólumok hallás-alapúak és létrehozásuk az úgynevezett beszédszervekkel 

történik” – Edward Sapir, 1921. 

 

„A nyelv önkényes, hangzó szimbólumokból álló rendszer, melynek használata a 

társadalmi interakció eszközeként a társadalom kultúrájának egészét jellemzi” – 

George L. Trager, 1949. 

 

A nyelv „mondatok véges vagy végtelen halmaza; minden egyes mondat véges 

hosszúságú, és elemek véges halmazából épül fel.” – Noam Chomsky, 1957. 

 

A nyelv „az emberek egymás közötti kommunikációjának és interakciójának 

intézménye, mely önkényes, hangzó-hallható szimbólumok szokásszerű 

használatára épül” – Robert A. Hall, 1964.  

 

Trager, Hall és Sapir tehát egyértelműen a beszédet nevezi nyelvnek („hangzó”, 

„hangzó és hallható”), míg Chomsky nem. A két terminus szinonimaként való 

használatával gyakran találkozunk a szakirodalomban. Értelmezési problémát okozhat, 

hogy a nyelv mindenképpen tágabb fogalom, mint a beszéd, hiszen legalább az írást és a 

jelnyelveket akkor is magában foglalja, ha jelentéstartományát nem terjesztjük ki ennél 

tágabbra. 

A „beszéd” terminus legelterjedtebb meghatározása az, hogy „a beszéd a nyelv 

hangzó formája”. Ezt találjuk „A magyar beszéd” című kötetben (Németh–Olaszy /szerk./ 

2010:19), és Gósynál is (Gósy 2004): „A legtömörebb megfogalmazásban a nyelvhasználat 

hangzó formája”. Gósy bővebben is körülírja a beszéd fogalmát: „két, vagy több ember 

között zajlik”, „a beszélőt egy vagy több ember hallgathatja”, illetve „gondolataink 

megformálásának, továbbításának, valamint… feldolgozásának eszköze.” Ugyanitt, „A 

beszéd definíciója” című szakaszban megjelenik a beszéd kettős természete is: a beszélés 

és a beszédmegértés, „amelyek egymással összefüggésben, illetőleg relatív önállóságban” 

jelennek meg. A beszélő – hallgató változtatható, és a beszédnek ez a kettős természete egy 

körfolyamatot eredményez, amely ismét csak kettős értelmű: jelenthet „egy emberen 

belüli” történést (amikor hol beszélőként, hol pedig hallgatóként szerepel ugyanaz az 

ember), de jelenthet két ember közötti körfolyamatot is (amikor beszélő és hallgató 
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különböző személy, vagy személyek). Gósy megfogalmazásában „két ember között zajlik; 

s az egyik beszélőtől a másikig tart, majd a szerepváltást követően a korábbi beszélőből 

hallgató, a korábbi hallgatóból pedig beszélő lesz.” (Gósy 2004:11). 

Deme ugyanakkor egészen más nézőpontból definiálja a beszédet: "A beszéd az 

egyénnek társadalmi érvényű eszközökkel és formában való hangos reagálása külső vagy 

belső ingerekre; szerepe – sőt általában célja is – valami belső tartalom kifejezése s ezáltal 

a társadalom más tagjainak tájékoztatása és gondolati vagy cselekvésbeli magatartásuk 

befolyásolása.” (Deme 1978). 

I.3.1. Paradigmaváltások a modern nyelvészetben 

 

A beszéddel kapcsolatos felfogást, következésképp meghatározását is erőteljesen 

befolyásolta, hogy a 20. század eleje óta lényegében három paradigmaváltásra került sor a 

nyelvészetben (vö. Bańczerowski 2001): Saussure-től a huszadik század második feléig a 

nyelvészet a jelek közötti kapcsolatok, a szerkezet, a „nyelvészeti nyelvészet” hatása alá 

került és túlnyomórészt a grammatikával foglalkozott, alig szentelve figyelmet a 

beszédnek. A strukturalista paradigma szerint a nyelvtudomány feladata a nyelvi rendszer, 

a struktúra vizsgálata.  

A strukturalista paradigmát felváltó, és Noam Chomsky nevéhez fűződő generatív 

paradigma számára is érdektelen maradt a beszéd, amennyiben a Saussure-féle „langue-

parole” szembeállítást a „nyelvi kompetencia – nyelvi végrehajtás” szembeállításával 

cserélte föl. Az úgynevezett nyelven kívüli kontextust, az „emberi tényezőt” ő is a 

nyelvészeti kutatás határain kívülre helyezte. A generatív paradigma szerint a nyelvészeti 

kutatás tárgya az ideális nyelvhasználó nyelvi kompetenciája.  

Bár Chomsky generatív elméletét számos kritika érte, a generatív nyelvelmélet az 

egész nyelvtudományra hatással volt, s e folyamat során új nyelvészeti diszciplínák jöttek 

létre (például a pragmatika, vagy a kognitív szemantika), és a meglévőkre is hatással volt 

Chomsky munkássága. Kiefer szerint a valódi paradigmaváltás az 1965 és 1980 közötti 

időszakban következett be a nyelvészet területén. Kiemeli, hogy Chomsky jelentőségét 

inkább erősíti, mint gyengíti az a tény, hogy a legtöbb újdonság éppen Chomsky 

elméletének ellenreakciójaként jött létre (Kiefer 2009). Akár kritizálják, akár építenek a 

munkásságára, Chomsky elmélete megkerülhetetlen a nyelvészetben. 

A grammatikai szemléletnek azonban vannak korlátai, többek között éppen az, 

hogy a nyelv mindennapos használatával, a beszélő emberrel nem foglalkozik; ezekre a 
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problémákra adott válaszként jött létre a harmadik paradigmaváltás, és a kognitivista 

paradigma alapján a kognitív nyelvészet, a XX. század hetvenes éveiben, az Egyesült 

Államokban.  

A kognitív paradigma szerint a nyelvészet feladata a nyelvet annak kulturális 

kontextusában, és az emberi megismerés modellje alapján vizsgálni, amely paradigmában 

tehát alapvető szerepet kap az „emberi tényező”. A kognitív paradigma alaptézise, hogy az 

elme a testbe ágyazva, a testben létezik (embodied mind) (Lakoff–Johnson, 1999). 

A nyelvészeti kognitivizmus legismertebb képviselője, egyben az irányzat egyik 

alapítója Ronald W. Langacker (Langacker 1987). A kognitív nyelvészet képviselői 

zömmel Chomsky tanítványai közül kerültek ki (pl. Lakoff), és elsősorban a generatív 

szemlélet korlátai miatt kerestek új utakat. Kifogásaik elsősorban a generatív 

nyelvészetnek arra az állítására vonatkoztak, amely szerint a nyelvi megnyilatkozások 

minden nyelven kívüli kontextusa kívül esik a grammatika vizsgálódási körén. Ez a 

doktrína lehetővé tette ugyan a nyelv algoritmizált leírását, ám alkalmatlan volt a 

természetes nyelv értelmezésére. A vita a metafora leírásának kapcsán lángolt fel, és 

vezetett teljes paradigmaváltáshoz a kognitivisták gondolkodásában. A paradigmaváltás 

lényege az volt, hogy míg a nyelv fogalmának értelmezésében a transzformációs-generatív 

megközelítés autonómnak tekinti a nyelvi komponenseket, addig a kognitív szemlélet 

képviselői szerint az olyan nyelvi komponensek, mint a fonológia, a lexikon, a morfológia 

és a szintaxis egyetlen kontinuumot alkotnak. A kognitív nyelvtudomány képviselői szerint 

mindemellett a nyelv az emberi megismerés folyamatának közvetlen tükröződése, így a 

nyelv kutatása egyben a megismerés általános folyamatainak a kutatását jelenti. (bővebben 

lásd: Bańczerowski 1999.)    

A mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatók egy része is a kognitív paradigma 

követője (Bańczerowski 2001).  Ezek a kutatók olyan szabályokat keresnek, amelyek 

alapján az ember képessé válik a nyelv révén kommunikálni a számítógéppel. Ebben a 

munkában az informatikusok és a beszédet kutató nyelvészek együtt dolgoznak, és többek 

között az ő munkásságukra épül a beszédészlelés motoros elméletének, (Liberman–

Mattingly 1998) vagy az artikulációs fonológiának a kidolgozása (Browman–Godstein, 

1992).  

A nyelvészetben a kognitív paradigma megjelenése tette lehetővé a nem verbális, 

de a beszéddel összefüggő testbeszéd-jelzések vizsgálatát is (vö: Bańczerowski, 2003). 

Az ilyen nem verbális elemek vizsgálatához a metodológiát a XX. században 

dolgozták ki a nem verbális kommunikáció kutatói, többek között az antropológus-
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nyelvész Edward Sapir, az etológus-antropológus Desmond Morris, a szociológus-

antropológus Erwing Goffmann, az antropológus Ray Birdwhistell, az emberi arc 

mikrokifejezéseinek kutatója Paul Ekman, vagy a pszichológus Klaus Scherer.  

I.3.2. A beszéd fogalma a nyelvészetben és a kommunikációban 

 

 A fentiekben láthattuk, hogy a ’beszéd’ fogalmának értelmezése korántsem 

egységes, és az eltéréseket többek között az eltérő nézőpontok okozzák. A nyelvészeten 

belül több tudományterület is foglalkozik a beszéddel, itt most a fonetika, a fonológia és a 

pszicholingvisztika nézőpontját és vizsgálódási területét tekintem át röviden.  

A fonetika a ’beszéd tudománya’ (Gósy 2004). A fonetika értelmezésében a beszéd 

természete kettős: egyfelől abban az értelemben, hogy produkcióból és percepcióból áll, s 

ezek körfolyamatként valósulnak meg, egymást váltogatva. Másrészt abban az értelemben 

is, hogy beszélő és hallgató folyamatos szerepváltásában zajló folyamat (Gósy 2004:11). 

Szerkezeti szempontból a beszéd e tudományterületen két szintre osztható: a 

szegmentumok és a szupraszegmentumok szintjére. Ezek képzése egyidejűleg történik, s a 

szegmentumok a beszédhangok, hangkapcsolatok, hangsorok összességét tartalmazzák, 

míg a szupraszegmentumok a beszéd ún. prozódiai sajátosságait (Gósy 2004:90). 

A fonológia a beszéd hangtestét nyelvi funkciói szempontjából vizsgálja (Kiefer 

1994), egy adott nyelvben. Ezeket a funkciókat diszkrét kategóriákba rendezi, úgy, hogy 

meghatározza az alapegységeket és az ezek közötti összefüggéseket. Ahogyan a fonetika, 

úgy a fonológia is megkülönbözteti a szegmentumok és a szupraszegmentuomok szintjét, 

előbbiek a fonémákat, utóbbiak a prozodémákat tartalmazzák. A fonéma azonban nem 

azonos a beszédhanggal, hanem „elvont nyelvi entitás, egy adott nyelvben 

jelentésmegkülönböztető erővel bíró egység” (Gósy 2004:245).
53

 A szupraszegmentumok 

szintjét a fonológia a hangsúlyra és a hanglejtésre korlátozza, így tehát a prozodémák sem 

azonosak a fonetikában meghatározott szupraszegmentumokkal. A prozodémák 

vizsgálatában a fonológia a szintaktikai szerkezet alapján vizsgálja a hangsúlyok eloszlását 

és a hanglejtés-típusokat. Míg a fonetika interdiszciplináris tudományszak (támaszkodik 

többek között a fizika, a foniátria és a pszichológia eredményeire), a fonológia nem 

interdiszciplináris jellegű (Kiefer 1994). 

                                                 
53

 Itt a fonológia szegmentum-értelmezésének ennél részletesebb leírására nem törekszünk, az érdeklődő 

olvasó megtalálja azt pl. Kiefernél (Kiefer /szerk./ 1994) 
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 Magának a beszélésnek a folyamatát, vagyis a közlés szándékától a kiejtésig, illetve 

a beszéd észlelésétől a megértéséig terjedő folyamatokat a pszicholingvisztika vizsgálja. A 

pszicholingvisztika nézőpontja (nagyon leegyszerűsítve) a nyelv megközelíthetősége. 

Pszicholingvisztikai szempontból a nyelv definíció szerint „az emberi viselkedés sajátos 

formája, amelyben a szokásokon alapuló, egymással összefüggő jelrendszer használata 

történik” (Gósy 1999b:9). A pszicholingvisztika viszonylag fiatal tudományterület, nem 

véletlen, hogy vizsgálódási területének határai sem rögzültek még véglegesen. E dolgozat 

szempontjából az a kérdés a legfontosabb, hogy e tudományterületen „elfér-e” a nem-

verbális kommunikáció, vagy sem. Van olyan szerző, aki a nonverbális kommunikációt 

beleveszi a pszicholingvisztika vizsgálódási körébe (Kess 1976), míg mások nem. Gósy 

álláspontja szerint a pszicholingvisztikának öt területe van, ezek: a beszédprodukció, a 

beszédészlelés és beszédmegértés, az anyanyelv-elsajátítás, a beszédzavarok és nyelvi 

zavarok, valamint az írás-olvasás elsajátítása (Gósy 1999b:14). Mivel e tudományterületen 

több tudományszak kapcsolódik össze, a pszicholingvisztikai kutatások módszertanát az 

adott vizsgálat, kutatás nézőpontja határozza meg. 

 Kommunikációs szempontú definíciót keresve azért sincs könnyű dolgunk, mivel 

ez a tudományterület főként a társas interakció nézőpontjából vizsgálja a nyelv és a beszéd 

használatát, így kimondható, hogy tárgykörébe inkább tartozik a ’beszélgetés’, mint a 

’beszéd’. A kommunikáció nézőpontjából azonban általában az a lényeges, hogy milyen 

hatása van a kimondott szavaknak. A kommunikációban is megkülönböztethető két szint: 

a verbális és a nonverbális. A verbális szint az ún. üzenet, a nonverbális pedig annak 

értelmezése. A kommunikációban azonban sok megközelítés nem csupán a beszéd 

hangtestének verbális és/vagy nonverbális hatásaival foglalkozik (például, hogy az 

előbbiek beszédaktusok-e, vagy az utóbbiak miféle érzelmet hogyan fejeznek ki), hanem 

azt is vizsgálják, hogy a testbeszéd elemei hogyan hatnak az üzenetre és/vagy a 

kommunikáló felek kapcsolatára. Ha elég általános definíciót szeretnénk megfogalmazni 

ahhoz, hogy a megközelítések többsége beleférjen, akkor azt mondhatjuk: a beszéd 

kommunikációs szempontból olyan folyamat, amelynek során legalább két ember között 

üzenetek folyamatosan zajló, szabályozott cseréje történik, verbális és nonverbális szinten, 

valamilyen hatás elérése érdekében.   
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I.3.2.1. A beszéd fonetikai megközelítése 

 

A nyelvtudományon belül a fonetika a beszéd objektív leírása során a beszédet az 

artikuláció, az akusztikum és a percepció hármas egységében jellemzi (Gósy 2004). A 

fonetika elsősorban a hangzó beszéd artikulációs és akusztikai sajátosságait vizsgálja 

(Gósy 2004). A fonetika tudománya a 20. század végéig elsősorban laboratóriumi és 

felolvasott beszédminták vizsgálatával foglalkozott, és kezdetben inkább a beszéd 

alkotóelemeit, például a hangokat és a szótagokat vizsgálta, a spontán beszéd vizsgálata 

pedig a 20. század utolsó harmadában kezdődött (Gósy–Horváth 2007). Ennek alapjait 

elsősorban a technika fejlődése (mind a hangrögzítésben, mind a rögzített anyag 

elemzésében) teremtette meg.  

A fonetika meghatározása szerint a beszéd két szinten egyidőben valósul meg: a 

szegmentumok szintjére tartoznak a beszédhangok, azok kapcsolatai és a hangsorok. A 

szupraszegmentumok szintjén pedig a beszéd tempóját, dallamát, ritmusát, a szünetezést, a 

hangsúlyt, a hangerőt és a hangszínezetet vizsgálja (Gósy 2004).  

A szupraszegmentális szintet különböző szerzők különbözőképpen határozzák meg, 

és eltérnek azoknak az elemeknek a felsorolásában is, amelyek a fogalom alá tartoznak. A 

megnevezések sokféleségéből néhány: szövegfonetikai, vagy mondatfonetikai eszközök 

(pl. Wacha 1999), a beszéd zenei elemei (pl. Szende 1995, idézi Markó 2005), prozódia 

(pl. Bóna 2011), intonáció (ez utóbbi kifejezés a magyarban inkább ’beszéddallam’ 

értelemben használatos – lásd pl. Gósy 2004:187-189).  Gósy szerint a ’prozódia’ és a 

’szupraszegmentális hangszerkezet’ kifejezések szinonimák (Gósy 2004:182).  

Gósynál a szupraszegmentumok a beszéddallam, a hangsúly, a beszédtempó, a 

szünetek, a beszédritmus, a hangerő és a hangszínezet (Gósy 2004). Olaszy 

meghatározásában: „a beszéddallam, a hangsúlyozás, a ritmikai elemek széles tárháza, és a 

hangszínezet változtatása” (Olaszy 2010:171). Elekfi és Wacha (Elekfi–Wacha 2003) a 

’mondatfonetikai vagy prozódiai eszközök’ meghatározásában a hang négy fizikai 

tulajdonságát veszi figyelembe: intenzitás, frekvencia, időtartam, rezgésmoduláció. Ennek 

alapján szerintük a ’mondatfonetikai eszközök’ a dinamika (ide értve a hangsúlyt és a 

hangerőt), a beszéddallam (hanglejtés), a beszéd sebessége (beszédiram, tempó) és a 

ritmus. Ez utóbbi esetében leszögezik, hogy bár a fizikai tulajdonságok alapján osztályozva 

a hangszínezet lenne a negyedik eszköz, ám ez „a legnehezebben mérhető, és nem is 

ábrázolható”(Elekfi–Wacha 2003:12).  
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A ’szupraszegmentális szerkezet’ terminus meghatározásának szakirodalmi 

változatosságát többek között Markó tárgyalja részletesen (Markó 2005:17-19).  

A szupraszegmentumokat és a szegmentumokat egyidőben, és ugyanazokkal a 

beszédszervekkel hozzuk létre. Szétválasztásuk és vizsgálatuk nehézségét többek között ez 

okozza (Gósy 2004, Scherer 1982). 

A szupraszegmentumok funkcióikat tekintve egyszerre univerzálisak és 

nyelvfüggők; univerzálisak annyiban, hogy minden nyelvnek van dallama, nyelvfüggők 

pedig azért, mert használatuk jellemző az egyes nyelvekre (Olaszy 2010). A 

szupraszegmentumok segítségével mind nyelvi szintű (például szintaktikai, szemantikai, 

pragmatikai), mind egyéni szintű (például érzelmek, viszonyulás a szöveghez, vagy a 

partnerhez) információt kifejezhetünk (Gósy 1999a).  

A szupraszegmentumok közül e dolgozatban a beszéddallam, vagy intonáció 

megvalósulása és / vagy a percepcióra gyakorolt hatása mindegyik bemutatott vizsgálatban 

szerepel, ezért ezzel részletesebben is foglalkozom.  

A beszéddallam egyszerre univerzális és nyelvspecifikus sajátosság (Hirst–Di 

Cristo 1998). Azért nevezzük nyelvi univerzálénak, mert minden létező természetes 

nyelvnek van intonációja, és azért is, mert nyelvi és paralingvisztikai szempontból a 

különböző nyelvek hasonlóképpen használják. A beszéddallam, amelyet hanglejtésnek, 

vagy hanglejtésformának is neveznek, dallammenetekből épül fel. A dallammenetek 

irányuk szerint háromfélék lehetnek: ereszkedő, emelkedő, vagy lebegő irányúak. Ha az 

ereszkedő, vagy az emelkedő dallammenet rövidebb időtartamban valósul meg, akkor 

ereszkedő dallam esetén esésnek, emelkedő dallam esetén pedig szökésnek szokás nevezni 

(Gósy 2004:188). 

I.3.2.2. A beszéd fonológiai megközelítése 

 

A nyelvtudományon belül a fonetika legközelebbi kapcsolatban a fonológiával áll 

(Gósy 2004:12); a fonetika a beszédhangok és az azokból felépülő beszéd konkrét fizikai 

megvalósulási formáit vizsgálja, a szegmentumok és a szupraszegmentumok szintjén. A 

fonológia a beszéd hangjelenségeit azok nyelvi funkciói szempontjából vizsgálja, „a 

beszédjelenségek potenciálisan végtelen változatosságából kiszűri azokat, amelyeket 

állandónak vél” (Kiefer 1994). A fonológia két nagy területe a szegmentális és a 

szupraszegmentális fonológia. A fonológia a beszédhangsor alapegységének a fonémákat 
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tartja, ezt szegmentális szintnek, míg a szupraszegmentális szintű megvalósulásokat 

prozodémáknak nevezi.  

A szegmentális fonológia a fonémák, vagy szegmentumok tulajdonságaival és azok 

egymásra gyakorolt hatásával foglalkozik. Mivel a szegmentális szerkezet dolgozatomnak 

nem tárgya, a szegmentális fonológiával nem foglalkozom a továbbiakban.
54

 

A szupraszegmentális fonológia a prozodémák
55

 szintjén vizsgálódik, és szorosabb 

a kapcsolata a szintaxissal; a prozodémák a hanglejtés és a hangsúly diszkrét egységeit is 

magukban foglalják. A fonológia ’szupraszegmentum’ értelmezése tehát szűkebb, mint a 

fonetikáé, hiszen csak a hangsúlyt és a hanglejtést tartalmazza (Kiefer 1994:28). Ennek az 

oka a diszkrétség követelménye: a fonológia csak azt a hanglejtést veszi figyelembe, amely 

diszkrét prozódiai eszközök segítségével leírható. Ezzel a követelménnyel az intonáció 

(hanglejtés) fogalmából kizárja a hangszínezetet, az átlaghangerő és a tempó változatait, és 

nem vizsgálja a diszkrét prozódiai eszközöknek olyan tulajdonságait, mint például hogy 

milyen meredeken emelkedik a dallam, vagy milyen a dallam megvalósulásának 

hangfekvése, mivel ezek nem diszkrét, hanem folyamatosan változó tulajdonságok. A 

szupraszegmentális fonológiának gazdag nemzetközi irodalma van. Ladd (1983) például 

két intonációs alaptípust különböztet meg, a ’kontúr’ és a ’tónus’ típusút. Az intonációs 

kontúr a különféle szakaszokon egymásra épülő alaphangmagasságok egysége. A tónus 

típusú intonáció a hangsúlyos szótagon megvalósuló alaphangmagasság-változásokból jön 

létre. A szupraszegmentális fonológia előtt még számos, tisztázandó kérdés van, ezekről 

áttekintés például Cruttendennél olvasható (Cruttenden 1986). Itt csak illusztrációként 

utalunk néhány fonológiával kapcsolatos kérdésre. Ohala (1984) olyan univerzális nyelvi 

jelenségekre javasol magyarázatot, mint a kérdő és a kijelentő mondatok intonációs 

kontúrja, az attitűdök és érzelmek vokális kifejezése, illetve a magas- és az alacsony 

frekvenciatartomány összekapcsolása az „alárendelődés” és a „dominancia” 

megnyilvánulásával, amelyek nem csak nyelv-, hanem kultúrafüggetlennek is tűnnek. Ezt a 

jelenséget Ohala egy velünk született ’frekvenciakód’ létezésével magyarázza. 

Gussenhoven pedig többek között azt állítja, hogy bár a nyelv alapvetően és erőteljesen 

diszkrét szerkezetre épül, a beszélt nyelvben az intonáció mégis használható ún. 

fokozatokban leírható (gradiens) jelentések kifejezésére is, és ez olyankor történik, amikor 

                                                 
54

 Részletes áttekintés a szegmentális fonológiáról pl. Kiefernél (Kiefer /szerk./ 1994) olvasható. 
55

 A beszédhangsor fonológiai alapegysége szupraszegmentális szinten. Varga szerint (Varga 1994:473) „a 

prozodémák absztraktunok, amelyek úgy viszonyulnak fonetikai megvalósításukhoz, mint a fonéma a 

beszédhanghoz.” 
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a beszélőnek „elegendő fonetikai helye” marad ahhoz, hogy tudatosan használja a 

hangmagasság variációiból adódó hatásokat (Gussenhoven 1999).  

A magyar nyelv intonációs fonológiáját Varga László dolgozta ki. Varga rendszere 

(Varga 1987, 1994) a lejegyzés során a betűsorba írható grafikus jelekkel teszi lehetővé a 

prozodémák jelölését az elhangzott beszéd átiratában. Varga négyféle prozodémát 

különböztet meg a magyar nyelvben: dallam-, hangsúly-, szünet
56

- és gátprozodémát. 

Varga a prozodikus és az intonációs eszközöket a következőképpen különbözteti 

meg: „prozodikus eszközöknek hívjuk az alapvető hangsajátságok (hangmagasság, 

hangerő, időtartam, hangszín) sztereotip változásaiból adódó hangeffektusokat, amelyek 

mintegy ráépülnek a hangsor hosszabb-rövidebb szakaszaira – s ezért egyszersmind 

szupraszegmentális eszközöknek is nevezhetők.” Ezek szerinte a dallam, a hangsúly, a 

szünet, a tempó, az átlaghangerő és a hangszínezet. Az intonáció viszont a prozodikus 

eszközöknek kisebb-nagyobb olyan csoportja, amelyek mondatfunkciókat látnak el (Varga 

1994:470). Vargánál azok a funkciók tartoznak ide, amelyek „a hordozó szöveggel 

kölcsönhatásba lépve abból megnyilatkozást (kiejtett mondatot) hoznak létre, miközben 

tükrözik a mondat attitűdtartalmát, logikai jelentését, tematikus jelentését és kommunikatív 

mondattípusát.” (Varga 1994:470). Varga végül két nagy csoportba sorolja az intonáció 

funkcióit, attitűdjelző és értelmi funkciókra. Az első csoportba az attitűdök tükrözése, a 

másodikba a logikai jelentés és a tematikus jelentés tükrözése tartozik. A kommunikatív 

funkció tükrözésében pedig szerinte mintegy szétválaszthatatlan kontinuumot alkotva, 

összefonódnak az attitűdjelző és az értelmi funkciók. 

A dallamprozodémák rendszerezésében Varga karakterdallamokat, 

függelékdallamokat és elődallamokat (előkéket) különböztet meg. A karakterdallamokat 

három nagy csoportba sorolja, aszerint, hogy eső, lebegő, vagy lebegő-eső jellegűek. A 

három csoport mindegyike újabb három alkategóriára oszlik, így összesen kilencféle 

alapvető karakterdallam-formát kapunk. Varga végül önálló jelentést hordozó, azaz 

prozodéma-szerepük miatt – még két karakterdallam-formával egészítette ki a rendszert: a 

második típusú ereszkedő, és a stilizált karakterrel. A második típusú ereszkedő alakját 

tekintve megegyezik az ereszkedővel, olyannyira, hogy Varga ugyanazzal a jellel is jelöli; 

a stilizált karakterdallam pedig egy magasról mélyre (de az alapvonal fölé) történő 

dallamugrással valósul meg (ezt sok esetben az utolsó szótag elnyújtása kíséri) (Varga 

1994).  

                                                 
56

 A szünetet (és csak a néma szünetet) mint a szünetnélküliséggel szembenálló elemet értelmezi Varga, tehát 

nem foglalkozik annak egyéb jellemzőivel az intonáció vizsgálatakor (Varga 1987). 
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Mivel a fonológiai dallamprozodémákat a fonetikai hanglejtéstípusok alapján lehet 

meghatározni (Gósy 2004:188), ezért mondhatjuk, hogy a fonológiában is alapvetően 

három irány szerint lehet csoportosítani a dallamprozodémákat.  

 Varga arra is felhívja a figyelmet, hogy a karakterdallamok nemcsak formájukban 

hasonlítanak – vagyis abban, hogy minden csoportban van egy emelkedő, egy szinttartó és 

egy ereszkedő szakaszt tartalmazó karakterdallam – hanem jelentésükben is sajátos 

párhuzamot mutatnak, a következők szerint: 

Az emelkedő szakaszt tartalmazó karakterdallamok a következő jelentéseket 

hordozzák Varga szerint: szembehelyezkedő, feszült, kérdező – és ezek szerinte mind az 

izgalom, megoldatlanság, feszültség megnyilvánulásai és összefoglalva: fokozottan 

nyitottak. Az ereszkedő szakaszt tartalmazók jelentése: befejezett, rutinszerű, vagy 

felkiáltó, összefoglalva ezek fokozottan zártak. Végül a szinttartó szakaszt tartalmazó 

dallamok, Varga szerint nem hordoznak jól megragadható járulékos jelentést, mert 

„általános jellemzőjük, hogy se nem nyitottak, se nem zártak”, (Varga 1994:484). 

  Érdemes ezt a rendszerezést összevetni a Varga által adott attitűd-meghatározással:  

„Az attitűdök a beszélőnek saját magával, a hallgatóságával, mondanivalójával és a 

beszédhelyzettel kapcsolatos magatartásformái, állásfoglalásai; amelyekben érzelmi és 

akarati mozzanatok mellett a beszélő és hallgatósága közötti társadalmi viszonylatok és a 

beszédalkalom ’műfajával’ járó sajátosságok is tükröződnek.” Ez a meghatározás egyfelől 

egészen más megvilágításba helyezi az emelkedő, ereszkedő és szinttartó szakaszt 

tartalmazó karakterdallamok jelentését, másfelől egybevág a metakommunikáció 

relációként való értelmezésével.  

I.3.2.3. A beszéd pszicholingvisztikai megközelítése 

 

A pszicholingvisztika a nyelvészet és a pszichológia határterületein kialakult új 

tudományág. A nyelvet, mint az emberi viselkedés sajátos formáját határozza meg, 

amelyben „a szokásokon alapuló, egymással összefüggő jelrendszer használata történik” 

(Gósy 1999b). A pszicholingvisztika azzal foglalkozik, ami „a közlés szándékától a 

kiejtésig, valamint a beszédhangok észlelésétől a megértésig” terjed (Gósy 2004:11). A 

nyelvet a pszicholingvisztikában mint sajátos emberi viselkedésformát definiálják, 

amelyben a szokásokon alapuló, egymással összefüggő jelrendszer használata történik 

(Gósy 1999b). A pszicholingvisztikai kutatások során a nyelvi viselkedés hátterében 

meghúzódó pszichológiai folyamatokat is vizsgálják.  
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A pszicholingvisztika elsősorban a spontán beszédet vizsgálja. Éppen ezért nem 

mindig könnyű elhatárolni a különböző kutatások nézőpontját, hiszen sok esetben a témák 

és az alkalmazott kutatási módszerek átfedik egymást (Markó 2012a). A spontán beszéd 

produkcióját csak közvetett módszerekkel lehet vizsgálni, mivel rejtetten működnek. A 

magyarországi spontán beszéd vizsgálata a 80-as években kezdődött el (Boronkai 2008). A 

pszicholingvisztikai jellegű nyelvészeti kutatások is ekkor indultak meg (pl. Gósy 1998, 

2002, 2005). Az MTA Nyelvtudományi Intézetében ugyanazon a szervezeti egységen belül 

működik a pszicho-, neuro-, és szociolingvisztikai osztály, ezzel is jelezve, hogy e 

tudományterület számos különböző megközelítésű és nézőpontú kutatást ölel fel.  

A spontán beszéd vizsgálatához nélkülözhetetlen olyan beszédkorpuszok 

létrehozása, amelyek különféle, így pszicholingvisztikai vizsgálatok alapjául 

szolgálhatnak. Jelenleg a legnagyobb ilyen korpusz a BEA beszélt nyelvi adatbázis, amely 

2013-ban 320 adatközlő felvételét tartalmazta.
57

 Az adatbázisról és a rá épülő 

kutatómunkáról megjelent könyv számos pszicholingvisztikai kutatást mutat be (Gósy 

/szerk./ 2012). Az ugyenebben az évben megjelent Beszédtudomány (Markó /szerk./ 

2012b:10) című kötetben pedig már huszonegy tanulmányból nyolc – több mint 

egyharmaduk – pszicholingvisztikai megközelítésű. Az adatbázis lehetővé teszi a beszéd 

szegmentális és szupraszegmentális szerkezetének vizsgálatát, a megakadásjelenségek 

tanulmányozását (amelyekből a beszédprodukciós mechanizmusok működésére lehet 

következtetni), vagy a különböző beszédstílusok összehasonlítását is. (A BEA adatbázis 

legnagyobbrészt spontán beszédanyagokat tartalmaz, de emellett mondatismétléseket és 

felolvasást is.) Az adatbázisra épülő fonetikai és pszicholingvisztikai kutatásokról további 

áttekintés olvasható Váradi doktori értekezésében (Váradi 2013). 

Bár a pszicholingvisztika vizsgálódási területe széleskörű, mindezidáig mind a 

hazai, mind a nemzetközi irodalom viszonylag kevés figyelmet szentelt a testbeszéd 

kérdésének. Bár a szemmozgásokat az olvasással, vagy a társalgásban a beszélőváltásokkal 

kapcsolatban (pl. Boronkai 2009:85) többen is vizsgálták, azonban azt a komplex 

jelenséget, ami „a közlés szándékától a kiejtésig, valamint a beszédhangok észlelésétől a 

megértésig” terjed (Gósy 2004:11), sem a nonverbális kommunikációnak, sem a 

metakommunikációnak e folyamatra való hatásaira kiterjesztve, együtt nem vizsgálták. 

Ennek elsősorban az az oka, hogy nem tisztázott: hol húzódnak a nyelv határai, 
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 Az adat forrása az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos beszámolója a 2013. évről: 

http://www.nytud.mta.hu/dok/jel13/nyti-rep2013-hun-v3.pdf 

http://www.nytud.mta.hu/dok/jel13/nyti-rep2013-hun-v3.pdf
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beletartozhat-e abba például az ún. vizuális kommunikáció (vagyis mindaz, ami látható is, 

és kommunikáció is, úgymint gesztusok, szemkontaktus-használat, mimika, stb.).  

I.3.3. A beszéd körfolyamata és modellezése 

I.3.3.1. Beszédprodukciós modellek 

 

 A beszédprodukciónak egyelőre nincsen egyetlen, átfogó modellje. Ennek a fő oka, 

hogy a beszéd produkciója, az, ahogyan egy gondolatot, vagy érzelmet szavakba öntünk, 

jórészt nem tudatos, abban az értelemben, hogy nem tudjuk azonosítani, pontosan milyen 

konkrét lépeseken keresztül jutottunk el a kimondott mondathoz.  

Az egyik elgondolás a beszéd produkciójával kapcsolatban a pszicholingvisztika 

területén George Miller nevéhez fűződik; ennek lényege, hogy a többi készséghez 

hasonlóan a beszédprodukciót is egy terv vezérli, amely formációs és transzformációs 

szabályokból áll, és hierarchikus. A megnyilatkozások tervezését szemantikai kódok 

alapján elképzelve (vagyis inkább képeken, ritkábban szavakon és szókapcsolatokon 

alapuló kódok) Miller gondolata alapján jött létre Leontjev heurisztikus modellje (Leontjev 

1973, idézi Gósy 1999b).    

A beszédprodukció tanulmányozása a pszicholingvisztikában a hezitációs 

jelenségek vizsgálata alapján kezdődött – feltételezték, hogy ezekből következtetni lehet a 

produkcióban végbemenő, illetve azt megelőző folyamatokra. Fromkin a nyelvbotlások 

empirikus adataiból levont következtetések alapján egy öt lépcsős szerkezeti modellt 

állított össze (Fromkin 1973, 1980). 

Garrett (Garrett 1980, in Pléh 1989) modellje a két előző modell eredményeinek 

szintézise. A reprezentációt három szinten képzeli el, ezek a Szemantikai szint, vagy az 

Üzenet szintje, a Mondat szintje és az Artikuláció szintje, és feltételezi, hogy az egyes 

szintekhez a produkciós folyamat meghatározott szakaszai tartoznak. Az Üzenet szintjén 

döntjük el, hogy az mit tartalmaz, a Mondat szintjén formáljuk mondattá, majd az 

Artikuláció szintjén indítjuk a motoros parancsot a beszédszerveknek, hogy azok a 

megfelelő hallható végeredményt produkálják. Ezt a modellt Garrett később tovább 

építette, mégpedig a Mondat szintjének kibővítésével, ahogyan az az 2. ábrán látható. 
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2. ábra 

Garrett beszédprodukciós modellje 

 

Clarkék (Clark–Clark 1977) ötlépcsős modellje két szempontból is újszerű: 

egyfelől a modellben a beszélő célja a hallgató meggyőzése, másfelől megjelenik benne a 

Grice-féle együttműködés elve, amely feltételezi, hogy a felek kölcsönös szándéka az 

elhangzottak megértése. 

Dell (1986) modellje szintén a megakadásjelenségek tanulmányozásán alapul. Ez a 

modell négy szintet határoz meg a beszédprodukcióban: a szemantikai, a szintaktikai, a 

morfológiai és a fonológiai szintet. A beszédprodukciós folyamat egyrészt a generatív 

szabályok, másrészt a mentális lexikonban tárolt információk alapján működik, és mivel 

kétirányú lehet a működése, ezért ezt a modellt interaktívnak nevezzük.  

A beszédprodukció egyik legelfogadottabb modellje Levelté (1989). A modell 

hierarchikus felépítésű, és a produkciót a beszéd szándékától az artikulációs 

megvalósításig értelmezi. A modellben a pragmatikai, szintaktikai és szemantikai kódolás 

helyei mellett a prozódiai tervezés is helyet kap. A mondatprodukcióról pedig azt 

feltételezi, hogy annak megtervezése az ú.n. intonációs frázison belül történik.  

A beszédet a beszélés gondolata előzi meg, és a beszélő általában nem csak közölni 

akar valamit, hanem közlésének valamilyen célja is van. Levelt (1989) szerint a gondolat 

megfogalmazása két folyamat: a makrotervezés és a mikrotervezés során történik. A 

makrotervezés alapvetően képekben valósul meg (rendszerint elképzeljük, felidézzük, 

amiről beszélni akarunk), bár már itt is jellemző a nyelvi meghatározottság. A felidézett 

elemek ilyenkor még nem rendezettek, inkább asszociációs kapcsolatok vannak közöttük. 

Ebben a szakaszban a pragmatikai, szemantikai és szintaktikai tervezés történik.  

A mikrotervezés néha a makrotervezéssel egyidőben, máskor közvetlenül utána 

történik; ennek során választjuk ki a nyelvi szerkezetet, alakul ki a nyelvi forma, 
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megtörténik a megfelelő lexikális egységek kiválasztása a mentális lexikonból, és az 

elhangzás időrendjének megtervezése is.  

Az ún. mentális lexikonban egyfelől a lemmák, másfelől a morfofonológiai kódok 

vannak eltárolva. A lemmák olyan jelentések, amelyek szemantikai és szintaktikai szinten 

már meghatározottak, de fonológiai szinten még nem.  

A következő szint a morfofonológiai kódolás, amely a mentális lexikonból a 

morfofonológiai. kódoknak az előhívása során történik meg. Ezen a szinten lesz a 

lemmából lexéma. 

Ezt követően kerül sor a fonetikai kódolásra, amelynek eredményeként már 

hozzáférhetővé válnak az artikulációs gesztusok, valamint az ún. szupraszegmentális 

jellemzők is, majd végül megtörténhet a beszéd kivitelezése.  

Levelt modelljének fontos eleme az önmonitorozás, ami azt jelenti, hogy a beszélő 

a beszédprodukció során érzékeli és javítja a hibázásokat, és a hibaészlelések és javítások 

több szinten megtörténhetnek. 

Hockett a hibázások javítását két csoportba sorolta: a javítás történhet rejtetten, ez 

nem más, mint a tervezési folyamat során történő önellenőrzés. A már kiejtett 

megnyilatkozást pedig a felszíni monitorozással ellenőrzi a beszélő, hiszen saját 

beszédének percepciója során érzékeli a hibázásokat (Hockett 1967). 

A kivitelezések során előforduló hibázásokat másként is két csoportra lehet osztani: 

elszólások és nyelvbotlások. A nyelvbotlásokkal ellentétben az elszólás olyasminek a 

kimondása, amit a beszélő el akart rejteni (pl. freudi elszólás). A beszédprodukció során 

megjelenő tévesztések a makro-, vagy mikrotervezési folyamat működéséről tájékoztatnak. 

Az elszólások tudományos vizsgálatának gondolatát Freud tette népszerűvé, később a 

nyelvészek is felismerték a téma kutatásának nyelvészeti értékét (Gósy 1999b).  

I.3.3.2. Beszédpercepciós modellek 

 

 A beszéd percepciója észlelésből és megértésből áll. Az első a beszédhangok és 

hangkapcsolatok felismerését jelenti, a második viszont a szavak, mondatok és a szöveg 

megértését. A pszicholingvisztika meghatározása szerint a beszédmegértés olyan komplex 

folyamat, amelyben a beszéd nem válik szét „értelmes és értelem nélküli szegmensekre, 

vagy szegmentális és szupraszegmentális részre.” (Gósy 1999b). Ennek a folyamatnak a 

működéséről sincsenek egyelőre pontos ismereteink. Az úgynevezett percepciós bázis – 

amely nyelvfüggő – az anyanyelv-elsajátítás folyamatában alakul ki. A beszédpercepciós 
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modellek szempontjából mindez azért fontos, mert az általános percepciós modellek csak 

elméleti keretet adhatnak, mivel az egyes nyelvek leírására nem alkalmazhatóak.  

A beszédpercepció motoros elméletét Alvin Liberman fogalmazta meg az 1960-as 

években. (Liberman et al.1963). Az elmélet lényege az a hipotézis, hogy a beszédpercepció 

alapvetően a beszédképzés gesztusai, úgynevezett artikulációs gesztusok révén valósul 

meg; tehát a motoros rendszer részt vesz a beszéd észlelésében. Az artikulációs gesztusok 

kizárólag nyelvi funkciót szolgálnak, amiből következik, hogy reprezentációik is 

közvetlenül nyelviek, nincs szükség kognitív intervencióra ahhoz, hogy a nyelvi rendszer 

más összetevői számára is használhatóak legyenek. 

Azt is feltételezték a szerzők, hogy az evolúció során a beszéd mechanizmusa és a 

szükséges mentális képességek együtt, és egymásra hatva fejlődtek, ami azt jelenti, hogy a 

beszédképzés és a beszédészlelés egyszerre fejlődött. Ennek következtében pedig a 

beszédképzés szabályai a beszédészlelő rendszerben is érvényesek (Liberman et al. 1963). 

Liberman és Mattingly az elméletüket ért kritika hatására (vö: Sussmann 1989) részben 

módosították azt, elsősorban azzal, hogy elfogadták egy egységes nyelvi modul létezését, 

amelyen belül a beszéd észlelése és képzése különálló részegységek működése során 

történik (Liberman– Mattingly 1985). Az elméletet ért számos kritika ellenére 

hipotéziseinek többsége beigazolódott (Galantucci et al. 2006, Marton é.n.). A motoros 

elmélet a tükörneuronok
58

 felfedezése (Rizzolatti–Arbib 1998) óta – amelyek 

összekapcsolják a motoros tevékenységek produkcióját és percepcióját – újra az érdeklődés 

középpontjába került.   

Stevens úgynevezett kvantális modelljét (Stevens 1989) nagyjából Libermannék 

modelljével egyidőben dolgozta ki. A modell lényege, hogy az artikuláció és az 

akusztikum, valamint az akusztikum és a percepció között az összefüggés nem lineáris, 

hanem kvantális. Ennek következtében az akusztikus jelben olyan invariáns elemek 

találhatók, amelyek segíthetik a hallgatót a percepció során. 

A globális beszédmegértés modellje (Wingfield 1975) egyfajta globális egész 

feldolgozását tételezi fel, amelyben fontos szerepe van az intonációs struktúráknak. Ebből 

az következik, hogy nem különböző szinteken lejátszódó folyamatok egymásra épülése 

révén történik a beszéd megértése, hanem az akusztikus inger azonnal aktiválja az 

asszociációs mezőket, amelyek a megértéshez szükségesek.  
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 A tükörneuron akkor is kisül, amikor egy cselekvést végrahajtunk, és akkor is, amikor látjuk, hogy más 

végrehajtja ugyanazt a cselekvést.  
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A számos további beszédmegértési modell bemutatására itt nincs mód. Meg kell 

még említeni az úgynevezett kognitív modelleket, amelyek három irányba sorolhatók:  

1) Az interaktív (interakciós) modellek – ezek lényege, hogy a megértést nem csak 

alulról fölfelé építkezőnek tételezik, hanem hangsúlyozzák a fölülről lefelé építkező 

folyamatokat. Középpontjukban a jelentés áll és a különböző szintek koordinálására 

feltételeznek egy központi irányítót (McClelland–Elman 1986). 

2) A moduláris hipotézis Fodor (1983) nevéhez fűződik, ebben a koncepcióban 

önálló, egymással kapcsolatot nem tartó modulok működnek. A modell szerint a 

beszédmegértés kettős folyamat során jön létre. A szöveg értelmezése a második 

folyamatban történik, és itt kapnak szerepet a már meglévő, tárolt ismeretek is.  

3) A konnekcionista modellek (McClelland 1979) elvetik a számítógépes 

analógiákat és az idegrendszer működésében keresik a magyarázatot. A feldolgozási 

rendszerek elméleti neuronoknak felelnek meg, a reprezentációk atomikusak, szerkezeti 

felépítésük pedig kombinatorikus. Nincsenek alá- fölérendeltségi viszonyok, a megértés a 

hálózatok aktiválása során történik, az idő függvényében. A folyamatban döntő szerepet 

játszanak az asszociációk.  

 

I.4. A BESZÉD VIZSGÁLATA 

 

I.4.1. Beszédstílusok: felolvasott, spontán, és félspontán beszéd 

 

 Alapvetően kétfajta beszédstílust különböztethetünk meg: a spontán 

megnyilatkozást és a felolvasott beszédet (Olaszy 2010a:14). A 20. század végéig a 

fonetika szinte kizárólag a felolvasott beszédet vizsgálta. Ennek több oka is volt. A 19. 

század második feléig a fonetika elsősorban a tapasztalatokra épült. Csak az akusztikai 

mérőeszközök megjelenésével alakult ki az eszközfonetika, ami lehetővé tette, hogy a 

fonetika mára kísérleti tudománnyá váljon. Emellett a felolvasott szöveg alkalmasabb volt 

a tudományos vizsgálat céljára, mivel azonos szöveganyag több felolvasó által 

meghangosított változatait könnyebb összehasonlítani. A felolvasandó szöveget előre meg 

lehet tervezni. A felolvasott beszédnek további előnye, hogy a beszélő többnyire 

felkészülhet a felolvasásra, és mivel a nyelvi tervezési fázist nem kell elvégeznie, 

artikulációs szempontból az akusztikai produktum általában tisztább lesz. Hátránya 

ugyanakkor, hogy a felolvasók egyéni felolvasói készségei erősen különbözhetnek 
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egymástól, és hogy a felolvasott beszédben kevésbé jelennek meg a hétköznapi 

dialógusokban jellemző pongyolább ejtésformák (Olaszy 2010a).  

Wacha meghatározása szerint a felolvasás egy előre megfogalmazott gondolatsor 

megszólaltatása írott szöveg alapján, vagyis írott vagy nyomtatott szöveg értelmező 

meghangosítása (Wacha 1999). Ebben a folyamatban a szövegben használt írásjelek 

segítik, mintegy irányítják a szöveg tagolását és a szünetezést. Wacha szerint a felolvasás 

és az „élő”, spontán beszéd erőteljesen elkülönül egymástól: míg a felolvasásban egy 

korábban már rögzített, megtervezett beszédet hangosít meg a felolvasó, addig az 

élőszóban a tervezés, a szövegalkotás és a megvalósítás (hangoztatás) egyszerre történik 

(Wacha 1999). 

Egy kutatásban Váradi (Váradi 2012) a prozódiai és az intonációs frázis akusztikai 

fonetikai megvalósulásának elemzése során azt találta, hogy ezek eltérően valósulnak meg 

felolvasásban és spontán beszédben. Emellett a felolvasásban gyorsabb beszédsebességet, 

és alacsonyabb arányú szünettartást is tapasztalt. Váradi a spontán és a felolvasott beszéd 

eltérő szupraszegmentális jellegzetességeit a beszédprodukció folyamatának eltéréseivel 

magyarázza (Váradi 2013).  

Boronkai (2008) a spontán beszédfajták között megkülönbözteti a monológot és a 

dialógust, a különbségek meghatározásánál kiemelve többek között, hogy a monológ jóval 

részletezőbb, a szövegalkotást hosszas tervezés előzi meg, a szöveg a beszélő szándéka 

szerint felépített, és hogy a monológ estében a beszélőnek kevesebb lehetősége van a 

nonverbális és szupraszegmentális eszközök használatára. Megjegyzi ugyanakkor, hogy 

tulajdonképpen a monológ is felfogható dialógusként, hiszen a beszélő a szövegét 

befogadásra szánja. 

Pszicholingvisztikai szempontból a spontán beszéd két alapvető típusra osztható 

(Gósy 1999b): az egyik esetben a beszélő előre rendezi a gondolatait, felkészül a beszédre, 

a megfelelő nyelvi formába öntés feladatát azonban a beszédhelyzetben végzi el. A másik 

esetben az aktuális közlést nem előzi meg tervezés. A gondolatok megformálása és 

meghangosítása együtt, egyszerre történik. Szorosabb értelemben az utóbbit nevezzük 

spontán beszédnek (Gósy 1999b:42). 

Spontán beszédben a tervezés és a kivitelezés nagyjából egyidőben zajlik (Gósy 

2004), ezért a szupraszegmentális elemek megvalósítása nagyrészt automatikusan történik. 

A különböző beszédfajták közötti különbségek a szegmentális szinten is megjelennek.  

A spontán beszéd tehát elsősorban a beszédtervezés tekintetében tér el a 

felolvasástól. Mivel a gondolatok szöveggé formálása és a fiziológiai beszédképzés 
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egyszerre, egyidőben történik (Gósy 1999), a spontán beszédben több a bizonytalanság, 

megakadás és önkorrekció, és a felolvasott beszédtől eltérő a szünetezés is (Gósy 2004).  

Az akusztikai fonetikai vizsgálat szempontjából a spontán beszéd elsősorban azért 

okoz nehézséget, mert a nyelvi anyag nehezen irányítható, hiszen az egyes beszélők 

egészen másfajta szavakkal írhatják le ugyanazt a témát. Ez megnehezíti a beszédfelvételek 

feldolgozását, hiszen nehezebbé válik az összehasonlíthatóság (Olaszy 2010a).  

Markó doktori értekezésében négyféle spontán beszédmódot különböztet meg, 

bevezetve az irányított spontán beszéd fogalmát (Markó 2005:47). Ezek: a szabad spontán 

narratíva, a kontrollált spontán narratíva, az irányított spontán beszéd és a társalgás. Markó 

szignifikáns különbségeket talált a négyfajta beszédmód között, többek között a szünetek 

arányában és időtartamában, a beszédszakaszok hosszában, valamint az artikulációs 

tempóban és a beszédtempóban is. Ezek az eredmények mutatják, hogy sokféle 

megközelítésből lehet és érdemes a spontán beszédfajtákat csoportosítani és 

tanulmányozni. 

Wacha (1974) szintén négy fő stíluskategóriát határoz meg, amelyek elsősorban a 

beszélőnek a szöveghez való viszonya és a szöveggel való szándéka alapján 

kategorizálhatók. E kategóriák: a spontán, vagy kötetlen beszéd, a felolvasás, a reproduktív 

(interpretatív) beszéd és a fél-reproduktív beszéd. Wacha szerint is erőteljesen elkülönül 

egymástól a felolvasás és a spontán beszéd.  

Mind artikulációs fonetikai, mind pszicholiongvisztikai szempontból a felolvasás és 

a teljesen kötetlen spontán beszéd áll a legtávolabb egymástól. Pszicholingvisztikai 

szempontból a felolvasott és a spontán beszéd egy képzeletbeli skálán ábrázolva a skála két 

végpontját jelentené (Gósy–Bóna 2011). Fonetikai szempontból a felolvasás artikulációs 

megvalósulása feszesebb, míg a spontán beszédé lazább. Ezt a jelenséget Lindblom 

(Lindblom 1990) úgynevezett H&H elméletével lehet magyarázni: a beszéd 

percepciójának és produkciójának összefüggéseit modellezve a szerző megkülönbözteti a 

Hyper- és Hypospeech, vagyis a túlartikulált és az alulartikulált beszéd fogalmát. Úgy véli, 

a beszélő két féle célt követ: az egyik az érthetőség, a másik a gazdaságosság. Az 

érthetőséggel a hallgató számára szeretné követhetővé tenni a beszédét. A gazdaságosság 

célja, hogy a beszélőnek minél kevesebb artikulációs erőfeszítést kelljen tennie. Ha az 

érthetőség-cél dominál, akkor a beszéd túlartikulált, míg ha a gazdaságosság, akkor 

alulartikulált lesz. E rendszerben a spontán beszéd alulartikulált, míg a felolvasás 

túlartikulált. Lindblom rendszerében e két végpont között számtalan variációban valósulhat 

meg az artikuláció ’feszesség’ szempontjából.  
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Pszicholingvisztikai szempontból a spontán beszédre jellemző, hogy sok hibával és 

megakadásokkal jár, ezek egy részét a beszélő már az elhangzáskor javítja. Ezeket az 

elakadásokat összefoglaló néven a fonetika megakadásjelenségeknek nevezi, és sokféle 

típusát különbözteti meg. Ezek lehetnek bizonytalanságból adódó megakadások, illetve 

téves kivitelezések (Gósy 2000, 2003a, 2004).  

A spontán beszédre ezen kívül a redundancia és a hiány is jellemző; előbbi azt 

jelenti, hogy a tartalomban sok az ismétlés, amivel a beszélő mintegy túlbiztosítja, hogy a 

hallgató megértse az elhangzottakat. Az utóbbi éppen ellenkezőleg azt jelenti, hogy a 

beszélő fontos elemeket kihagy, amivel megnehezíti a hallgató számára az elhangzottak 

megértését (Gósy 1999b). 

A felolvasott beszéd vizsgálata, ha az művészi produkció (általában irodalmi 

szöveg meghangosítása), a retorika, beszédtechnika, beszédművelés területére tartozik. A 

spontán beszéd produkciója pedig (vagyis az a folyamat, amely a megszólalás szándékától 

a kiejtésig lezajlik), a pszicholingvisztika mellett más tudományoknak (pszichológia, 

nyelvészet, agykutatás, vagy a mesterséges intelligencia kutatása) is vizsgálati tárgya 

(Gósy 1999b). 

Félspontánnak vagy fél-reproduktívnak Wacha (1974) szerint azt a 

beszédtevékenységet nevezzük, amely az élőszó igényével lép fel, de rendszerint az előadó 

által korábban megfogalmazott és leírt szövegre támaszkodik. A félspontán (vagy fél-

reproduktív) beszéd tehát átmenetet jelent a felolvasás és az élő beszéd között. A 

felolvasott beszéddel annyiban rokon, hogy az előadó előre felkészülhet, rendezheti a 

gondolatait, általában le is írhatja azokat. Ezzel a tervezés ideje lecsökken, illetve a beszéd 

megvalósítása során a beszélőnek a spontán beszédhez képest kevesebbet kell a tervezéssel 

foglalkoznia, hiszen e feladat egy részét előre elvégezheti. A spontán beszédhez pedig 

annyiban hasonlít, hogy a beszéd megvalósítása „élőben”, spontán történik. Attól függően, 

hogy a beszélő használhat-e jegyzetet, gyakori, hogy a beszélők produkciója hol a spontán, 

hol a felolvasott beszédhez közelít jobban. Olaszy a spontán beszédből vezeti le a 

’félspontán’ fogalmát: „amikor a beszédtervezés bizonyos szintjei kikapcsolhatók, illetve 

csak részben működnek (…) félspontán beszéddel van dolgunk.” (Olaszy 2010a:15). Ilyen 

szerinte a riporter kérdése a riportalanyhoz, akit a kérdés segít a válaszban, de az is, amikor 

megadott konkrét képről, vagy tárgyról kell beszélnünk. Így szűkítve a beszéd tárgyát, a 

beszélőnek lehetősége van, hogy jobban megtervezze a mondanivalóját. 
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I.4.1.1. Az egyes beszédstílusok temporális jellemzői 

 

 A temporális sajátosságok közül a következőkben a beszédtempó és a szünet 

felolvasott és spontán beszédben való megjelenésének kérdéseit tekintem át röviden.  

A spontán beszéd időviszonyait mind a fonetika, mind a pszicholingvisztika 

tárgyalja. A különböző beszédstílusok az időviszonyok tekintetében is eltérnek egymástól. 

A felolvasás és a spontán beszéd különbsége beszédprodukciós szempontból a beszéd 

tempójában is jelentkezik (Gósy 2004), mégpedig oly módon, hogy spontán beszédben 

mind az artikulációs- mind a beszédtempó csökken, feltehetően a tervezési folyamatok 

szimultán működésének következtében (Váradi 2013). 

A beszéd sebessége az artikulációs működések lassúságán, vagy gyorsaságán 

alapul. A beszéd során tartott szünetek megnövelik a beszéd idejét és befolyásolják a 

hallgató benyomását beszédünk sebességéről (Gósy 2004). A hallgató benyomására 

emellett a hangerő, az alaphangmagasság-változás, de a beszédhelyzet és a téma is hatással 

van (Gósy 1988, Bóna 2005), vagyis a hallgató percepciójára a beszélő produkciója 

hatással van.  

A produkció, vagyis a beszélő oldaláról ugyancsak számos tényező befolyásolja a 

beszédtempót. Hatással vannak rá a beszélő személy egyéni adottságai, életkora, 

foglalkozása, a beszédhelyzet, a beszéd témája és feltételezhetően a beszélő neme is (Gósy 

2004:203).  

 A beszédtempó megítélésében számít az is, hogy mennyi és milyen hosszúságú 

szünetet tart a beszélő. Ezért a beszéd sebességének mérésében kétféle tempót 

különböztetünk meg: a beszéd- és az artikulációs tempót.  

A beszédtempó az időegységre eső nyelvi jelek számát jelenti, ebben az esetben a 

szünetek idejét is beleszámoljuk a teljes vizsgált beszédidőbe, a beszédtempó értékét pedig 

a beszédhangok száma és az idő hányadosa adja. Az artikulációs tempó számításánál 

viszont a teljes beszédidőből levonjuk a szünetek idejét, és a beszédhangok számát ezzel a 

szünetek nélküli idővel elosztva kapjuk meg az artikulációs tempót (Gósy 2004). A 

tempóértékeket leggyakrabban a másodpercenként kiejtett hangok számával, hang/s 

értékkel szokás megadni, de előfordulnak más mértékegységben kifejezett tempóértékek, 

pl. szótag/perc, szó/perc (Olaszy 2010b:200), vagy szótag/másodperc, szó/perc, stb. (Gósy 

2004). 

A beszéd tempójának átlagát nagyon nehéz meghatározni, éppen azért, mert számos 

egyéni (pl. életkor, pillanatnyi lelki, vagy fizikai állapot, nem) és környezeti (pl. a 
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beszédhelyzet, a téma, a környezet) tényezőtől függ. Azt azonban tudni lehet, hogy az 

egyes nyelvekre különböző tempóértékek jellemzők (Gósy 2004). A magyar 

beszédtempóra 1950-ben 12 hang/s értéket mért Hegedűs (Hegedűs 1957, idézi Gósy 

2004), majd később Fónagy és Magdics (1960) 11,35 hang/s átlagértéket talált. A jelenleg 

legtöbbször idézett átlagos artikulációs tempó-érték 12-14 hang/s között van (Olaszy 

2010b:199). Az egyéni artikulációs tempó nehezen változtatható, de képzett beszélők 

képesek rá. Ebből következik, hogy képzéssel el lehet sajátítani az artikulációs tempó 

tudatos változtatásának képességét (Olaszy 2010b:200). 

A spontán beszéd szünetezése ugyancsak mind a fonetika, mind a 

pszicholingvisztika vizsgálódásának tárgya. A beszélőnek, ahhoz hogy megértsék, tagolnia 

kell a mondandóját. A fonetika alapvetően két okot határoz meg a beszédszünet 

megjelenésére: a légzésszünetet, és az értelmi tagolást, amely a beszéd egységei közti 

tagoló jel (Szende 1976). Mivel a folyamatos beszéd kétfajta időfázisból tevődik össze 

(mégpedig a vokális akció idejéből és a szünetből), ezért a beszéd hangsorok és szünetek 

folyamatos szekvenciája (Szende 1976: 125). 

A szünet lehet néma, vagy kitöltött. Gósy meghatározása szerint: „A 

beszédfolyamatban jelentkező szünet olyan kismértékben akaratlagos beszédkimaradás, 

amely néma, vagy jellel kitöltött, de független a beszédhangok képzésétől.” (Gósy 

2004:207).  

A szakirodalom több szünetfajtát különböztet meg (pl. gondolkodási szünet, 

hatásszünet) és gyakori a beszédprodukció megakadásából, vagy a beszélő hibajavítási 

szándékából adódó szünet, azaz jelkimaradás (Gósy 2004).   

A néma szünetek között meg kell különböztetnünk a tagolást szolgáló szüneteket 

(ilyen a hatásszünet, vagy az értelmi tagolás célját szolgáló szünetek) a bizonytalanságból 

adódó szünetektől, amelyek szintén lehetnek ’néma’ szünetek. 

A kitöltött szünetet hezitálásnak nevezzük. A beszédtervezés során a szünet egyik 

funkciója a nyelvbotlások, bizonytalanságok feloldása, és a hibajavítás kontrollja. Azokat a 

bizonytalanságokat és hibákat, amelyek a spontán beszédben fellépnek, összefoglaló néven 

megakadásjeneségnek nevezzük (Gósy 2004:232). A magyar nyelvre jellemző 

megakadásjelenségek az eddigi kutatások alapján (Gósy 2002) két nagy csoportba 

sorolhatók, ezek a bizonytalanságok és a hibák. Előbbibe tartoznak a beszélő 

bizonytalanságából adódó (nem lélegzetvételre szolgáló) néma szünetek, a hezitálások, az 

ismétlések, az újrakezdések és a töltelékszavak. Utóbbiba pedig a téves kivitelezés 
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jelenségei, mint az elszólások, nyelvbotlások, grammatikai és lexikai hibák, nyújtások, 

változtatások (bővebben lásd: Gósy 2002).  

A spontán és a felolvasott beszéd a szünetek arányában is különbözik egymástól: 

spontán beszédben a teljes beszédidő húsz-harminc százalékát (Gocsál 2001, Bóna 2009), 

míg felolvasásban csak a teljes felolvasási idő tíz-húsz százalékát (Váradi 2010) jelentik. 

Ennek magyarázata valószínűleg az, hogy a spontán beszéd során a beszélő 

mondanivalójának tagolását már a mikrotervezési szakaszban próbálja megtervezni (Levelt 

1989). 

I.4.1.2. A spontán beszéd szegmentálása 

 

A felolvasott beszédhez képest a spontán beszéd vizsgálata számos módszertani 

nehézséggel is jár – ilyen például a mondathatárok meghatározása, vagy a szöveg 

átiratának módszertani kérdései, a spontán (és félspontán) beszédben megjelenő különböző 

– csöndes vagy kitöltött  –  szünetek kezelése, stb.  

A spontán beszéd tagolása azért is nehéz, mivel a beszélő a beszédprodukciós 

szakasznak csak a legutolsó szakaszában (az artikulációs szervezés szintjén) tudja 

összerendezni mondanivalója artikulációs sajátosságait, például a tagolást (Gósy 2003b). A 

hallgató számára a spontán beszéd nem ad olyasfajta kapaszkodókat az értelmezéshez, 

amilyenek az írásban segítik ezt a folyamatot (pl. szóközök, központozás) (Gósy 1999b, 

Olaszy 2010a, Váradi 2013). Ugyanakkor az alkalmazott nyelvészeti kutatásokban 

alapvető kérdés annak meghatározása, hogy a beszéd szerkezete milyen egységekben 

írható le.  

A megfelelő tagolás alapvető feltétele az elhangzó közlések értelmezésének. A 

spontán beszéd szegmentálásával, az alapegységek meghatározásával kapcsolatban sokféle 

elképzelés látott napvilágot (bővebben erről pl. Váradi 2013).  

Gósy (2003b) azt feltételezte, hogy a spontán közlések egysége hasonló a 

mondathoz, valamiképpen kódolva van a beszélőben, és a beszélő hallgatóként ezt az 

intuitív tudást használja fel a beszédfeldolgozás során a tagolásra. Azzal érvel, hogy ennek 

az egységnek mindenképpen a mondathoz hasonlónak kell lennie, akkor is, ha ezt 

’virtuális’ értelemben értjük (a virtuális szót ’benne rejlő’ értelemben használja). 

Feltételezte, hogy ezek a virtuális mondatok léteznek, a kísérleti személyek pedig a 

szünetek és az alaphangmagasság aktuális értékétől függően észlelik őket. Vizsgálatában a 

kísérleti személyek közel hetven százalékos arányban azonosították helyesen a 
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mondatvégeket, függetlenül attól, hogy bölcsész-vagy mérnökhallgatók, nők vagy férfiak 

voltak. A virtuális mondatok határainak észlelésében a szünetek (néma vagy kitöltött) 

megjelenése, az alaphangmagasság csökkenése vagy lebegése és a szemantikai 

strukturáltság bizonyult támpontnak. Gósy vizsgálati eredményei alátámasztották, hogy 

’virtuális mondat’ valóban létezik (mind a beszélő produkciójában, mind a hallgató 

percepciójában), akusztikai fonetikai korrelátumai vannak, s a hallgatók nagymértékben 

egyöntetűen ismerik fel ezeket a spontán beszédben. Fontos következtetés az is, hogy „a 

humán mechanizmus rendkívül rugalmas, nem konkrét értékek alapján, hanem viszonyok 

alapján dönt, amelyek egy bizonyos egységen belül, avagy egységek sorozatában 

realizálódnak”. Ez azt jelenti, hogy a spontán beszéd valamilyen prozódiai sajátosságát a 

hallgató csak akkor ítéli határjelzőnek (virtuális mondatvégnek), ha nem önmagában, 

hanem bizonyos összefüggésekben jelenik meg, és ezen felül a szemantikai sajátosságok is 

megerősítik ezt a határt (Gósy 2003b). 

I.5. TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSEK ÉS DEFINÍCIÓK 

 

E dolgozatban címében a ’testbeszéd-jellemzők’ és a ’beszédjellemzők’ terminust 

használom. A továbbiakban is ezt a két terminust használom minden olyan esetben, amikor 

a nonverbális kommunikáció (és nem a metakommunikáció) megnyilvánulásairól, illetve a 

dolgozatban vizsgált szupraszegmentumokról egymással való viszonyukban beszélek. Az 

alább részletezett definíciókból kiderül, hogy vizsgálataimban a verbális tartalmat, a 

szöveg szegmentális szerkezetét nem vettem figyelembe, csakis a szupraszegmentumokkal, 

azok közül is csak néhánnyal foglalkozom.  

 Elsőnek az a kérdés merülhet fel, hogy szét lehet-e választani a beszéd szerkezeti 

szintjeit, lehet-e önállóan vizsgálni a szupraszegmentális szerkezetet, vagy annak egyes 

elemeit. Markó ebben a kérdésben a következőképpen foglal állást: „Az a tény, hogy az 

emberi percepciós mechanizmus képes (valamilyen mértékben) megkülönböztetni az egyes 

szegmentumok egyedi sajátosságait és az átfogóbb jellemzőket […] feljogosítja a kutatót 

arra, hogy a vizsgálatokban mesterségesen szétválassza és külön (részben eltérő 

módszerekkel) jellemezze a beszédnek ezt a kétféle struktúráját.” (Markó 2005:21). 

Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy a beszéd komplex megismeréséhez végül össze is kell 

kapcsolni, egymásra vetíteni és feltárni a különböző szerkezetek közötti 

keresztkapcsolatokat. Bár az összekapcsolással e dolgozatban adós maradok, a szemléletet 

követem, kiegészítve azzal, hogy a testbeszéd elemeit is olyan szerkezetnek látom, 
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amelyek vizsgálata a beszéddel való lehetséges keresztkapcsolatainak fényében teljesebb 

képet adhat a beszéd komplex szerkezetéről.  

Ebből adódik a következő lehetséges kérdés: miért használok két terminust – 

’beszédjellemzők’ és ’testbeszéd-jellemzők’ – amikor amellett érvelek, hogy a beszéd 

szupraszegmentálsi szerkezete is része a nonverbális kommunikációnak? Azért döntöttem 

a két külön terminus megtartása mellett, mert szerettem volna világossá tenni, hogy a nyelv 

határainak kérdését nem feszegetem e dolgozatban.
59

 Elfogadva a nyelvészet által kijelölt 

és ma a nyelvészek többsége által elfogadott határokat, szerettem volna megkülönböztetni 

a beszéd szupraszegmentális szerkezetét más, nonvokális nonverbális eszközöktől. Ebben a 

dolgozatban munkadefinícióként a következő meghatározást követem: 

 

Nonverbális kommunikáció alatt a beszélő viselkedésének minden olyan jellemzőjét értem, 

amely befolyással van arra, ahogyan a beszélő üzenetét a kommunikációs partnere (vagy 

partnerei) megérti(k). Ebbe a meghatározásba beletartozik minden olyan tudatos, vagy 

nem tudatos megvalósulás és jellemző, amely (nyelvészeti értelemben) a nyelv határain 

kívül esik, de a beszélő részleges vagy teljes akaratlagos kontrollja alatt áll, vagy állhat.  

 

1) Testbeszéd-jellemzők 

 

Testbeszéd-jellemzőknek azokat a nonverbális megnyilvánulásokat nevezem, 

amelyek a test mozgásai révén (gesztusok, tekintetviselkedés, fejmozgások, lábváltások, 

stb) nyilvánulnak meg és a vizuális csatornán keresztül érzékelhetők.  

A terminus bevezetését azért éreztem szükségesnek, mert a szakirodalomban 

bizonytalanság tapasztalható abban a kérdésben, hogy a ’nonverbális kommunikáció’ és a 

’testbeszéd’ (az angol nyelvű irodalomban ’body-language’, néha ’bodily communication’) 

szinonimának tekinthetők-e, vagy más a jelentéstartalmuk.
60

 Ugyancsak bizonytalanság 

érzékelhető abban a kérdésben, hogy a nonverbális kommunikáció eszközeit az egyes 

szerzők hogyan csoportosítják, mit értenek bele és mit zárnak ki a fogalomból.
61

  

Az e dolgozatban vizsgált testbeszéd-eszközök (fejmozgás, szemkontaktus-használat, 

lábmozgások, kézgesztusok) megnevezésére a testbeszéd-jellemző terminust használom, és 

                                                 
59

 Ezzel kapcsolatban részletes áttekintést ad pl. Schuller et al. 2013, Karpińsky 2012, vagy Bańczerowski 

2008 (és sokan mások). 
60

 Lásd az I.2.2.2. alfejezetet  
61

 A terminológiai problémákkal kapcsolatban lásd e dolgozat I.2.2.2. alfejezetét. 
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az ún. kinezikát (az Aczél szerinti értelmezésben),
62

 valamint a szemkontaktus használatát
63

 

értem alatta.  

 

2) Beszédjellemzők  

 

A ’beszédjellemzők’ (’beszédjellemzőknek’ a beszéd nonverbális vokális jellemzőit 

nevezem) terminus használata lehetővé teszi, hogy a dolgozatban egységesen nevezhessem 

meg a vizsgált eszközöket (dallam, tempó, szünet), akkor is, ha kommunikációs, és akkor 

is, ha fonológiai, vagy fonetikai megközelítésben említem őket. Az általam 

’beszédjellemzőknek’ nevezett eszközök természetesen részei a fonetikában (és a 

fonológiában is) szupraszegmentális szerkezetként azonosított eszközök csoportjának: 

mind a beszéddallam, mind a szünetezés, mind pedig a beszédtempó ezek közé tartozik. A 

beszéd azonban olyan összetett jelenség, amelyet egyetlen tudományszak nézőpontjából 

nem lehet a maga teljességében vizsgálni. Ezért az általam használt terminust inkább 

technikai segédeszközként alkalmazom, ennek a problémának az áthidalására. 

A „saját” terminusok használatának fő oka, hogy a dolgozat célja a beszéd 

szupraszegmentális szerkezetét a nonverbális kommunikáció nézőpontjából szemlélni, a 

kommunikációban hagyományosan a ’testbeszéd’ kategóriába sorolt itt vizsgált 

jellemzőkkel (szemkontaktus, kézgesztusok, fejmozgás, lábmozgások) együtt.  

Bár a ’nonverbális kommunikáció’ terminus magában foglalja (kommunikációs 

megközelítésben) a beszédfolyamatban megjelenő vokális, nem verbális eszközöket is, 

sem a fonetikai, sem a fonológiai megközelítés önmagában nem ad lehetőséget a 

szupraszegmentális szerkezet elemeinek és a testbeszédnek a közös vizsgálatára és 

értelmezésére.  

Definícióm szükségképpen önkényes, ám e dolgozat céljának, nézőpontjának, és az 

egyszerűség követelményének megfelel. A „beszédjellemző” terminust kizárólag abban az 

esetben használom a dolgozatban, amikor egységesen teszek megállapításokat a vizsgált 

beszédjellemzők működéséről. Amikor fonetikai, vagy fonológiai értelemben beszélek 

ezekről, akkor a tudományszaknak megfelelően a ’szupraszegmentumok’, vagy 

                                                 
62

 A kinezika a testmozgások, testtartás, gesztusok, és mimika kommunikációs szerepének vizsgálata. (Aczél 

é.n.) 

63
 Buda részletesen kifejti, miért lehetséges a tekintet révén történő kommunikációt önálló kommunikációs 

csatornának tekinteni (Buda 1994:183) 
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’prozodikus eszközök’ terminust, vagy ezek konkrét megfelelőit (pl. ’beszéddallam’, vagy 

’prozodéma’) használom. 

 

3) Szemkontaktus (eye-contact) vs. tekintethasználat (gaze-behavior)  

 

A „szemkontaktus” terminust használom minden olyan esetben, amikor a felolvasó 

felnéz a szövegből, illetve az előadó tekintetkapcsolatot keres a hallgatósággal.  

A tekintet használatát egyben önálló nonverbális csatornaként is értelmezem (vö. 

Buda 1994:183). A ’gaze-behavior’ (tekintetviselkedés) több szerzőnél is (pl. Beavin-

Bavelas et al. 2002) közelebb áll az ’eye-contact’ (szemkontaktus) fogalmához, vagy 

azonos értelemben használatos, és nem azonos az ún. „looking-behavior” terminus 

jelentésével: utóbbi azt szabályozza, hogy ki, mikor, mennyit, hová, stb. nézhet a 

partnerére különböző kommunikációs helyzetekben. Míg ez utóbbi erőteljes kulturális 

szabályozás alatt álló, tanult viselkedés, az előbbi nem az. A dolgozatban a 

„szemkontaktus” terminust a fent definiált értelemben használom. 

 

4) Metakommunikáció  

 

E dolgozatban munkadefinícióként a továbbiakban ’metakommunikáció’ alatt 

csakis azokat a nonverbális megnyilvánulásokat értem, a beszéd nonverbális vokális 

jellemzőit is beleértve, amelyek értelmezik a) a verbális üzenetet, és b) a kommunikációban 

résztvevők közötti viszonyt.  

a) A verbális üzenetet értelmező nonverbális vokális és nonvokális elemek a beszélőnek a 

saját szavaihoz való viszonyát mutatják meg: hiszi - nem hiszi, amit mond, komolyan 

gondolja, vagy nem, stb.  

b) A kommunikációban résztvevők közötti viszony kétféle lehet: alá-fölérendelt, vagy 

egyenrangú.   

Ezzel egyben kizárom a fogalom jelentéstartalmából az összes olyan verbális 

megnyilatkozást, amely jelentése szerint a kommunikációról szól, és az ilyen verbális 

megnyilatkozásokat – Aczél nyomán – a ’metanyelvi’ terminus alá sorolom.  

 

5) „Attitűd”  

 

Az „attitűd” terminus jelentésének értelmezéséhez először az idegen szavak 

szótárában megadott jelentést idézem ide (Bakos 1978): 
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1) magatartás, viselkedés, modor,  

2) elméleti álláspont, szellemi beállítottság  

3) szerepjátszás, felvett szerep, csinált modor, póz  

4) valamilyen mozdulatot ábrázoló testtartás,  

5) a táncművészetben balettpóz: a táncos egyik lábán állva a másik lábát ehhez 

derékszögben behajlítja  

6) a szociológiában: beállítódás, viselkedési mód; adott eseménnyel vagy véleménnyel 

szemben tanúsított magatartás) 

A terminust e dolgozatban a szociológia értelmezéséhez közel álló, 6) alatti 

értelmezésben használom, és munkadefinícióként a következőképpen fogalmazom meg:  

az attitűdök a beszélő olyan magatartásformái, amelyek saját magával, mondanivalójával 

és az adott beszédhelyzettel kapcsolatban nyilvánulnak meg, nonverbális eszközök révén.  

Ebben az értelmezésben a terminus alkalmas mind a metakommunikáció relációs 

szintjének (Watzlawick et al. 1967), mind pedig a fonológiai prozodémák jelentésének az 

értelmezésére, utóbbi esetben ezt Varga attitűd-meghatározása alapján értve (Varga 

1994:471).  

Felmerülhet a kérdés, mennyiben különbözik az ’attitűd’ és a ’metakommunikáció’, 

hiszen mindkettő relációt fejez ki. A különbség lényege, hogy az attitűd a jelen 

értelmezésben a beszélő nézőpontjából írja le a viselkedést, míg a ’metakommunikáció’ 

terminus fókuszában a kommunikáló felek közötti kapcsolat áll.  

 

6) Mondat / megnyilatkozás 

 

A ’mondat’ és a ’megnyilatkozás’ terminus használatának különbségét a 

beszédfajta (felolvasott vagy spontán) adja. 

’mondat’ alatt a továbbiakban a felolvasott szövegben írásjelek alapján meghatározott 

egységet értem, ’megnyilatkozás’ néven pedig a spontán beszédben azonosított olyan 

beszédszakaszt fogom nevezni, amelyben legalább egy illokúciós aktus megvalósul (Varga 

1994 alapján) és amelyet percepció alapján legalább egy hallgató mondatnak ítél. 

Felolvasott beszéd vizsgálatánál a ’mondat’ terminus használata elfogadott, hiszen 

a felolvasás alapjául szolgáló szöveg központozása egyértelművé teszi a mondathatárokat. 

A félspontán beszéd vizsgálatánál célszerűbb a ’megnyilatkozás’ terminust használni.  

A spontán beszéd szegmentálási nehézségeinek gazdag magyar nyelvű irodalma 

van (pl. Gósy 2003b, Markó 2005, 2010, Váradi 2012). A spontán beszéd vizsgálata során 
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a megnyilatkozásokat általában percepciós tesztek alapján szokás meghatározni. Ez azért is 

elfogadható, mert kutatások bizonyítják, hogy a hallgatók elég nagy pontossággal képesek 

megítélni a megnyilatkozások határait. Gósy Mária például (2003b) azt találta, hogy 

percpeciójukban a hallgatók több jellemzőre is támaszkodnak, leginkább az 

alaphangmagasság csökkenése vagy lebegése, a szünetezés és a szemantikai szerkezet 

bizonyult. Gósy a ’virtuális mondat’ fogalmát is bevezeti, a jelzőt a ’benne rejlő’ 

értelemben használva, ami egyben kifejezi, hogy spontán beszédben is használunk 

mondatokat, ezeket mind kiejteni, mind érzékelni is tudjuk, tehát a mondatok ’benne 

rejlenek’ a spontán beszédben. 

A félspontán beszéddel kapcsolatban problémát jelent, hogy számos különböző, 

beszédmód nevezhető félspontánnak (pl. mennyi felkészülési idő állt rendelkezésre, 

használhat-e jegyzetet az előadó, stb.), és a beszédszituáció szerint hol a felolvasott, hol a 

spontán beszédhez áll közelebb.  

A félspontán beszéd elsősorban a tervezés szempontjából különbözik mind a 

felolvasott, mind a spontán beszédtől: ez kevesebb időt igényel, mint a spontán beszéd 

esetében (de többet, mint felolvasásnál), mivel a beszélő előre átgondolhatja, 

megtervezheti mondanivalóját. Ez azonban nem ad eligazítást a szegmentálás tekintetében, 

legföljebb annyi feltételezhető, hogy az e dolgozatban vizsgált félspontán (előzetes 

felkészülést követő) előadásokat könnyebb megnyilatkozásokra tagolni, mint a spontán 

beszédet.  

A spontán beszédben szokásos megkülönböztetni a beszédszakaszt (pl. Markó 

2013:59), amely két szünet között megvalósuló összefüggő szöveges egység, akár 

szándékos a szünettartás, akár nem. Markó szerint a beszédszakasz után következő 

nagyobb egység a mondat, vagy megnyilatkozás. A spontán beszéd tagolásánál figyelembe 

kell venni a szintaktikai, pragmatikai, és szemantikai támpontokat és a prozódiai jegyeket 

is, de még ezek figyelembevételével sem biztos, hogy egyértelműen meghatározhatóak az 

egyes megnyilatkozások.  

Mindezek alapján a spontán beszéd szegmentálásának szokásos módszertanát 

követve, én is percepciós teszt alapján, valamint szintaktikai, pragmatikai és szemantikai 

támpontok és prozódiai jegyek figyelembevételével szegmentáltam megnyilatkozásokra a 

félspontán előadások szövegeit.  

Összegezve: dolgozatomban a felolvasott szövegek esetében a ’mondat’, míg a 

félspontán szövegeknél a ’megnyilatkozás’ terminust használom.  
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7) Megnyilatkozásvégi / mondatvégi hangmenet  

 

A hangmenetek a beszéddallam alkotóelemei, ezek sorozatából épül fel a 

beszéddallam, vagy intonáció. A ’hangmenet’ vagy ’hanglejtés’, a ’beszéddallam’, és az 

’intonáció’ kifejezések a fonetikában szinonimák. A dallammenet alapvetően három irányú 

lehet: ereszkedő, emelkedő, vagy lebegő. Ha az esés, vagy az emelkedés hirtelen 

következik be, akkor eső, illetve szökő dallamnak szokás nevezni (Gósy 2004:187-188). 

A fonológiai értelemben vett intonáció fogalmába a mondatfunkciókat teljesítő, 

diszkrét prozodikus eszközök taroznak (Varga 1994:473). A beszéddallam beletartozik 

ezek körébe, az ún. dallamprozodémák formájában. Ezek többek között abban térnek el a 

fonetikai értelmezéstől, hogy nem veszik figyelembe a dallam változásának mértékét, csak 

magát a változást és annak irányát, ugyanakkor önálló jelentésfunkciójuk van. Ennek a 

jelentésnek értelmi (logikai jelentés és tematikus jelentés), és attitűdjelző funkciói vannak. 

Az irányok tekintetében az ún. karakterdallamok szintén három irányt vehetnek: lehetnek 

eső, lebegő, vagy emelkedő- eső típusúak. A dolgozat témája szempontjából számomra az 

egyes karakterdallam-típusokhoz Varga által hozzárendelt jelentések a legfontosabbak. 

Varga (1994:483-484) szerint  

 

az emelkedő szakaszt tartalmazó dallamok járulékos jelentése „az izgalom, 

megoldatlanság, feszültség megnyilvánulásai”. Az eső szakaszt tartalmazók „a 

befejezettség, megoldottság, elernyedés” irányába mutatnak, míg a lebegő szakaszt 

tartalmazók se ide, se oda nem tartoznak és Varga szerint nincs is jól megragadható 

jelentésük, mivel valahol félúton helyezkednek el a „fokozott nyitottság” (emelkedő) és a 

„fokozott zártság” (ereszkedő) között. (Varga 1994:484). 

 

Ebben a dolgozatban a megnyilatkozásvégi/mondatvégi hangmenetet az utóbbi, fonológiai 

megközelítés alapján vizsgáltam. Az elemzésnél a mondat/megnyilatkozás végének lebegő, 

eső, vagy emelkedő jellegű megvalósulását vettem figyelembe, mivel nem volt célom a 

részletes fonológiai elemzés, hanem inkább ezeknek a megvalósulásoknak a jelentése,
64

 

vagyis az attitűdtartalma volt fontos ahhoz, hogy a vizsgált beszédjellemzők és testbeszéd-

jellemzők feltételezett összefüggéseire vonatkozóan megállapításokat tegyek. Mindezek 

alapján minden olyan esetben, amikor felolvasott szövegről teszek megállapításokat, a 

’mondatvégi hangmenet’ terminust használom, amikor pedig spontán beszédről, akkor a 
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 A Varga által megadott jelentések, vagyis a fonológiai értelemben vett attitűd kifejeződése a vizsgálat 

fontos szempontja volt. 
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’megnyilatkozásvégi hangmenet’ terminust, vagy ezek rövidített formáját (’mondatvég’, 

illetve ’megnyilatkozásvég’) használom. (A ’hangmenet’ esetében alkalmanként annak fent 

felsorolt szinonimáit is használom.) 

 

8) Ponthanglejtés 

 

Ez a terminus Wacha Imrétől származik, aki a ponthanglejtést a következőképpen 

definiálja: „akusztikus zár, illetőleg ennek hiánya: a közlés dallama úgynevezett pont-

hanglejtéssel zárul-e vagy sem, azaz a beszéd dallama mélyre szálló hanglejtéssel jelzi-e a 

megnyilatkozás befejezését, vagy esetleg nyitva tartott dallammal a folytatást ígéri (a 

beszédét vagy a megnyilatkozásét.)” (Wacha 1988). 
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II. AZ ÉRTEKEZÉS HIPOTÉZISEI, CÉLJAI ÉS VÁRHATÓ 

EREDMÉNYEI 

 

Hipotézisem szerint a beszéd körfolyamatában bizonyos beszédjellemzők és testbeszéd-

jellemzők egymással következetesen együtt járnak, és – nem csupán önállóan, hanem 

összefüggésükben is – mind a beszédprodukcióra, mind a beszédpercepcióra hatással 

vannak.  

Dolgozatom célja félspontán és felolvasott beszédben a beszédjellemzők és a testbeszéd-

jellemzők között ilyen következetes együtt járások, összefüggések és hatások azonosítása, 

és meghatározása.  

Második célom, hogy mások számára is használható mérési módszert mutassak be 

olyan további vizsgálatokhoz, amelyek nagyszámú adatközlővel és a beszéd kíséretében 

megjelenő nonverbális eszközök működésének vizsgálatával is foglalkoznak (ilyen típusú 

vizsgálatoknál – a ma használatos, nem egységes módszertanok alapján – még néhány 

személyről fölvett, egy percnyi anyag adatainak feldolgozása is rendkívül időigényes). 

Harmadik célom pedig az, hogy a bemutatott eredményekből levont 

következtetések alapján további kutatási kérdéseket lehessen megfogalmazni a vizsgált 

területen.  

Kiinduló hipotéziseimet két csoportban fogalmazom meg, mivel ezek részben a 

beszéd produkciójának, részben percepciójának vizsgálatához köthetők.  

A beszéd produkciós szempontú vizsgálatával kapcsolatos hipotéziseim a 

következők: 

a) a beszédjellemzők és a testbeszéd-jellemzők között összefüggések vannak,  

b) ezek között vannak olyanok, amelyek következetes együtt járást mutatnak, 

c) ezek az összefüggések eltérő módon és mértékben jelenhetnek meg férfiak és nők 

esetében,  

 E hipotézisek alátámasztására a dolgozatban egy három lépcsőből álló, 2002-ben 

kezdett vizsgálatsorozatot mutatok be, majd a kapott eredmények alapján vonok le 

következtetéseket. A harmadik lépcsőben bemutatok egy olyan, új mérési módszert is, 

amely alkalmas lehet nagyszámú adatközlővel végzett, és a nonverbális eszközök 

működését is vizsgáló beszédkutatásokhoz, mivel a beszédfolyamat során megnyilvánuló 

testbeszéd-jellemzők működését objektíven megfigyelhetővé, számszerűsíthetővé, és így 

statisztikailag vizsgálhatóvá teszi.  Ez a vizsgálatsorozat 20, 42, és 300 felnőtt félspontán 
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előadói beszédének feldolgozására épül. A félspontán beszédhelyzet létrehozását úgy 

biztosítottam, hogy az előadóknak azonos témáról kellett 3 perces kiselőadást tartani. A 

témát a helyszínen kapták meg, de előzetesen felkészülhettek, és vázlatot is készíthettek. 

Ezekről az előadásokról videofelvétel készült, ez szolgáltatta a vizsgálat alapanyagát. A 

vizsgálat három lépcsője a következőképpen épül fel: 

1) Elővizsgálat (B-TB 20): azoknak a beszédjellemzőknek és testbeszéd-jellemzőknek a 

kiválasztása, amelyek a Pearson-féle korrelációs vizsgálat alapján összefüggést mutattak. 

Az elővizsgálatba bevont eszközök meghatározásánál elsősorban tapasztalati 

megfigyelésekre hagyatkoztam, illetve a szakirodalom alapján valószínűsíthető 

összefüggések alapján választottam ki a vizsgált jellemzőket. Arra számítottam, hogy ezek 

között lesznek olyanok, amelyek erőteljesebben korrelálnak egymással, és olyanok is, 

amelyek nem mutatnak korrelációt. 

2) Kibővített vizsgálat (B-TB 42): az első vizsgálat alapján mutatkozó lehetséges 

összefüggések ellenőrzését célszerű volt a 42 fős, bővített mintán elvégezni. Ebben a 

vizsgálatban az elővizsgálat eredményei alapján szűkítettem a vizsgálandó elemek számát. 

Azt várom, hogy az első vizsgálat összefüggései megismétlődnek és meg is erősödnek a 

nagyobb mintán. 

3) 300 fős vizsgálat az új módszertannal (B-TB 300): az első két vizsgálat eredményei 

alapján kiválasztott, összesen öt jellemző (megnyilatkozásvégi hangmenet, szemkontaktus-

használat, fejmozgások, lábváltások, kézgesztusok) összefüggéseinek vizsgálata 300 fős 

mintán, az első két vizsgálat tapasztalatai alapján kidolgozott új mérési módszerrel. Az új 

mérési módszert két ok is indokolta: egyfelől a vizsgálatban résztvevők és a vizsgált 

eszközök száma miatt az adatok gyűjtése és feldolgozása már nagyon nehéz lenne a 

hagyományos módszerrel, másfelől ahhoz, hogy érdemben ellenőrizni lehessen a 

kirajzolódó összefüggéseket, célszerű volt egyneműsíteni az adatokat. Erre a vizsgált 

eszközök értékeinek százalékban való kifejezése tűnt a legalkalmasabbnak. Ennél a 

vizsgálatnál azt várom, hogy az eredmények megadnak olyan összefüggéseket, amelyek a) 

következetes együtt járásnak mutatkoznak, és b) ezek az összefüggések némelyik eszköz 

esetében nemek szerinti eltérést mutatnak. Elsősorban a megnyilatkozásvégi hangmenet és 

a szemkontaktus használatában számítok összefüggésre. 

Mivel ezek a vizsgálatok félspontán beszédre épültek, abban bíztam, hogy a spontán 

beszédnél rendkívül problematikus szegmentálás könnyebben és pontosabban elvégezhető. 

Nemek szerinti különbségekre elsősorban a megnyilatkozásvégi hangmenet tekintetében 

számítok. A szakirodalom (elsősorban Fónagy-Magdics 1967) alapján feltételezem, hogy a 
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nők esetében a megnyilatkozásvégek lebegő vagy emelkedő (akár szökő) megvalósulása 

gyakoribb lesz, mint férfiaknál. A férfiak esetében pedig több dominánsan ereszkedő 

dallammenetet valószínűsítek a megnyilatkozásvégeken, mint a nőknél.  

A beszéd percepciós szempontú vizsgálatához kapcsolódóan feltételezem, hogy a 

hallásra korlátozott percepció során összefüggés lehetséges a beszédjellemzők 

megvalósulása és a beszélő különböző szempontok szerinti megítélésének pontossága 

között. Azt is feltételezem, hogy közvetett kommunikációs helyzetben, amikor a hallgató 

nem támaszkodhat a vizuális csatornán keresztül érkező információkra – a beszéd 

szupraszegmentális szerkezete valamiképpen mégis információt közvetít ezekről, vagy egy 

részükről. Ezzel kapcsolatban a következő hipotéziseket állítom föl:  

a)  A hallgatók a beszéd percepciója során akkor is következtetéseket vonnak le a 

felolvasóról, amikor a vizuális észlelési csatornára nem támaszkodhatnak; a beszéd 

hangzása alapján a hallgatók képesek következtetni a beszélő különböző tulajdonságaira,  

b) a hallgatók a vizuális észlelési csatorna hiányában is, pusztán hallásuk alapján a 

statisztikai véletlennél nagyobb arányban képesek érzékelni, hogy a beszélő hol tart 

szemkontaktust a felolvasásban (néz fel a szövegből). 

 A beszéd percepciójához kapcsolódó hipotéziseim alátámasztására egy percepciós 

vizsgálatot mutatok be, majd annak eredményeiből vonok le következtetéseket. 

A bemutatott percepciós vizsgálatban a vizsgálati kérdés fölvetését főként Fónagynak 

(1966) a mimika „hallhatóságáról” írott dolgozata inspirálta, aki az arckifejezést mint 

„külső mimikát”, a szájüregben és a gége szintjén történő kifejező mozgásokat (a beszédet) 

pedig mint „belső mimikát” azonosítja, és szerinte mindkettő megjelenik a hangban. Ebből 

kiindulva feltételezem, hogy a tekintetviselkedés, mint a „külső mimika” része, ugyancsak 

megjelenhet a hangban. Ehhez a vizsgálathoz négy felolvasó (két férfi és két nő) rövid 

hangfelvételét használtam. A felolvasókról videofelvétel is készült, hogy utólag ellenőrizni 

lehessen a szemkontaktus megjelenésének helyét. Arra voltam kíváncsi, hogy vajon 

képesek-e a hallgatók a vizuális csatorna kizárásával, egyedül a hallásukra támaszkodva 

megállapítani, hogy a felolvasó mely szónál / szavaknál nézett fel (keresett 

szemkontaktust). Azt várom, hogy ha a hipotézis beigazolódik, akkor (Fónagy 

eredményeihez hasonlóan) a prozódia, különösen a tempó és a hanglejtés bizonyulhat 

kulcsnak a hallgatók percepciója során.  

Várható eredmények: elsősorban a hipotézisekben megfogalmazottak igazolását vagy 

cáfolását várom. A legfrissebb beszédtechnológiai irodalom alapján az általam vizsgált 

terület ma központi kérdés a beszélő fejek és avatárok kommunikációjának 
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tökéletesítésében. Remélhető, hogy a vizsgálatsorozatban talált összefüggések 

természetéről, hatásairól és szerepéről pontosabb, objektív mérésekkel alátámasztott 

megállapításokat lehet tenni. Az is várható, hogy ezek között lesznek új, eddig nem ismert, 

vagy mérésekkel nem alátámasztott összefüggések. A dolgozatban bemutatott összes 

vizsgálat célja a beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők közötti, nagyrészt még 

feltérképezetlen kapcsolatrendszer működésének és hatásainak bemutatása. A vizsgálatok 

eredményeivel kapcsolatos megállapítások között számítok olyanokra, amelyek alapján a 

beszéd körfolyamatának holisztikus szemlélete konkrétumokban is megragadható – vagyis 

megállapításokat tehetek arra, hogy például ami a beszédprodukcióban 

megnyilatkozásvégen megvalósuló dallam, az a hallgató percepciójára milyen hatást 

gyakorol. Ilyen összefüggések meglétének az alátámasztása és működésük jobb megértése 

átfogóbb képet adhat a beszélés és a beszédértés kapcsolatáról. Végül arra is számítok, 

hogy a dolgozatban bemutatott eredmények, a megfogalmazott megállapítások másokban 

is kedvet ébresztenek hasonló kutatásokhoz, mivel e munkában a jelen dolgozat, minden 

erőfeszítés ellenére, több kérdést vet föl, mint amennyit megválaszolnia sikerül. 
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III. EREDMÉNYEK 

III.1. ÁLTALÁNOS MÓDSZERTAN 

 

Ez a fejezet a disszertációban bemutatott kutatásokhoz felhasznált anyag, a 

feldolgozásukra alkalmazott módszer, és a kísérleti személyek általános leírását 

tartalmazza. Az egyes kutatásokat bemutató további fejezetekben szükség szerint térek ki 

az anyag és a módszer részletesebb ismertetésére, és az egyes vizsgálatokban részt vevők 

részletesebb leírására.  

Az ugyancsak e disszertációban bemutatott 300 fős mintára épülő vizsgálat 

esetében eltérő módszertant használtam, így azt önállóan mutatom be. 

A vizsgálatokat a könnyebb követhetőség céljából B-TB jelzéssel is 

megkülönböztetem. A B-TB jelzés a ’Beszéd’ és a ’Testbeszéd’ szavak kezdőbetűje, míg 

az utánuk következő szám az adott vizsgálatban résztvevő személyek számát jelenti. Így a 

három bemutatott vizsgálatra a későbbiekben (a Következtetések fejezetben is) mint „B-

TB 20”, „B-TB 42”, és „B-TB 300” vizsgálat fogok hivatkozni.  

 

III. 2. A VIZSGÁLATSOROZAT BEMUTATÁSA 

 

Egy 2002 és 2008 között lefolytatott vizsgálatsorozatban arra kerestem a választ, 

vajon a beszéd egyes szupraszegmentális elemei (a beszédtempó és a megnyilatkozásvégi 

dallammenet), valamint egyes testbeszéd-jellemzők (a szemkontaktus, a kézgesztusok, a 

fejgesztusok, és a lábmozgások) használatában kimutatható-e következetes együtt járás, és 

ha igen, akkor mi vagy melyek ezek. Azt is megvizsgálom, hogy van-e a vizsgált elemek 

között olyan, amely az előadói minősítést befolyásolja, illetve mutatnak-e a kapott értékek 

nemek szerinti különbségeket. 

A vizsgálatot három lépcsőben végeztem: először egy elővizsgálatban 

meghatároztam a lehetséges összefüggéseket (B-TB 20 vizsgálat: A beszédjellemzők és 

testbeszéd-jellemzők lehetséges összefüggéseinek meghatározása 20 felnőtt félspontán 

beszédében).  

Bár az elővizsgálatot általában nem szokás külön bemutatni, ezt azért éreztem 

mégis fontosnak, mert ebben az elővizsgálatban még nem tudhattam, hogy mutatnak-e a 

vizsgált beszéd- és testbeszéd-jellemzők egyáltalán bármilyen korrelációt. Mivel ez a lépés 
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egy teljesen ismeretlen terület feltérképezését jelentette, csak arra szolgált, hogy 

kiderüljön: léteznek-e egyáltalán a feltételezett összefüggések. Ugyanakkor ez a vizsgálat 

teremtette meg a további vizsgálatok alapját, eszerint döntöttem a tovább vizsgált 

jellemzőkről, vagyis kulcskérdésekben volt döntő szerepe. 

A következő lépésben a vizsgált személyek 20 fős mintáját kiegészítettem további 

22 fővel (B-TB 42 vizsgálat: Beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők együtt járásának 

vizsgálata 42 felnőtt félspontán beszédében), a vizsgált elemek számát pedig – az 

elővizsgálat eredményeinek fényében – csökkentettem. 

Végül, a harmadik lépésben (B-TB 300 vizsgálat, Beszédjellemzők és testbeszéd 

jellemzők együtt járása 300 felnőtt félspontán beszédében) egy erre a célra kidolgozott új 

módszertannal és mérési módszerrel felnőttek 300 fős mintáján ellenőriztem, hogy a 

korábban kapott összefüggések továbbra is megmutatkoznak-e, vagyis következetesen 

együtt járnak-e bizonyos testbeszéd-jellemzők bizonyos beszédjellemzőkkel. Mivel a 

harmadik lépésben új módszertannal dolgoztam, a B-TB 300 vizsgálat leírásának 

módszerét és módszertanát e vizsgálat leírásánál külön, részletesen bemutatom.  

III.2.1. A vizsgált személyek (B-TB 20 és B-TB 42 vizsgálat) 

 

A két vizsgált csoportban összesen 42 fő vegyes életkorú felnőtt vett részt. Az első 

csoportban (B-TB 20 vizsgálat) 13 nő és 7 férfi, életkori megoszlásuk 20 és 34 év között 

volt, a második, 22 fővel kiegészített csoportban pedig 15 nő és 7 férfi vett részt, ebben a 

csoportban az életkor megoszlása 20 és 35 év között volt. Az életkori megoszlást nemek 

szerint is bemutatja a 2. táblázat: 

 

2. táblázat 

A résztvevők életkori megoszlása az egyes vizsgálatokban, nemek szerint 

 

20-25 között 25-30 között 30+ Vizsgálat: 

4 (2N-2F) 

2 (F) 

7 (7N-3F) 

12 (9N-3F) 

9 (4N-2F) 

8 (6N-2F) 

B-TB 20 

B-TB 42 

 

A B-TB 42 vizsgálat így végül 28 nőből és 14 férfiból állt, a teljes minta életkori 

megoszlása pedig 20 és 35 év közé esett. 

A résztvevők valamennyien egy beszéd- és kommunikációs tanfolyam hallgatói 

voltak, a felvétel a képzést megelőzően történt. A 42 főből a legfiatalabb korcsoportban 
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(20-15 között) összesen 3 fő egyetemi hallgató volt (2N, 1F), a 25-30 és a 30+ 

korcsoportban nem volt különbség abban a tekintetben, hogy mindegyikük 

munkaviszonyban álló alkalmazott volt. Az egyetemi hallgatókat leszámítva mindegyik 

résztvevő felsőfokú végzettséggel rendelkezett (főiskola vagy egyetem). A vizsgálatban 

résztvevők mindegyike magyar anyanyelvű, ép beszédű és ép hallású felnőtt. 

III.2.2. Anyag és módszer 

 

A vizsgálatban részt vevők minden csoportban azonos témáról tartottak 3 perces 

kiselőadást. Az előadásokról készült videofelvételeket elemeztem. Minden esetben az 

előadás második percét vettem alapul, azért, hogy a kezdeti magasabb szerepfeszültség 

esetleges torzító hatását csökkentsem.
65

 A vizsgált személyek minden esetben öt perc 

felkészülési időt kaptak az előadás előtt, de előadásukat fejből tartották meg. Az így 

létrejött félspontán beszédhelyzetről azt tételeztem föl, hogy a felolvasás és a spontán 

beszéd közötti képzeletbeli skálának körülbelül a közepén helyezhető el. 

A felvétel minden csoportban és minden esetben kis létszámú (5–12 fő) közönség 

(a csoporttársak) jelenlétében történt. Az egyes előadók a többi résztvevő elé kiállva 

tartották meg kiselőadásukat. 

A kamera a felvételek során minden esetben úgy volt elhelyezve, hogy az szemből 

és térdmagasságtól fölfelé mutassa a résztvevőket, így biztosítható volt, hogy a 

lábmozgásokat is meg lehessen figyelni. A megvilágításnál a fényforrás minden esetben a 

kísérleti személlyel szemben volt. A kamera elhelyezésénél ügyeltünk rá, hogy az előadó 

szemkontaktus-használata (a szemkontaktus-törések száma és iránya is) a felvétel alapján 

követhető legyen. A kamera elhelyezését a 3. (sematikus) ábra mutatja.  
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 A tapasztalat azt mutatja, hogy a közönség előtti beszéd okozta feszültség az előadás elején a legmagasabb. 
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3. ábra 

A kamera, a közönség és az előadó pozíciója a felvételek során. 
 

 

A kamerát egy munkatársam kezelte,
66

 én pedig a helyszínen jegyeztem a hallás alapján 

azonosított mondatvégeket és szemkontaktus-használatot.  

Az adatok gyűjtésének alapját képező felvételek rögzítésére minden esetben azonos 

módon, Panasonic NV-GS 17 típusú (mini kazettás) videokamerával került sor; a kamera 

rögzítése háromlábú állványon történt, az előadótól kb. 3 és 1/2 méter távolságra.  

A felvételek azonos helyszínen, azonos körülmények között készültek. A 

felvételekre nem csendesített helyiségben került sor, de ez a körülmény a vizsgálat 

célkitűzéséhez nem volt elengedhetetlen.
67

  

III.2.3. Megfigyelők, és az adatok gyűjtése 

 

Az elemzéseknél a megfigyelői torzítás hatását mindenképpen szerettem volna 

kiküszöbölni. A megfigyelői torzítás röviden azt jelenti, hogy a kutató a saját hipotézisét 

szeretné igazolva látni, ez pedig szándéka ellenére is befolyásolja az anyag 

értelmezésében, vagyis például azt látja, amit látni szeretne (vö pl. Babbie 2003). Ezért az 
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 Mivel ezek a felvételek elsősorban a képzésekhez készültek, munkatársamnak a kamera kezelése napi 

munkája részét képezte. 
67

 Ebben az időben nem rendelkeztünk megfelelő mikrofonnal és szoftver sem állt rendelkezésünkre. Ezért 

nem is terveztük a felvételek hanganyagának szegmentális fonetikai, vagy fonológiai vizsgálatát – ez tehát a 

vizsgálatnak egyébként sem volt célja 
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adatok gyűjtését két kiképzett megfigyelő végezte. A megfigyelők kommunikáció szakos 

főiskolai hallgatók voltak,
68

 akik önként, szakmai érdeklődésből vállalták a feladatot. A 

felkészítésük abból állt, hogy megismertettem velük a Megfigyelési lapot,
69

 

elmagyaráztam, hogy miért kell önállóan, egymástól függetlenül dolgozniuk, és egy példán 

bemutattam, hogyan történik az adatgyűjtés (pl. a metakommunikációs jelzések vizsgálata 

során könnyebb észrevenni, hogy egy személy a metakommunikációs eszközök közül 

melyiket vagy melyeket hogyan használ rá jellemzően, ha ennek megfigyelésekor először 

gyorsítva nézik meg a felvételt). Ezen kívül a felmerülő kérdéseikre is válaszoltam. 

A megfigyelők első feladata az volt, hogy a teljes felvétel meghallgatása után 

válaszoljanak a percepción alapuló két kérdésre:  

1) az előadó gyors, lassú, vagy átlagos beszédtempójú-e szerintük. Ehhez a kérdéshez 

támpontnak azt kértem: arra figyeljenek, mennyire volt könnyű az előadót követni.  

2) Az előadót a jó – átlagos – gyenge kategóriák melyikébe sorolnák a benyomásuk 

alapján. Ehhez a kérdéshez támpontnak azt kértem: arra figyeljenek, mennyire volt könnyű 

az előadó álláspontját megérteni (bátraké-e a szerencse). 

A felkészítést követően a megfigyelők a vizsgálati személyekről készült felvételek 

második percét egymástól függetlenül, egy erre a célra kidolgozott „Megfigyelési lap” 

(lásd Melléklet) alapján gyűjtötték. A második perc meghatározásában a videokamera 

beépített számlálóját használták, így biztosítottuk, hogy pontosan ugyanazt a részletet 

vizsgálják mindketten. A két megfigyelőnek azért kellett egymástól függetlenül, egyedül 

dolgoznia, hogy ne befolyásolják egymást. Az egyes vizsgálati személyekről készült 

felvételt annyiszor nézhették végig, ahányszor akarták. (Erre azért volt szükség, mert 

egyszerre általában egy kiválasztott eszköz működését lehet megfigyelni.)  

A Megfigyelési Lap alapján a megfigyelőknek összesen 8 szempont szerint kellett 

adatokat gyűjteni. A kiválasztott szempontok között voltak beszédjellemzők, testbeszéd-

jellemzők és az a két, az értékelők benyomására épülő szempont, amelyeket a fentiekben 

már bemutattam (beszédtempó és előadói minősítés percepciós értékelése). Ezen kívül 

jelölniük kellett az előadó nemét is (ennek csupán technikai oka volt: az adatok 

feldolgozása már névtelenül, kódszámok alapján történt). Végül a következő adatokat 

gyűjtötték: 

 

                                                 
68

 P. Lívia és H. Rita, nem járultak hozzá, hogy teljes nevüket közzétegyem. Így csak személyesen tudtam 

megköszönni fáradságos munkájukat. 
69

 A Megfigyelési Lap a Mellékletben csatolva látható  
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1), 2):  

Beszédjellemzők: a) a beszédtempó, és b) a megnyilatkozásvégi hanglejtés 

(ponthanglejtés) használata. 

3),4),5),6): 

Testbeszéd-jellemzők: fejmozgás, szemkontaktus-törések, lábváltások, kézgesztus-

használat. 

7), 8): 

A benyomásra épülő szempontok (összegezve): a benyomása alapján a) mennyire 

tartja gyorsnak, lassúnak, vagy átlagosnak a vizsgált személy beszédtempóját. 

(mennyire volt követhető az előadás az első megtekintés során) 

b) jó, rossz, vagy átlagos előadónak minősíti-e. (mennyire volt könnyű az előadó 

álláspontját megérteni az első megtekintés során). 

III.2.4. A téma és az időkeret meghatározása 

 

A vizsgálatban részt vevő személyek minden esetben azonos témáról – „Bátraké a 

szerencse” – tartottak kiselőadást. A téma kiválasztásánál azt tartottam szem előtt, hogy az 

alkalmas legyen személyes vélemény, álláspont kifejtésére, különösebb felkészültség 

nélkül is lehessen beszélni róla, és az előadónak lehetőleg érvelnie is kelljen álláspontja 

alátámasztásához. Ugyancsak szempont volt, hogy a témát későbbi vizsgálatok során újra 

fel lehessen használni, vagyis ne évüljön el. Ezen szempontok alapján a Terentius nevéhez 

fűződő szólást: „Bátraké a szerencse” („Fortes Fortuna adiuvat”) választottam témaként.  

Az előadásra megadott három perces időkeretet azért határoztam meg, mert így 

még kezelhető mennyiségű adatot nyertem. Korábbi tapasztalataimból kiindulva az előadás 

középső részét akartam elemezni, ezzel a kezdésnél magasabb, illetve a befejezésnél 

alacsonyabb szerepfeszültség torzító hatását kiküszöbölhetőnek véltem. (Ezt a tényezőt 

mindenképpen figyelembe akartam venni, mivel a közönség előtti szereplés okozta 

lámpalázat tovább erősíti a kamera jelenléte.) Az előadásokból akkor is a második percet 

használtam fel az elemzéshez, amikor – néhány vizsgálati személy esetében – az előadás 

ideje rövidebb volt, mint 3 perc. A felkészülési idő meghatározásában az öt perces 

időkorláttal azt szerettem volna elérni, hogy a vizsgálati személyek rendezhessék a 

gondolataikat, de ne maradjon idejük az előadást kész mondatokká formálni és ezeket 

betanulni. Így a dolgozat I.4.1. szakaszában meghatározott értelemben vett, félspontán 

beszédmintákat rögzíthettem. 
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III.2.5. A szöveg lejegyzése 

 

Ahhoz, hogy az értékelők benyomásra épülő beszédtempó-kategorizálásának 

pontosságát meg tudjam ítélni, szükség volt az egyes felvételek második percében 

elhangzó szöveg lejegyzésére, hogy az elhangzott szótagokat meglehessen számolni. 

Ismeretes, hogy a tempó percepcióját sok tényező befolyásolja, például a beszélő 

szünetezési szokásai – pl. aki több és hosszabb szünetet tart, annak a beszédét a 

valóságosnál lassúbbnak érzékeljük.  Mivel a megfigyelőknek a benyomásuk alapján 

kellett a beszédtempót meghatározni, a szöveg átiratából meghatározott szótagszám alapján 

végeztem el a besorolást a gyors, lassú vagy átlagos beszédtempó-kategóriába, így a 

megfigyelők nem tudhatták, hogy melyik előadó melyik kategóriába tartozik az objektív 

számítás alapján.  

Mivel nem volt célom a lejegyzett szövegek szegmentális fonetikai vizsgálata, a 

legegyszerűbb módszert választottam: hallás után lejegyeztem az elhangzott szöveget.
70

  

A helyesírásban való lejegyzésben a betű-hang megfelelés nem teljes, ezért a szöveget 

minden esetben a hangzás alapján (kvázi-fonetikusan) írtam le. Ez azt jelentette, hogy a 

hangzó-, illetve szótagkieséseket, egyéni rövidítéseket a beszélő artikulációs stílusát 

követve rögzítettem – az átírásban tehát például „asszem” szerepelt „azt hiszem” helyett, 

„vótunk” a „voltunk” helyett, vagy „menyire” a „mennyire”, és „sürün” a „sűrűn” helyett. 

Az elkészült átírást használtam a megnyilatkozások számának meghatározására is. Ezt 

követően a szegmentálást a szemantikai és szintaktikai szempontok figyelembe vételével 

véglegesítettem.  

Az újrakezdéseket, az ismétléseket és a töltelékszavakat, valamint a téves 

kivitelezés jelenségeit (Gósy 2002) a szöveg részének tekintettem (bővebben lásd a 

beszédtempó kiszámításáról írottakat). Ezeket a szöveg átirata szintén tartalmazta (pl. „és 

akkor el…  elhatározam, hogy…” vagy „ahhoz kell a bátra… bátorság…), stb).  

Az átírásban nem használtam írásjeleket, hogy később, a megnyilatkozás határainak 

meghatározásánál ezzel ne befolyásoljam a megfigyelőket. Az átiratokat több példányban 

sokszorosítottam: a megfigyelők saját példányukon jelölhették az általuk 

megnyilatkozásvégnek ítélt helyeket, én pedig szintén külön példányon, tőlük függetlenül 

jelöltem ezeket. Így összesen három jelölés állt rendelkezésre a virtuális mondathatárokról 

minden vizsgált személy esetében.  
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 A szöveg átírására és szegmentálására a Mellékletben szintén bemutatok egy példát. 
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III.2.6. A megnyilatkozáshatárok és hangmenetük meghatározása  

 

Ahhoz, hogy megvizsgálhassam: milyen hangmenet valósul meg a 

megnyilatkozások végén, először azonosítani kellett a megnyilatkozások határait. Ez nem 

könnyű feladat, tekintettel arra, hogy a spontán és a félspontán beszédben a beszélő nem 

feltétlenül tudatosan alkalmazza azokat a szegmentális vagy szupraszegmentális 

eszközöket, amelyek a felolvasott beszéd hangzásának vizsgálatában lehetővé teszik, hogy 

90%-os pontossággal felismerjük a mondathatárokat (vö Batliner et al. 1998, idézi Gósy 

2003).  

Végül a következő módszert választottam: a két kiképzett megfigyelő jelölte az 

általa megnyilatkozásvégnek ítélt helyeket az átiratban, a felvétel újbóli meghallgatása 

alapján. Ilyenkor a megfigyelők csak a hangzásra figyeltek (tehát nem nézték, csak 

hallgatták a felvételt). Egy szövegegységet akkor fogadtam el megnyilatkozásnak, ha a két 

egymástól függetlenül jelölő megfigyelő azonos helyen jelölt megnyilatkozásvéget a 

szövegben, és ez egybeesett az általam szemantikai és szintaktikai szempontok alapján is 

meghatározott megnyilatkozásvéggel. Azt feltételeztem, hogy a hallgató még olyan 

esetekben is meglehetős pontossággal képes megítélni a megnyilatkozások határát (vö. 

Gósy 2003), amikor a beszélő töltelékszóval, vagy (többnyire fölösleges) kötőszóval 

(például „szerintem”, „szóval”, „és”, „így” „tehát”, „ezért”) kezdi a hallgatók által új 

mondatnak ítélt egységet. Ez a feltételezés beigazolódott – a 42 vizsgált szövegátiratban 

mindössze 8 vitatott mondathatárt kellett felülvizsgálni.  

A megnyilatkozások végén megvalósuló dallammenetet megvalósulásának típusa 

alapján háromféle kategóriába soroltam: ereszkedő (ez a Wacha-féle ’ponthanglejtés’ 

megfelelőjét jelenti),
71

 lebegő és emelkedő. Bár az irodalomban közismerten ötféle 

dallammenetet különböztetnek meg (pl. Gósy 2004, Markó 2009), a szökő és emelkedő 

valamint az ereszkedő és eső kategóriákat nem különítettem el, hanem csupán a 

dallammenet irányát vettem figyelembe.
72

  

A megnyilatkozások záró dallammenetét így a vizsgálatsorozatban három kategória 

valamelyikébe sorolhattam. „Lezárt megnyilatkozásvég”-ként értékeltem azokat a 

megnyilatkozásvégeket, amelyek esetében megvalósult az ún. ’ponthanglejtés’, vagyis az 

előadó hangja az alaphangmagasságra ereszkedett. „Lebegő megnyilatkozásvég” 

kategóriába soroltam azokat a zárlatokat, amelyeknél az utolsó szótag a megelőzővel 
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 A „ponthanglejtés” terminus Wachától származik (1988)  
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 Vö. az I.5. Terminológiai kérdések és definíciók c. fejezetben írottakkal. 
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azonos hangmagasságon hangzott el, és végül „emelkedő megnyilatkozásvég” kategóriába 

kerültek az olyan megvalósulások, amelyeknél az utolsó szótagot az előadó magasabban 

valósította meg a megelőzőnél.  

Így a megnyilatkozásokból összesen négy kategóriát képeztem: a megnyilatkozások 

(vagyis a ’virtuális mondatok’) egy perc alatti száma, és „lezárt”, „lebegő” vagy 

„emelkedő” megnyilatkozásvég. Bár a kiselőadásokban viszonylag kevés (a 42 fős 

mintában összesen 5 db) kérdés volt, ezeket a zárlatok hangmenetének meghatározásánál 

úgy vettem figyelembe, hogy ha a kérdő dallam a kérdés típusának megfelelően valósult 

meg (vö. Fónagy–Magdics 1967), akkor „lezárt” megnyilatkozásvégként értékeltem.   

Az adatok feldolgozásánál a „megnyilatkozások száma” az egy perc alatt elhangzó 

összes megnyilatkozás darabszámát jelentette, vagyis azt lehet megtudni belőle, hogy a 

beszélő milyen hosszú mondatokban fogalmaz. A mondatok hosszát fontos adatnak 

tekintettem, hiszen a hosszú mondatok nemcsak a hallás alapú megértést nehezítik, hanem 

utalhatnak a beszélő belső bizonytalanságára is.
73

  

III.2.7. A beszédtempó meghatározása 

 

A beszédtempó objektív meghatározásának számos nehézsége van – a 

szegmentálási nehézségek mellett a szünettartás sajátosságai, vagy a beszélő egyéni 

tempóváltásai (Gósy 2004).  

A beszéd sebességének mérésére többféle módszer is létezik. A beszédtempó nem 

azonos az artikulációs tempóval: az artikulációs tempó számításánál a szüneteket nem 

vesszük figyelembe. (vö Gósy 2004, Bóna 2007.). A szakirodalom alapján a beszédtempó 

kiszámításánál az az eljárás, hogy a beszédhangok számát a teljes beszédidővel osztjuk, 

tehát a teljes beszédidőt a szünetekkel és a megakadásokkal együtt számoljuk (Gósy 2004). 

Az újrakezdéseket, az ismétléseket és a töltelékszavakat, valamint a tévesztéseket (Gósy 

2002) a szöveg részének tekintettem (mivel ezek önálló verbális egységek; hasonló 

eljárásra példa Markó 2005:58-59). A néma és kitöltött szüneteket természetesen jelöltem 

(és ezeket szünetként kezeltem a tempószámításnál), bár az egyes szünetek idejét külön 

nem mértem meg (a szünetezés nem volt tárgya a vizsgálatnak). A szünetek rögzítésére 

azért került sor, mert ismeretes, hogy a benyomás-alapú besorolást az egyes vizsgált 

előadók egyéni szünethasználata is befolyásolhatja (pl. Gósy 2004).  

                                                 
73

 Természetesen sokminden másra is utalhatnak, de mivel ilyen típusú megállapítást az előadókról csak más 

eszközök figyelembe vételével teszek (pl. ha a hosszú mondatok lebegő mondatvéggel és sok szemkontaktus-

töréssel járnak együtt, akkor az valószínűsíti a bizonytalanságot). 
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Mivel a kutatás során számos eszköz működését és azok együtt járását kellett 

vizsgálni és rögzíteni, igyekeztem minden esetben a legegyszerűbb módszert választani. A 

beszédtempó mérésével csupán annyi volt a célom, hogy a vizsgálati személyek 

beszédtempóját három kategória valamelyikébe sorolhassam: gyors, lassú vagy átlagos. A 

számításnak ez a módja eredeti célomnak megfelelt, vagyis a benyomásra épülő 

beszédtempó-besorolásokat a számítás-alapú beszédtempó-értékekkel lehetett ellenőrizni.  

Így végül a lejegyzett szövegben megszámoltam az elhangzott szótagokat, majd 

kiszámoltam az egyes előadók beszédtempóját, és végül a számított érték és a megfigyelők 

benyomás-ítéleteinek összevetése alapján minden vizsgált személyt besoroltam a „gyors”, 

„átlagos” vagy „lassú” kategóriába. (A Megfigyelők besorolását minden esetben 

összevetettem a számított értékkel.) A kategóriák létrehozásánál „lassú” beszélőnek 

minősültek azok, akiknél 200 szótag/perc alatti beszédtempót mértem, „átlagos” 

kategóriába kerültek a 200-300 szótag/perc közötti beszédtempójú személyek, a 300 

szótag/perc fölötti értékek esetében pedig gyors beszédűnek minősítettem őket. A 

kategóriák azonosításánál nehézséget okozott, hogy az úgynevezett „átlagos” magyar 

beszédtempóra vonatkozó adatok hang/s mértékegységben vannak megadva, és/vagy az 

artikulációs sebességre vonatkoznak (pl. Gósy 2004:205, Olaszy 2010b:199.). Így a 200 és 

300 szótag/perc beszédsebességi kategóriahatárok kijelölésénél Elekfi és Wacha erre 

vonatkozó adatait (Elekfi–Wacha 2003:231) tekintettem iránymutatónak, akik szintén 200 

szótag/perc alatt határozzák meg a lassú, míg 300 szótag/perc fölött a gyors beszéd 

tempóértékeit.  

III.3. A TESTBESZÉD-JELLEMZŐK MEGFIGYELÉSÉNEK MÓDSZEREI 

 

Bár a nonverbális viselkedés kutatásának terjedelmes irodalma van, a beszéd és a 

testbeszéd jellemzőinek lehetséges összekapcsoltságáról eddig nem született átfogó 

vizsgálat. A korábbi vizsgálatok mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban vagy 

percepciós vizsgálatok voltak, vagy jellemzően egyetlen testbeszéd-jellemző (pl. a fej, 

vagy a kézgesztusok) működésének a beszédfolyamatra gyakorolt hatását vizsgálták (pl. a 

beszélőváltásokban). Ezek a kutatások tehát nem adhattak módszertani mintát, mert 

másféle összefüggéseket vizsgáltak, szükségképp más módszereket is alkalmaztak.  

A metakommunikáció működésének vizsgálatára egyébként sincs egységes, 

kidolgozott módszertan (erről bővebben lásd Harrigan et al 2008). Ezért saját módszertan 

kidolgozására volt szükség. Ebben a folyamatban részben a gyakorlatban szerzett 
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tapasztalataimra (empirikus megfigyelések a felnőttek képzése alapján), részben Scherer és 

Ekman (Scherer 1982, Scherer–Ekman 2008) módszertani munkáira támaszkodtam.
74

 

Mivel a B-TB 300-as, harmadik vizsgálatban teljesen új mérési módszert alkalmaztam, azt 

részletesen a B-TB 300-as vizsgálat bemutatásánál ismertetem, e fejezetben az első két 

vizsgálat módszereit mutatom be. 

A beszédtempó és a megnyilatkozásvégek rögzítésének módszerét az előzőekben 

részletesen bemutattam, itt most kiválasztásuk szempontjait indokolom.  

A beszédtempó esetében azt vártam, hogy számos testbeszéd-jellemzővel mutat 

majd erős korrelációt. Ezt az elvárásomat elsősorban a gyakorlati megfigyelésimre 

építettem, ami azt mutatta, hogy a gyors és a lassú tempójú beszéd teljesen eltérő 

metakommunikációval jár (nemcsak a beszédiram különbözik a kétféle megvalósulásban, 

hanem például a gesztusok száma és intenzitása is „igazodik” a tempóhoz). 

Az ún. ponthanglejtés megvalósulásával kapcsolatban ugyancsak a tapasztalatban 

azt láttam, hogy a rövidebb mondatokat használók hajlamosabbak a megnyilatkozások 

végét ponthanglejtéssel lezárni, és akik ezt teszik, azok a hallgató percepciójában 

határozottabb, céltudatosabb benyomást keltenek, mint azok, akik jellemzően lebegő, vagy 

emelkedő zárlatot hasznának. A lebegő zárlat a percepció során sokszor kelti a beszélő 

bizonytalanságának, felkészületlenségének, vagy hozzá nem értésének benyomását a 

hallgatóban. Azt tapasztaltam, hogy a zárlatok megvalósításával kapcsolatos egyéni 

szokások a többi eszköznél erőteljesebb hatással vannak a kommunikációra, és ugyancsak 

megfigyeléseim alapján úgy véltem, hogy a zárlatok megvalósulásának jellemző módja 

(ereszkedő, emelkedő, vagy lebegő) valamilyen módon összefügg a szemkontaktus és a 

kézgesztus használatának mintázatával. 

III.3.1. A vizsgált testbeszéd-elemek kiválasztása és rögzítése  

 

Fejmozgás:  

Számos kutatási eredmény
75

 utal a beszéd és a fejmozgás kapcsolatára. A 

különböző kutatási eredmények alapján a fejmozgásnak jelentéshordozó (pl. Birdwhistell 

1970, Beattie, 2004) diskurzusszabályozó (pl. Hadar et al. 1984, McClave 2000), és 

interakciós (interaktív) funkciója is van (pl. Kendon 1972, McClave 2000). Ezért is 
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 Azonban e módszertani kötetek is inkább csak ötleteket és szempontokat adtak, átvehető módszertant nem. 
75

 Ezeket a kutatásokat bővebben is bemutattam e dolgozat I.2.4. szakaszában. 
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tartottam fontosnak a fejmozgásnak a többi eszközzel való lehetséges együttműködését a 

vizsgálatokba beválasztani. 

A fejgesztusok darabszámát illetve a mozgások irányát külön vizsgáltam. Az irány 

meghatározásánál azt vettem figyelembe, hogy a fejgesztus a függőleges (rábólogató), 

vagy a vízszintes (kissé előre és oldalt döntött fejmozgás, jobbra-balra váltakozva) síkban 

valósul-e meg. Így a fejmozgások számát összesen három kategóriába soroltam: összes 

fejmozgás, oldalirányú fejgesztusok száma, függőleges síkban megvalósuló fejmozgások 

száma. 

Szemkontaktus-használat: 

A szemkontaktus-használat az egyik legfontosabb nonverbális viselkedés az 

emberek között. A szemkontaktus az egyik elsődleges információs forrásunk, amelynek 

révén mások szándékairól, tervezett cselekedeteiről illetve hozzánk való viszonyáról 

szerezhetünk információt. A szemkontaktus révén jelezzük kommunikációs partnerünknek 

azt is, hogy figyelünk (vagy nem figyelünk) rá (pl. Beavin-Bavelas et al. 2002). Ezért is 

tartottam fontosnak a vizsgálatát.  

A szemkontaktus-törések esetében – a fejmozgáshoz hasonlóan - vizsgáltam azok 

számát és irányát is. Három irányt határoztam meg: oldalirányban, lefelé, illetve felfelé 

megtört szemkontaktus. Így a szemkontaktus-töréseket összesen négy szempont szerint 

vettem figyelembe: összes szemkontaktus-törés, és az oldalra, lefelé, illetve fölfelé megtört 

szemkontaktusok száma. 

A lábmozgások kiválasztását a vizsgálatba két ok is indokolta. Az egyik, hogy a 

nyelvhasználatot, mint közös cselekvést vizsgáló kutatások számos új eredményt hoztak 

(pl Shockley et al. 2003, Garrod és Pickering 2004) elsősorban a beszédprodukcióban 

működő motoros folyamatok működésének vizsgálatában, illetve a beszédhez és a 

gesztusokhoz szükséges motoros tevékenységek azonosságainak és eltéréseinek 

feltárásában. A másik ok a lateralizációval kapcsolatos: egy kutatásban (Elias–Bryden 

1998) azt találták, hogy az agyi lateralizáció erősebben függ a láb, mint más testrészek 

(kéz, szem, fül) laterális preferenciájától. Ebben a vizsgálatban erős kapcsolatot találtak a 

preferált fül és a preferált láb között (míg a láb és a kéz kapcsolatában nem). Mivel a 

hallásnak kiemelt szerepe van a beszédpercepcióban, feltételeztem, hogy ennek az 

eszköznek a használata is mutathat kapcsolatot a beszédjellemzőkkel.  

A lábváltások darabszáma mellett (összes lábmozgás) külön kategóriát képeztem a 

fél lábon állások, illetve a lábváltogatások („egyik lábáról a másikra áll” mozgások) 

darabszámából. A lábmozgásokat így összesen három kategóriába lehetett csoportosítani.  
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A kézgesztusokról kiemelkedően sok vizsgálat található a szakirodalomban (pl. 

Corballis 2002, 2003, Kendon 1994, Krauss–Hadar 1999, stb.). Ezek vizsgálatánál is külön 

kategóriát képeztem az összes kézgesztus, a fél kézzel, illetve a két kézzel megvalósított 

gesztusok darabszámából, így a kézgesztusok vizsgálatára is összesen három kategória volt 

létrehozható. 

 

III.3.2. Benyomásra épülő szempontok  

 

A megfigyelők percepciójára két jellemző: a beszédtempó és az előadói minősítés 

esetében kérdeztem rá.  

A beszédtempó esetében a megfigyelőket arra kértem, hogy az egész előadást 

végighallgatva a benyomásuk alapján ítéljék meg, hogy az előadó gyors, lassú, vagy 

átlagos tempót használ-e, annak alapján, hogy mennyire könnyen tudták követni az előadót. 

Az így nyert adatokat arra használtam, hogy a szótagszám alapján kapott és a benyomásra 

épülő értékek összevetéséből kiderüljön: van-e eltérés a megfigyelők percepciója és a 

számszerű eredmények között.  

Az előadó minősítésére előzetesen három kategóriát határoztam meg: jó, rossz és 

átlagos előadó. A megfigyelőket arra kértem: a benyomásuk alapján sorolják az egyes 

előadókat a három kategória valamelyikébe, annak figyelembevételével: mennyire volt 

könnyű az előadó álláspontját megérteni. A „jó” és a „rossz” kategóriába csak akkor 

soroltam be egy-egy vizsgált személyt, ha a két megfigyelő értékelése megegyezett. Eltérés 

esetén az adott személy az „átlagos” kategóriába került. 

III.3.3. Egyéb: a nemek szerinti lehetséges különbségek 

 

A nemek szerinti lehetséges különbségek tekintetében a megnyilatkozásokat záró 

dallammenetre azért voltam kíváncsi, mert a közbeszédben sokszor kritizálják a nők 

beszédére jellemzőnek tartott, a megnyilatkozások végén megemelkedő, vagy ellebegő 

hanglejtést. Ezt többnyire úgy fogalmazzák meg a kritikusok, hogy „a mondat végén 

felviszi a hangsúlyt” (helyesen: a beszéddallamot). Ezt a beszédjellegzetességet a laikusok 

többsége „idegesítőnek”, néha a fecsegés jellemzőjének tartja. (pl. 

http://plastik.hu/2010/04/30/szamuznem/, 2010.05.01. hozzászólás). Van, aki szerint „a 

mondat végén felvitt hang” olyan, mintha „gyerekessé vált volna a beszéde” 

(http://www.hangfejlesztes.hu/jegyzetek/mik-azok-tunetek-amik-elaruljak-hogy-nincs-

http://plastik.hu/2010/04/30/szamuznem/
http://www.hangfejlesztes.hu/jegyzetek/mik-azok-tunetek-amik-elaruljak-hogy-nincs-helyen-valakinek-hangja
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helyen-valakinek-hangja), és az ilyen beszélőt aztán „nem is veszik komolyan”. Ezt a két 

köznapi példát azért idéztem ide, mert megmutatja, hogy a beszéddallamnak ez a fajta 

használata a percepció során erősen hat a beszélőről kialakuló benyomásra.  

A magyar nyelvészeti szakirodalomban a beszéddallam nemek szerinti különbségét 

elsőként Fónagy–Magdics monográfiája veti fel (1967, vö. Fónagy 1998), amely hallás 

alapján történő megfigyelésekre épül. Markó (2012a) hasonló a kérdésnek a felülvizsgálata 

során különféle beszédhelyzetekben, a beszédszakaszok végén vizsgálta a dallammenetet, 

és többek között arra jutott, hogy a „nőies” illetve „férfias” dallammenet túlzott 

egyszerűsítés, szerinte sokkal inkább a beszédhelyzettől, mint a nemektől függ a 

szakaszzáró dallammenetek megvalósítása. Bár Markó nem a megnyilatkozások, hanem a 

beszédszakaszok végén vizsgálja a jelenséget, Fónagy és Magdics munkája 

megnyilatkozásokra (mondatokra) alapul (1967:29-31). Arra voltam kíváncsi, találok-e 

hasonló különbségeket a megnyilatkozásvégi dallammenetre jellemző használati 

szokásokban a vizsgált mintában. 

Nemek szerinti különbséget vártam a beszéd időviszonyaiban, különösen a 

beszédtempó és a szünet használatában. A nemzetközi irodalomban többen is mutattak ki 

különbséget férfiak és nők beszédében, mégpedig elsősorban a beszéd időviszonyaiban, 

például a magánhangzók ejtési idejében (Simpson–Ericsdotter 2003), amely nőknél 

hosszabb, mint férfiaknál. Byrd (1992) amerikai angol felolvasott beszédben azt találta, 

hogy a nem szignifikáns hatással van a beszédtempóra, és a nők lassabb tempót 

használnak, mint a férfiak. A magyarban Gocsál (2001) a tempó és a nemek között nem 

talált szignifikáns összefüggést, a nemek és a szünethasználat kapcsolatában azonban igen: 

a nők több szünetet használnak, mint a férfiak. Whiteside (1996) felolvasott beszédben 

ugyanezt találta: a nők szignifikánsan több szünetet tartanak, mint a férfiak. Gocsál és 

Huszár (2003) fiatal magyar férfiak esetében azt találta, hogy azokat a nőket tartják 

okosabbnak, nyugodtabbnak és szexisebbnek, akik lassabban beszélnek.  

III.3.4. Az adatok feldolgozása és statisztikai elemzése   

 

A Megfigyelési Lap alapján a megfigyelők által összesen 8 szempont szerint 

gyűjtött adatokat összesítettem egy Excel-táblázatban. Az adatok elsődleges feldolgozása 

azzal kezdődött, hogy egyszerű átlagokat számoltam a db/perc értékekből, illetve 

előkészítettem az adatokat a statisztikai feldolgozásra.  Ebben a fázisban a nyers adatokból 

http://www.hangfejlesztes.hu/jegyzetek/mik-azok-tunetek-amik-elaruljak-hogy-nincs-helyen-valakinek-hangja
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számított tempóátlagokat is összehasonlítottam, illetve megnéztem, hogy az előadói 

minősítés összefügg-e a beszédtempóval.  

Az adatok feldolgozása során az SPSS 22-es verziószámú szoftverét használtuk.
76

 

A statisztikai vizsgálatok során elvégeztük a 20 fős, majd a 42 fős csoport adatainak önálló 

elemzését. Az adatok feldolgozását a Pearson-féle korrelációs vizsgálattal kezdtük (minden 

esetben 95%-os konfidenciaszinten). Mivel a minta elemszáma (20 fő, illetve 42 fő) 

mindkét vizsgálatban túlságosan kicsi volt, ezért a korrelációs vizsgálat eredménye után a 

mintát leíró statisztikai módszerekkel vizsgáltam tovább. Ennek során először nemek 

szerint, majd beszédtempó szerint (lassú, gyors és átlagos kategóriákba sorolva) 

hasonlítottam össze a résztvevőket. Az eredményeket dobozdiagramokon, néhány esetben 

táblázatban és grafikonon mutatom be. 

A nem normális eloszlású változókra alkalmazható próbák valamelyikének, pl. a 

Kruskal-Wallis teszt elvégzésének azért nem láttam értelmét, mert az első vizsgálat célja 

csupán a lehetséges összefüggések létezésének megerősítését és a további lépések 

irányának kijelölését szolgálta. A második, B-TB 42 vizsgálat legfontosabb célja pedig az 

első eredmények ellenőrzése és a vizsgált eszközök számának csökkentése volt.  Úgy 

ítéltem meg, hogy a leíró statisztikai vizsgálat alapján is megfelelő válasz adható ezekre a 

kérdésekre, ugyanakkor a Kruskal-Wallis teszt félrevezető eredményt adhatott volna, amit 

szerettem volna elkerülni. 

III.4. B-TB 20 ELŐVIZSGÁLAT: A VIZSGÁLAT CÉLJA 

 

Az elővizsgálat célja (2002-ben) csupán annyi volt, hogy az eredmények fényében 

eldönthessük: vannak-e objektív adatokkal alátámasztható összefüggések a 

beszédjellemzők és a testbeszéd-jellemzők között.
77

 Az elővizsgálatban az volt a 

szándékom, hogy a vokális és nem vokális nonverbális jelzések feltételezett együtt járását 

feltérképezhessem. Ezeknek a vizsgálandó elemeknek az összefüggéseit a gyakorlatban 

folyamatosan tapasztaltuk, a képzésekben fel is használtuk, de szerettem volna megtudni, 

hogy tudományos alapja van-e annak, amit megfigyeltünk, vagyis a gyakorlatot az elmélet 

próbájának alávetni. Így az elővizsgálatba választott jellemzőket a korábbi, oktatási 

tapasztalatainkra építve, szubjektív megítélés alapján határoztam meg.  

                                                 
76

 Az adatok feldolgozását mindegyik vizsgálathoz erre felkért statisztikus végezte el. A jelen esetben 

csakúgy, mint a B-TB 42 vizsgálatnál, a korábban már elkészült statisztikai eredményeket ellenőrzésképpen 

megismételtük (az eredmények nem változtak). 
77

 2002-ben, amikor a vizsgálatot elkezdtük, még egyáltalán nem volt hozzáférhető irodalma ennek a 

témának. Nem volt széleskörű internet-hozzáférés és nem volt beszédfeldolgozó szoftver sem… 
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III.4.1. Kísérleti személyek az elővizsgálatban  

 

Az elővizsgálat 20 felnőtt személy, 13 nő és 7 férfi videofelvételeinek elemzéséből 

állt. A vizsgált személyek életkora 20 és 35 év közé esett. Iskolai végzettségük 

szempontjából 2 fő egyetemi diploma megszerzése előtt állt, a többiek felsőfokú (főiskolai 

vagy egyetemi) végzettséggel rendelkeztek. Mindannyian, a még tanulmányokat végzők is, 

munkahellyel és önálló keresettel rendelkeztek.  

III.4.2. Az elővizsgálat eredményei  

 

Az adatok statisztikai feldolgozása során először kiinduló hipotézisemet – beszédjellemzők 

és testbeszéd-jellemzők összefüggnek – kellett ellenőrizni. Ehhez először azt kellett 

megtudni, van-e egyáltalán bármiféle statisztikailag kimutatható kapcsolat 

beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők között. Ennek vizsgálatára elsőként Pearson-féle 

korrelációszámítást alkalmaztam.  

A számítások eredményeként azt találtam, hogy a beszédtempó (95%-os 

konfidencia-szinten) szignifikáns pozitív korrelációt mutatott az oldalra megtört 

szemkontaktusok számával (r=0,448, p= 0,0483). Ez azt jelenti, hogy minél gyorsabban 

beszél az előadó, annál többször töri meg a szemkontaktust oldalirányban. 

Szignifikáns negatív korrelációt találtam a megnyilatkozások darabszáma és a 

szemkontaktus-törések száma között is (r=-0,521, p=0,0185). A megnyilatkozások 

darabszáma azt mutatja meg, hogy a beszélő hány megnyilatkozást tett egy perc alatt. 

Minél több a megnyilatkozások száma, annál rövidebb mondatokban
78

 fogalmaz a beszélő, 

és annál ritkábban töri meg a szemkontaktust. Ez a tendencia látható a 4. ábrán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78

 A mondatot itt ’virtuális mondat’-ként értem (vö. Gósy 2003) 
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4. ábra 

A függőleges tengelyen a megnyilatkozások száma (db/perc), a vízszintesen a 

szemkontaktus-törések száma (db/perc) 

 

A megnyilatkozások száma ezen kívül szignifikáns összefüggést mutatott a 

kézgesztusok számával (r=0,510, p=0,0216) és a félkezes gesztusok számával is (r=0,537, 

p=0,0147). Aki tehát rövidebb ’virtuális’ mondatokban fogalmaz, az több kézgesztust és 

több félkezes gesztust használ.  

A lezárt megnyilatkozásvégek száma szignifikánsan összefüggött mind az összes 

kézgesztus (r=0,667, p=0,0013), mind a félkezes gesztusok (r=0,543, p=0,0135), mind 

pedig a párhuzamosan megjelenő gesztusok számával (r=0,492, p=0,0277). Összegezve 

tehát, minél többször ereszti le a megnyilatkozás végén a hangját a beszélő az 

alaphangmagasságra, vagyis zárja le a megnyilatkozást, annál több kézgesztust használ. 

(Mindez egybevág saját, a felnőttképzési gyakorlat során szerzett megfigyeléseimmel is.) 

A fél lábon állás az oldalirányban megtört szemkontaktussal mutatott erős pozitív 

korrelációt (r=0,753, p=0,0001). 

 

Az áttekinthetőség kedvéért a 3. táblázatban összegyűjtöttem az összes szignifikánsnak 

talált kapcsolatot a 20 fős mintáról: 
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3. táblázat 

A 20 fős vizsgálatban talált szignifikáns Pearson-korrelációk 

 

Eszköz neve Eszköz neve Kapcsolat  

erőssége 

Szign.  

(p=) 

Beszédtempó  

(szótag/perc) 

Oldalra megtört  

szemkontaktus 

 

r=0,447 

 

0,0483 

Összes megnyilatkozás 

(mondatok, db) 

Összes szemkontaktus-törés 

Összes kézgesztus 

Félkezes gesztusok 

 r=-0,521 

r=0,510 

r=0,537 

0,0185 

0,0216 

0,0147 

Lezárt megnyilatkozások Összes kézgesztus 

Félkezes gesztusok 

Párhuzamos gesztusok 

r=0,667 

r=0,543 

r=0,492 

0.0013 

0,0135 

0,0277 

 

Fél lábon állás 

 

Oldalra megtört szemkontaktus 

 

r=0,753 

 

0,0001 

 

 

A korrelációs vizsgálatok után megvizsgáltam a nemek szerint is a mintát, hogy 

ellenőrizzem: vannak-e nemek közötti különbségek a talált összefüggésekben. A kapott, 

csak leíró jelleggel interpretálható eredmények iránymutatásul szolgáltak a további 

vizsgálatokhoz. A leíró statisztikai paraméterek meghatározása mellett az eredményeket 

dobozdiagramokban is megjelenítem. 

A lehetséges paraméterek közül először is nemek szerint csoportosítottam a 

résztvevőket. Megvizsgáltam a nemek szerinti beszédtempót. A 20 vizsgált személyből öt 

fő (három nő és két férfi) bizonyult gyors tempójúnak, három fő (két nő, egy férfi) a lassú 

kategóriába került, 12 fő beszédtempója pedig az átlagos tartományba esett. Ez az 

eredmény reálisnak tűnt, a gyors beszédűek 25%-os, illetve a lassúak 15%-os aránya a 

teljes mintához képest megegyezett a saját megfigyeléseimmel.
79

A beszédtempóval 

kapcsolatban nehéz általánosításokat tenni, mivel az egyes beszélők tempóhasználatát 

számos tényező befolyásolja, például az egyéni szünetezés, az életkor, a kommunikációs 

helyzet, a beszélő érzelmi állapota, stb. (pl. Gósy 2004:205). Mindennek ellenére a 

vizsgálat céljának (tendenciák kapcsolata egyéb tényezőkkel) ez a csoportosítás 

megfelelőnek tűnt, hiszen a beszéd időviszonyainak részletes vizsgálata nem volt célom. A 

4. táblázat a nemek szerinti beszédtempó-értékek megoszlását mutatja. 

 

 

                                                 
79

 Arra vonatkozó irodalmi adatot, hogy vajon milyen százalékos arányban vannak gyors- illetve lassú 

beszélők a teljes népességben, nem sikerült találnom.  
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4. táblázat 

A 20 résztvevő beszédtempó-értékei nemek és besorolás szerint 

 

Nem és besorolás Tempóérték szótag/perc 

 

N gyors 

F gyors 

 

306 

309 

 

308 

303 

 

348 

     

 

N átlagos 

 

239 

 

216 

 

297 

 

225 

 

218 

 

287 

 

250 

 

261 

F átlagos 279 296 243 274     

 

N lassú 

 

180 

 

159 

      

F lassú 198        

 

 

Bár a közvélekedés szerint (lásd: Bóna 2008) a nők beszélnek gyorsabban, mint a 

férfiak, ezt több vizsgálat eredménye is cáfolja és éppen fordított eredményre jut (pl. Bóna 

2008, Menyhárt 2010). A szótag/percben mért átlagokat összehasonlítva (5. ábra) az 

általam vizsgált mintában is a férfiak beszéltek gyorsabban, sőt, átlagértékük jelentősen 

meghaladta a nőkét. A nők átlagosan 253,4, míg a férfiak átlagosan 271,7 szótagot 

mondtak percenként (39,62–54.59 szórásértékek mellett). 

 
5. ábra 

A nők és a férfiak csoportjának átlagos szótag/perc értékei 

 

Ugyanakkor feltűnő volt, hogy a jó és a gyenge előadók összehasonlítása során a 

nők és a férfiak beszédtempója alig tér el egymástól (a jóknál 5 szótag/perc, míg a 
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gyengéknél 13,3 szótag/perc eltérés volt nők és férfiak között az átlagokban, ezt mutatja az 

1. grafikon. Az átlagos előadók esetében a legnagyobb, 32,5 szótag/perc a különbség a 

nemek között, de ebben a csoportban is a férfiak beszélnek gyorsabban.  

 
1. grafikon 

Nők és férfiak beszédtempójának (szótag/perc, átlagértékek) összehasonlítása előadói 

minősítésük szerint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nemek szerinti csoportosítás alapján vizsgálva az egyes paramétereket, a lebegő 

megnyilatkozásvég volt az a jellemző, amelyben a legjelentősebb eltérés mutatkozott. A 

férfiak átlaga 1.71, míg a nőké 3,69 volt, 1,25–1,44 szórásértékek mellett.  Ebben a 

mintában (6. ábra) tehát a lebegő zárlat megnyilatkozásvégen a nőkre sokkal inkább 

jellemző volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6. ábra 

A nők és a férfiak csoportjának eltérése a lebegő zárlatok (MV= Megnyilatkozásvég) 

használatában megnyilatkozásvégen. (A lebegő zárlatok átlagértékei.) 

220
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jó előadó átlagos előadó gyenge előadó

nők férfiak
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 A 2. grafikon pedig a megnyilatkozások számát és a megnyilakozásvégi hangmenet 

jellemzőit mutatja, nemek szerint: a férfiak 1 perc alatt átlagosan 6,57, a nők ugyanennyi 

idő alatt 4,85 megnyilatkozást tettek. Bár felolvasásra épülő vizsgálat eredménye, de 

Whiteside (1995) azt találta, hogy a nők esetében következetesen hosszabb ideig tartott 

ugyanannak a mondatnak a felolvasása, mint a férfiaknak. Mivel a félspontán beszéd a 

felolvasás és a spontán beszéd között helyezhető el – hiszen a beszélő előre megtervezheti 

mondanivalóját és vázlatot is készíthet hozzá – úgy vélem, Whiteside vizsgálatának az 

eredménye itt legalább részben releváns, és alátámasztja a beszédtempóban megmutatkozó, 

nemek szerinti különbséget.  

 

A férfiak 3,57 megnyilatkozásvéget zártak le, a nők 0,9-et. A férfiak 1,71 lebegő 

zárlatot ejtettek percenként, a nők 3,69-et. Az emelkedő zárlatok száma viszont a férfiak 

esetében volt jóval magasabb: átlagosan 1,14 db/perc, szemben a nők 0,23 db/perc 

értékével.  

 

 
2. Grafikon 

Férfiak és nők eredményei: a megnyilatkozások száma, és a megnyilatkozásvég (MNyV) 

hangmenetének jellemzői (átlagértékek, db/perc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2. grafikonon jól látható a jelentős eltérés férfiak és nők között a lezárt 

megnyilatkozásvégek használatában. Az átlagértékek mellett – férfiak: 3,57, nők: 0,92 

(db/perc) – a szórásértékek: 3,46–1,32. A 7. ábra ezt a különbséget mutatja be: 
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7. ábra 

A lezárt megnyilatkozásvégek megoszlása nemek szerint 

 

 

A következő lépésben a lassú, az átlagos és a gyors tempójú beszélők csoportja 

közötti különbségeket vizsgáltuk, szintén leíró statisztikai eszközökkel. 

Az oldalra megtört szemkontaktus értékeiben jelentős eltérés mutatkozott a 

csoportok között. A beszédtempó szerinti átlagértékek a 8. ábrán azt mutatják, hogy a 

gyors beszélők (4 db/perc) sokkal többször törik meg oldalirányban a szemkontaktust, mint 

a lassú (0.33 db/perc), vagy az átlagos beszédtempójú (0.67 db/perc) előadók (a lassú – 

átlagos – gyors csoportok között 0,58 – 0,99 – 4,69 szórás-értékekkel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra 

A beszédtempó alapján létrehozott csoportok és az oldalra megtört szemkontaktus 

átlagértékei csoportonként (db/perc). 
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A lábmozgások számában szintén jelentős eltérés volt a három csoport között.  Az 

átlagos beszédtempójú csoportban sokkal alacsonyabb volt a lábmozgások átlagos száma 

(5 db/perc), mint akár a lassú (15 db/perc), akár a gyors (23 db/perc) tempójú csoportban. 

A szórásértékek lassú – átlagos – gyors sorrendben: 13 – 9,23 – 10.61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra 

Az összes lábmozgás és a beszédtempó átlagértékeinek kapcsolata. Függőlegesen a 

lábmozgások (db/perc), vízszintesen a beszédtempó (szótag/perc) átlagértékei láthatók. 

 

III.4.3. Az elővizsgálatból levonható következtetések 

A) a vizsgálati kérdésekre adható válaszok: 

Az elővizsgálatban elsősorban arra kerestem választ, hogy vannak-e, és ha igen, 

pontosan miféle összefüggések beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők között.  

A Pearson-féle korrelációs vizsgálat alapján több összefüggést is találtam: 

szignifikáns kapcsolat volt a beszédtempó és a szemkontaktus, a lezárt 

megnyilatkozásvégek és a szemkontaktus-törések, valamint a lezárt megnyilatkozásvégek 

és a kézgesztusok között, és ugyancsak szignifikáns kapcsolatot találtam a fél lábon állás 

és az oldalra megtört szemkontaktus között.  

A csoportok szerinti összehasonlításban a leíró statisztikai vizsgálat alapján 

különbséget találtam nők és férfiak között a megnyilatkozásvégek dallammenetében: a 

férfiak több megnyilatkozást tesznek és azok végét többször zárják le ponthanglejtéssel, 

mint a nők. Az emelkedő megnyilatkozásvégek használata ugyanakkor a férfiakra 
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jellemzőbb, hasonló eredményt talált Gocsál is (2001). Különbözött a beszédtempó is 

nemek szerint: a férfiak gyorsabb tempót használnak. A beszédtempó alapján létrehozott 

lassú – átlagos – gyors csoportok között a gyors beszédtempót használók többször törték 

meg a szemkontaktust (oldalirányban). Mind a lassú, mind a gyors beszédűek csoportjára 

sokkal több lábmozgás volt jellemző, mint az átlagos tempójú csoportra. 

Az a kiinduló feltételezés tehát, hogy beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők 

között van statisztikailag is kimutatható kapcsolat, beigazolódott. Sikerült azonosítani ilyen 

összefüggéseket, és meghatározni azokat, amelyeket az eredmények alapján érdemes 

tovább vizsgálni. 

 

      B) a vizsgálat eredményeiből levonható következtetések: 

Mivel ennek a vizsgálatnak a célja csupán a lehetséges összefüggések feltárása volt, 

ebben a szakaszban következtetéseket levonni még korai lenne. Ezért ezen a ponton inkább 

összegzem az eredményeket, illetve azokat a feltételezéseket és kérdéseket gyűjtöm össze, 

amelyek az eredmények alapján kirajzolódnak. 

A leíró statisztikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a különböző beszédtempójú 

előadók szemkontaktus- és lábmozgás-használatában jelentős eltérések tapasztalhatók. Ez 

indokolja ezeknek az összefüggések a további vizsgálatát.  

A nők és a férfiak esetében a lebegő és lezárt megnyilatkozás-végi hangmenet 

használatában mutatkozott jelentős különbség, és eltérés volt az emelkedő zárlatok 

használatában is. 

A nők és a férfiak beszédtempójában ugyancsak jelentős különbség volt, és ez az 

eredmény megegyezik mások által is közölt adatokkal, amelyek szerint nem a nők, hanem 

a férfiak beszélnek gyorsabban. Ebben feltételezhetően az eltérő szünethasználat is 

szerepet játszik. Egy vizsgálatban Olaszy (2005) női és férfi hírolvasók összehasonlítása 

során a nők szüneteinek átlagértékét hosszabbnak találta, mint a férfiakét. Gósy (2011:6) 

pedig két olyan, amerikai illetve holland beszélőkről szóló tanulmányra is hivatkozik, 

amelyek szerzői szerint a férfiak gyorsabban beszélnek, mint a nők. Angol nyelvű 

felolvasásban többek között Whiteside (1995) talált eltérést a nők és a férfiak beszédének 

időviszonyaiban, és ugyancsak a férfiak beszédét találta szignifikánsan gyorsabbnak. 

Fontos különbségnek vélem, hogy a nők és a férfiak beszédtempójának eltérése 

beigazolódott ugyan, de az előadói minősítés alapján létrehozott csoportokban a jó és a 

gyenge előadóknál a nemek közötti tempókülönbség gyakorlatilag eltűnt (a jóknál 5, a 

gyengéknél 13,3 szótag/perc a különbség), míg az átlagos előadóknál megmaradt. Az 
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előadói minősítés vizsgálatánál a későbbiekben érdemes ezt az eredményt újra ellenőrizni, 

hogy van-e, és ha igen, miféle szerepe van a beszédtempónak az előadó megítélésében. 

Feltételezhető, hogy a beszédtempó a szünetezéssel együtt játszik szerepet ebben. Az is 

valószínű, hogy a hallgató percepcióját segíti, ha a beszédtempó és a szünetezés egy 

bizonyos tartományban van – ez megmagyarázná, hogy a nemek közötti tempókülönbség 

miért „tűnt el” a gyenge és a jó előadóknál, miközben az átlagosaknál megmaradt. 

Ebből adódik a kérdés: valóban eltűnik-e, és ha igen, miért a jó és a gyenge 

előadóknál a nemek közötti, tempóbeli különbség? Nagyobb mintán megismételve 

találunk-e hasonló tendenciát? 

A szemkontaktus-használattal kapcsolatban számos kutatás született (vö Chiu et al. 

2001), arról azonban, hogy a szemkontaktus-törés iránya hogyan függ össze (egyáltalán 

összefügg-e) a beszédprodukció valamely jellemzőjével, nem volt föllelhető kutatási 

eredmény, ezért ebben a kérdésben csak további kérdéseket, illetve feltételezéseket 

fogalmazok meg.  

A szemkontaktus-használat és a beszéddallam közötti bármilyen összefüggést 

legegyszerűbben a beszéd multimodális természetével lehet magyarázni. A vizuális 

modalitás segíti a beszélő helyének meghatározását, segíti a hallott szöveg szegmentálását, 

a látható artikulációs mozgások pedig szintén segítik a hallgatót a beszéd percepciójában 

(Summerfield, 1987, idézi Czap 2004:6). Kérdés azonban, hogy a beszéd multimodális 

természete a produkcióban pontosan hogyan jelenik meg. Az is kérdés, hogy a látható 

artikulációs mozgásokon kívül a vizuális csatornán keresztül érkező más nonverbális 

megnyilvánulások hogyan hatnak a hallgató percepciójára. 

Nem zárható ki, hogy az oldalirányban megtörő szemkontaktus és a beszédtempó 

összefüggését a beszéd és a vizuális motoros terület agykérgi elhelyezkedése, a közöttük 

lévő idegrendszeri kapcsolat magyarázza.  

Az is lehetséges, hogy a gondolkodással áll összefüggésben a beszédtempó és az 

oldalra megtört szemkontaktusok száma; egy tanulmány (Buckner et al.
80

 1987) kísérleti 

eredményei alátámasztották a szemkontaktus-használat és a memóriából való felidézés 

típusának (hangzó, vagy látható emlékkép) összefüggését, a törések iránya alapján.  

                                                 
80

 Ez a kutatás az NLP nevű kommunikációs rendszerre épült. A „Neuro-linguistic programming”, NLP, 

olyan módszer, amelynek alapján megérthetővé, így megváltoztathatóvá válnak az emberi viselkedések 

mintázatai. 
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Bár tudományosan nem alátámasztott, és inkább az ún. önsegítő irodalmak körébe 

tartozik, mégis érdemes az NLP
81

 nevű kommunikációs rendszerről itt néhány szót ejteni. 

Ebben a rendszerben a tekintet irányából következtetnek a gondolkodásra, úgy, hogy a 

különböző tekintet-irányokhoz különböző típusú gondolatokat kötnek. A rendszer szerint a 

bal oldalra nézés a hangok felidézését, míg a jobb oldalra nézés a hangok létrehozását 

mutatja. (A szerzők hozzáteszik, hogy ez balkezesek esetében fordítottan is megjelenhet.)   

E kérdésben csupán feltételezésre hagyatkozom; úgy vélem, a legvalószínűbb, hogy 

a tekintetviselkedés mintázata lehet kapcsolatban a gondolkodással. Ezt a kérdést azonban 

csak további kutatásokkal lehetséges megvizsgálni, például érdemes lenne ellenőrizni, 

hogy a mentális lexikonból történő felidézés sebessége a gyorsabb beszédtempóval együtt 

valóban mutat-e együtt járást a szemkontaktus-használattal (és ha így lenne, akkor számít-e 

a szemkontaktus-törés iránya). 

Abból, hogy a rövidebb megnyilatkozások használata kevesebb szemkontaktus-

töréssel jár együtt, arra lehet következtetni, hogy aki átgondolta, mit akar mondani – és 

félspontán beszédben erre lehetősége volt – az könnyebben és letisztultabban képes 

megfogalmazni a gondolatait. Ahhoz, hogy kijelenthessük: a strukturált gondolkodás és a 

rövid mondatok használata összefügg, szintén további kutatások szükségesek. Ugyanakkor 

az eredményt magyarázhatja Beavin-Bavelas „együttműködési elmélet”-nek nevezett 

elképzelése is (Beavin-Bavelas et al. 2002), amely szerint a beszélő a kulcspontoknál 

szemkontaktust teremt a hallgatóval. Az átgondoltabb beszédben több ilyen ’kulcspont’ 

feltételezhető, ez magyarázhatja, hogy a rövidebb megnyilatkozásokat használó előadók 

kevesebbszer törik meg (illetve többször tartják meg, vagy keresik) a szemkontaktust. 

A rövidebb megnyilatkozások és a kézgesztus használata közötti összefüggést 

magyarázhatja az a sokszor bizonyított kapcsolat is (pl. Corballis 2002, 2003, Kendon 

1980, McNeill 1992, és mások), ami a beszédfolyamatosság és a kézgesztusok használata 

között mutatkozik. Hogy pontosan miféle ok-okozati összefüggés van, arra nézve nem 

lehetséges következtetéseket levonni, megfelelő kutatási eredmények hiányában: ám az 

elképzelhető, hogy a rövidebb megnyilatkozások, a több lezárt közléshatár, és a 

kézgesztusok nagyobb száma egyaránt (és talán együttesen) a strukturáltabb gondolkodást 

kíséri, vagy segíti elő. Ezt a feltételezést erősíti Iverson és Goldin-Meadow kutatási 

eredménye (1997), akik szerint a kézgesztus használat a beszédprodukció szerves része. 

                                                 
81

 A módszert Richard Bandler és John Grinder dolgozta ki, számos könyvet írtak közösen. A tekintet 

irányának kapcsolatáról a gondolkodás ”irányával” először Frogs into Princes (magyar nyelven: Békából 

királyfi) c. könyvükben írtak. (Bandler, Richard – Grinder, John 1979) 
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Ők is azt feltételezték, hogy a beszédet kísérő kézgesztusok tükrözik, vagy akár elősegítik 

a beszéd alapját képező gondolkodást. Ebben a vizsgálatsorozatban nem volt célom, hogy a 

félkezes gesztusokat használó előadóknál megfigyeljem, melyik kezüket preferálják a 

félkezes gesztusok használata során; ennek feltérképezése is segíthetne az adatok alapján 

kirajzolódó összefüggés pontosabb működését megérteni. 

Bár a fejmozgás-értékek az elővizsgálatban nem mutattak szignifikáns összefüggést 

más vizsgált jellemzőkkel, mégis érdemesnek tartottam nagyobb mintán tovább 

ellenőrizni, mivel az összes fejmozgás – ha nem is korrelált – a szignifikáns érték 

közelében volt, mind a lábváltások, mind az ide-oda lépkedések számát tekintve. Ráadásul 

a lábváltás a beszédtempó szerint létrehozott csoportok összehasonlításában jelentős 

eltéréseket mutatott. Emellett a vizsgálatba bevont összesen 20 fő túlságosan kis mintát 

jelent ahhoz, hogy megalapozott következtetéseket lehessen levonni. Ezért a továbbiakban 

a vizsgálatban résztvevők számát kibővítettem újabb 22 fővel, hogy nagyobb mintán 

ellenőrizhessem az eddigi eredményeket. 

III.5. B-TB 42 VIZSGÁLAT: A VIZSGÁLAT CÉLJA  

 

A kibővített minta vizsgálata előtt a következő három kérdést fogalmaztam meg:   

a) változnak-e az elővizsgálatban talált eredmények,  

b) ha igen, akkor eltérő összefüggéseket kapok-e, (azaz az egyes eszközök másik eszközzel 

mutatnak kapcsolatot, mint az elővizsgálatban), vagy  

c) az összefüggések azonosak lesznek, megerősödnek, vagy gyengülnek.  

Vizsgálatom célja az volt, hogy az eredmények fényében eldönthessem: van-e 

értelme tovább folytatni a kutatást. Úgy véltem, ha nagyobb elemszámon is azonos, vagy 

hasonló kapcsolatokat találok (vagyis valamely eszköz ugyanazzal az eszközzel, pl. a 

kézgesztus a megnyilatkozásvég dallammenetével mutat összefüggést), akkor érdemes 

ezen a nyomon továbbhaladni.  

III.5.1. Kísérleti személyek B-TB 42 vizsgálatban  

 

A kibővített vizsgálatban résztvevő újabb 22 fő megoszlása: 15 nő, 7 férfi, életkoruk 20 és 

35 év között volt a vizsgálat idején. Mindannyian felsőfokú végzettséggel (főiskola, vagy 

egyetem) rendelkeztek. Így a teljes, 42 fős felnőtt minta 28 nőből és 14 férfiból állt, a teljes 

minta életkori megoszlása pedig 20 és 35 év közé esett.  
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III.5.2. A B-TB 42 vizsgálat eredményei  

 

A Pearson – korreláció alapján ezúttal is szignifikáns összefüggést találtam a lezárt 

megnyilatkozásvégek száma és a kézgesztusok darabszáma között: r=0,341, p=0,0272. A 

lezárt megnyilatkozásvégek és a kézgesztusok együtt járását a 10. ábra mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. ábra 

A lezárt megnyilatkozásvégek és a kézgesztusok darabszámainak átlagértékei 

 

Az oldalirányú szemkontaktus-törés a függőleges fejmozgással mutatott 

szignifikáns negatív kapcsolatot: r= -0,349, p=0,0235, vagyis aki jellemzően függőleges 

fejmozgást használt, az ritkán törte oldalirányban a szemkontaktust.  

 

A lábmozgások a fejmozgásokkal szinte minden változatban összefüggtek: az 

összes lábmozgás kapcsolata az összes fejmozgással r=0,348, p=0,0037, az oldalirányúval 

r=0,329, p=0,0339, a függőlegessel pedig r=0,375, p=0,0145. Az ide-oda lábmozgás 

szintén a fejmozgás mindhárom vizsgált variációjával szignifikáns kapcsolatban volt. Az 

összes fejmozgással r= 0,524, p=0,0004 értéket találtam, itt a pozitív kapcsolat azt mutatja, 

hogy a sokat ide-oda lépkedőkre több fejmozgás a jellemző, és fordítva. Az oldalirányú 

fejmozgással a kapcsolat r=0,403, p=0,0081, a függőlegessel pedig r=0,439, p=0,0037. Ez 

tehát mutatja, hogy akik sokat váltogatják a lábukat, állnak egyik lábukról a másikra, azok 

sokat mozgatják a fejüket mind oldalra, mind pedig függőlegesen.  

A szignifikáns kapcsolatokat táblázatban összegyűjtve is bemutatom. Mivel ebben a 

vizsgálatban elsősorban azt akartam megtudni, vajon a nagyobb csoportban megváltoznak-

e az elővizsgálatban talált összefüggések, a táblázatban dőlt betűvel jeleztem azokat az 
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eszközöket, amelyek mindkét vizsgálatban szignifikáns kapcsolatot mutattak. Amint 

látható, csupán egy olyan eszközt találtam, amely megfelelt ennek a feltételnek, és 

pontosan ugyanolyan összefüggést mutatott, mint a B-TB 20-as elővizsgálatban: a lezárt 

megnyilatkozásvégek a kézgesztusok számával itt is korreláltak, ám a kapcsolat erőssége 

csökkent. Ugyanez történt a másik ilyen összefüggéssel is, a nemek és a lebegő 

megnyilatkozásvégek között: mind a kapcsolat erőssége, mind a szignifikancia értéke 

csökkent. Ugyanakkor a nagyobb mintán sokkal több összefüggést találtam, és egy esetben 

szembeötlő mintázatot is felfedeztem: a lábmozgás minden változata (összes és ide-oda) és 

a fejmozgások összes variációja (összes, oldalirányú, függőleges megjelenése) 

kapcsolatban volt egymással.  

 

5. táblázat 

Eszközök közötti Pearson-korrelációk a 42 fős mintában 

 

Eszköz neve Eszköz neve Kapcsolat  

erőssége 

Szign.  

(p=) 

Lezárt megnyilatkozásvég 

 

Összes kézgesztus r=0,341 0,0272 

Szemkontaktus oldalra Függőleges fejmozgás r= -0,349 0,0235 

 

Összes lábmozgás 

 

 

 

 

Összes fejmozgás 

Oldalirányú fejmozgás 

Függőleges fejmozgás 

 

 

r=0,348 

r=0,329 

r=0,375 

 

 

0,0037 

0,0339 

0,0145 

Ide-oda lábmozgás Összes fejmozgás 

Oldalirányú fejmozgás 

Függőleges fejmozgás 

r= 0,524 

r=0,403 

r=0,439 

0,0004 

0,0081 

0,0037 

 

Ezúttal is a leíró statisztikai eredmények elemzése volt a vizsgálat következő 

lépése. Az elemszám még ebben a vizsgálatban is elég kicsinek mondható, így csak a leíró 

statisztikai eszközöket alkalmazhattam, de a kapott eredmények továbbra is iránymutatásul 

szolgáltak a következő vizsgálathoz.  
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A beszédtempó alapján létrehozott három csoport (gyors, átlagos, lassú) között az 

összes lábmozgás szempontjából találtam jelentős különbséget (11. ábra): a lassú beszélők 

átlaga 10,67 db/perc (szórás: 10.15). Az átlagos tempójúaké 4,37 db/perc (szórás: 7), míg a 

gyorsaké 16, 86 db/perc volt (szórás:13,63). A lábmozgások és a beszédtempó ilyen 

kapcsolata azért is érdekes, mert az adatok alapján az előadói minősítésben is szerepe van a 

lábmozgások számának.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

11. ábra 

Az összes lábmozgás és a beszédtempó kapcsolata.  

Függőlegesen a lábmozgások átlagát ábrázoltuk. 

 

Az oldalra megtört szemkontaktus használatában is jelentős eltérés mutatkozott a 

három csoport között. Azt találtuk, hogy a lassú és az átlagos csoportok között nincs nagy 

különbség, ugyanakkor a gyors tempójúak sokkal többször törik meg oldalra a 

szemkontaktust, mint a másik két csoport (átlagosan percenként 3,57-szer, szemben a 

lassúak és átlagos tempójúak 1,5 db/perc átlagértékével). Itt a szórásértékek lassú – átlagos 

– gyors sorrendben: 1,88 – 1,27 – 3,89. 
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12. ábra 

A beszédtempó és az oldalra megtört szemkontaktus. Függőlegesen a három csoport 

átlagértékei  

 

A kibővített vizsgálatban is csoportosítottam nemek és beszédtempó alapján a 

résztvevőket. Míg az első, 20 fős csoportban 5 gyors és 3 lassú beszédű résztvevő volt, 

addig az újabb 22 fő között 2 gyors és 6 lassú tempójú beszélő akadt. Így a teljes, 42 fős 

csoportban összesen 7 gyors és 9 lassú beszédű előadót azonosítottam, a lassú beszélők 

száma a teljes minta 21,4 %-át, a gyorsaké pedig 16,7%-át adta. A fennmaradó 26 vizsgált 

személy beszédtempója az átlagos tartományba esett. A 42 fő beszédtempó szerinti 

besorolását az 6. táblázat mutatja. Az újabb 22 fő értékeit vastag kiemeléssel jeleztem. 

 

6. táblázat 

A 20 résztvevő beszédtempó-értékei és besorolása 

 

Nem és besorolás Tempóérték szótag/perc 

 

N gyors 

 

306 

 

308 

 

348 
 

324 

 

336 

     

F gyors 309 303         

 

N átlagos 

239 

282 

216 

210 

297 

222 

225 

261 

218 

255 

287 

285 

250 

264 

261 

222 

297 

228 

 

F átlagos 279 296 243 274 294 237 264 243   

 

N lassú 

 

180 

 

159 
 

189 

 

120 

 

153 

   

 

  

F lassú 198 180 132 158       
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Az adatok statisztikai feldolgozása a két minta átlagértékeit összehasonlítva, azt 

találtam, hogy a 20 fős mintában (B-TB 20 vizsgálat) a lassú csoportba sorolt előadók 

tempóátlaga 179 szótag/perc volt, a 42 fős csoportban pedig 163,2, a különbség 15,8 

szótag.  

Az átlagos tempójú csoportba tartozók átlagértéke a 20 fős csoportnál 257 szótag 

percenként, a 42 fős csoportban 256, ami gyakorlatilag azonos.  

A gyors tempójúaknál a 20 fős csoportban a tempóértékek átlaga 315 szótag/perc, a 

42 fős csoport gyors beszélőinél pedig 319, ami szintén minimális változás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13. ábra 

A gyenge, az átlagos és a jó kategóriába sorolt előadók beszédtempó-átlagai (szótag/perc) 

 

A szótag/percben mért beszédtempó-értékeket nemek szerint összehasonlítva ebben 

a mintában alig volt tempókülönbség. A nők értéke 247,9, a férfiaké 243,6 szótag volt, 

vagyis az eltérés mindössze 4,3 szótag percenként. A szórás a férfiak csoportjában 53,87, a 

nőknél 58,45. 
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Bár a beszédtempóban ezúttal nem találtam különbséget a nemek között, a 

megnyilatkozásvégek megvalósításában igen. A darabszámok átlagának összehasonlítása 

ebben a mintában is a nők esetében mutat több lebegő megnyilatkozásvéget. A 3. grafikon 

részletezve mutatja a megnyilatkozásvégek nemek szerinti megvalósítását. 

 

 

3. Grafikon 

Férfiak és nők eredményei: a megnyilatkozások száma (átlagérték db/perc) és a 

megnyilatkozásvégek megvalósulása (átlagértékek, db/perc; lezárt, lebegő, emelkedő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 20 fős mintához képest megmaradt a nemek közötti különbség a 

megnyilatkozások számában: a férfiak átlaga 6,91, a nőké 6,79 db/perc volt (szórás: 4,2 – 

2,79).  

A nem és a lebegő megnyilatkozásvégek közötti korreláció ebben a mintában is 

mutatkozott. A férfiak átlaga 2,53, a nőké 3,14 (szórás: 1,88 – 1,44).  

A lezárt megnyilatkozások száma továbbra is a férfi beszélőknél volt magasabb: a 

férfiak percenként átlagosan 2,91 ponthanglejtéssel megvalósuló zárlatot ejtettek, míg a 

nők 2,3-at (szórás: 2,91 – 1,93). Az emelkedő megnyilatkozásvég ebben a mintában is a 

férfiakra volt jellemzőbb: 1,47 a nők 1,40-es értékével szemben (szórás: 1,43 – 1,63). A 

következő 14. ábrán ezeket az eltéréseket mutatom be együtt, dobozdiagramokon. 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

MNy száma 

MNyV lezárt

MNyV lebeg

MNyV fel

Ffi N



121 

 

Összes megnyilatkozás (db/perc)  Lezárt megnyilatkozásvégek 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebegő megnyilatkozásvégek           Emelkedő megnyilatkozásvégek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. ábra 

A megnyilatkozásvégek megvalósulásának eltérései a nők és a férfiak csoportjában 

 

Előadói minősítés szerint jó – gyenge – átlagos csoportokban vizsgálva a 

résztvevőket, az összes lábmozgás esetén tapasztaltam nagy eltérést a csoportok között. A 

15. ábrán jól látszik, hogy a gyenge előadókat jellemzi a legtöbb lábmozgás (13,61 

db/perc), míg a gyors és az átlagos csoport között e tekintetben nincs jelentős különbség: 

4,55, illetve 5,08 db/perc (szórás gyenge – átlagos – jó sorrendben: 11,78 – 7,1 – 9,11).  
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15. ábra 

Az előadói minősítés és az összes lábmozgás átlaga. Az átlagok a függőleges tengelyen 

láthatók. 

 

III.5.3. A B-TB 42 vizsgálatból levonható következtetések 

 

A) a vizsgálati kérdésekre adható válaszok: 

  A vizsgálat előtt három kérdést tettem föl: a) változnak-e az elővizsgálatban talált 

eredmények, b) ha igen, akkor eltérő összefüggéseket kapunk-e, (azaz az egyes eszközök 

másik eszközzel mutatnak kapcsolatot, mint az elővizsgálatban), vagy c) az összefüggések 

azonosak lesznek, megerősödnek, vagy gyengülnek.  

A vizsgálat célja az volt, hogy az eredmények fényében eldönthessem: van-e 

értelme tovább folytatni a kutatást.  

Az eredmények az elővizsgálathoz képest változtak; mindössze egy esetben 

találtam ugyanazt a kapcsolatot, mégpedig a lezárt megnyilatkozásvégek és a kézgesztusok 

összefüggésének vizsgálatakor.  

A csoportok szerinti összehasonlításban ugyancsak megmaradt a 

megnyilatkozásvégek eltérő használata nők és férfiak között, és ebben a mintában is azt 

találtam, hogy a férfiak több lezárt megnyilatkozásvéget és több emelkedő zárlatot 

használnak, a nőkre viszont több lebegő zárlat jellemző. Az első kérdésre tehát azt kell 

válaszolni, hogy változtak a nagyobb minta eredményei. Ha azonban az „eszköz” fogalmán 
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annak mindegyik változóját együttesen értem – tehát például a „szem” eszköz mindhárom 

változatát (fel, le, oldalra megtörő szemkontaktus) egyetlen eszközként vizsgálom tovább, 

akkor az látszik, hogy több eszköz esetében is a szignifikancia-érték közelében volt a 

korreláció, legalább közepes erősségű kapcsolat mellett.  

A második kérdésre tehát az a válasz adható, hogy az egyes eszközök között van 

több olyan, amely ugyanazzal a másik eszközzel kapcsolatot mutat mindkét mintában.  

A harmadik kérdésre adható válasz pedig az, hogy az elővizsgálathoz képest a B-

TB 42 vizsgálatban talált kapcsolatok azonosság esetén is, és az új kapcsolatok esetén is 

gyengébbek, mint az elővizsgálat eredményei, de kapcsolatuk még mindig közepes 

erősségűnek mondható.  

A vizsgálat célját tekintve mindenképpen érdemes a folytatás mellett dönteni: attól, 

hogy leegyszerűsítem a vizsgált szempontokat (egy eszközt csakis egy másik eszközzel 

való kapcsolatában vizsgálok, és nem hozok létre variációkat), azt várom, hogy könnyebb 

lesz az összefüggéseket megtalálni.  

 

B) a vizsgálat eredményeiből levonható következtetések: 

A B-TB 42 vizsgálat során sokkal több eszköz esetében találtam korrelációt, mint a 

B-TB 20 elővizsgálatnál. Ezeket sorra véve mutatom be, hogy milyen következtetések 

vonhatók le a B-TB 42 vizsgálatban talált összefüggések alapján.  

A beszédtempó az első vizsgálatban a szemkontaktussal függött össze, a 

másodikban viszont nem volt szignifikáns ez az összefüggés. A beszédtempó, mint 

ismeretes, számos tényezőtől (nemtől, életkortól, kommunikációs helyzettől, stb.) függ. 

Ebben a mintában a lassú beszédűek száma magas volt (a teljes minta 21%-a), az 

elemszám pedig kicsi, ennek a torzító hatása valószínűleg érvényesült az eredményekben. 

Így arra jutottam, hogy ennek az eszköznek az esetében nem érdemes további együtt járást 

keresni más eszközökkel. Így ennek az eszköznek a további önálló vizsgálatát nem 

folytatom, ugyanakkor csoportok létrehozására a gyors – átlagos – lassú kategóriát 

továbbra is alkalmazom. Továbbra is figyelemreméltó, hogy a jó és a gyenge előadók 

esetében „eltűnt” a nők és férfiak között egyébként meglévő beszédtempóbeli különbség.  

A megnyilatkozásvégek dallammenete és a kézgesztus-használat összefüggését 

mindkét mintában megtaláltam, és bár a második mintában az összefüggés kicsit gyengébb 

volt, mindenképpen érdemes tovább vizsgálni. A kézgesztus és a beszéd összefüggéseinek 

bőséges irodalma van, főleg az angol nyelvű publikációk száma nagy (pl. Krauss et al. 

1996, Kendon 1980, McNeill 1992, és mások). Áttételesen köze lehet az itt bemutatott 
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eredményekhez: Krauss és Hadar (1999) eredményeinek, akik a kézgesztusok és a 

beszédfolyamatosság között mutattak ki kapcsolatot, Levelt beszédprodukciós modelljének 

alapján azt feltételezik, hogy a gesztusok (kéz- és karmozdulatok) a beszédprodukció 

Formulátor-szintjét érintik. Arra is következtetnek, hogy a gesztusprodukciós motoros 

rendszer hatással van a beszédprodukciós rendszerre, de leszögezik, hogy ennek a 

kapcsolatnak a működésére vonatkozóan még további kutatások szükségesek. Ennek 

alapján a kézgesztusok – lezárt megnyilatkozásvégek között lehet olyan kapcsolat, amely a 

Formulátor-szinten működik. Ez az összefüggés természetesen szintén további 

vizsgálatokat igényel. A gyakorlati tapasztalat is alátámasztja, hogy ezen a nyomon 

érdemes továbbmenni, és további vizsgálatokkal ellenőrizni, pontosan milyen és mennyire 

erős kapcsolat van a kézgesztushasználat és a ponthasználat között. A beszéd és a 

gesztusok kapcsolatáról McNeill (1992) azt írja, hogy azok pragmatikus egyidejűségi 

szabályt követnek, vagyis amikor egyszerre jelennek meg más nonverbális eszközökkel, 

akkor azok mindegyike azonos pragmatikai funkciót teljesít. A lezárt megnyilatkozásvég 

pragmatikai funkciója, jelentése fonológiai értelmezésben a befejezettség, lezártság. Ilyen 

értelmezésben elképzelhető, hogy a gesztus nyomatékot ad ennek a lezártságnak (=”ezt 

akartam mondani” értelemben). 

A megnyilatkozásvégek dallamának megvalósulása és a szemkontaktus-használat 

kapcsolatáról mindkét mintában találtam összefüggéseket. A szemkontaktusnak számos 

funkciója van, az egyik legfontosabb, hogy információt, előadói helyzetben visszajelzést 

szerzünk általa (pl. Argyle–Dean 1965, Emery 2000). A szemkontaktusról ugyancsak 

elmondható, hogy bár terjedelmes irodalma van, ehhez hasonló összefüggésben még nem 

vizsgálták. Mivel ez az összefüggés az elővizsgálatban is megmutatkozott, ismét a beszéd 

multimodalitását tételezem fel az összefüggés hátterében, az ott kifejtettek szerint. 

A fejmozgás és a lábmozgás minden variációjára szignifikáns összefüggéseket 

találtam. A fejmozgás, valamint általában a testmozgások szerepéről a kognitív 

információk feldolgozásában és a kommunikációkutatásban számos munka jelent meg (pl. 

Hadar et al. 1983, 1984, McClave 2000, Munhall et al. 2004). Ezen kívül a számítógépes 

nyelvészet területén is számos cikk foglalkozik a témával (pl. Cassel et al. 2000, 2001). A 

fejmozgást elsősorban a testtartással együtt szokás vizsgálni, a lábmozgást, mint a 

fejmozgással összefüggő eszközt tudomásunk szerint nem vizsgálták eddig. Emellett azért 

is számot tart további figyelemre, mivel van olyan publikáció, amely szerint a láb-

preferencia – hogy valaki bal- vagy jobblábas – inkább összefügg a nyelvhasználattal, mint 

a kezesség (Elias–Bryden 1998).  
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Wagner és munkatársai (2014) a nonverbális kommunikáció irodalmát a 

beszédtechnológia nézőpontjából áttekintő metaanalízisükben azt találták, hogy a 

fejmozgás és a beszédjel valamint a fejmozgás és a tekintet között szoros szemantikai és 

pragmatikai koordináció van – ezek a kapcsolatok kihasználják a többcsatornás rendszer 

adta lehetőségeket, vagyis a beszéd multimodális természetét – ugyanazon testi terület 

egyidejű aktiválásával.  

A nemek és a lebegő megnyilatkozásvégek kapcsolatának kérdésében a legnagyobb 

problémát az jelenti, hogy mindeddig nem született olyan, nagy létszámú mintán alapuló 

vizsgálati eredmény, amely a kérdést eldönthetné. Mindkét bemutatott vizsgálatban azt 

találtam, hogy a lebegő megnyilatkozásvégek használatában jelentős különbség van a 

nemek között. A B-TB 20 vizsgálatban a különbség a nők esetében mutatott több lebegő 

megnyilatkozásvéget, a darabszámok átlagának összehasonlítása ezt a tendenciát a B-TB 

42 vizsgálat szintén mutatja. Ugyanakkor ezt az adatot továbbra is óvatosan kell kezelni, 

mivel még a 42 fő is túlságosan kis mintát jelent ahhoz, hogy a kérdéssel kapcsolatban 

megalapozott következtetést vonhassunk le. Éppen ezért ezt a jelenséget is tovább 

szeretném vizsgálni.  

Összegezve az eredményeket, és látva, hogy az összefüggések inkább egy-egy 

eszközre és nem annak speciális variációira mutatnak összefüggéseket, adódott a 

következő lépés: egy-egy eszközt a továbbiakban nem alszempontok szerint, csak 

önmagukban vizsgálom tovább (úgymint: fej, szem, pont, kéz, stb.) és így keresek 

közöttük összefüggéseket.  

Elhatároztam azt is, hogy jóval nagyobb mintán fogom ellenőrizni a 

beszédjellemzők és a testbeszéd-jellemzők kapcsolatát, mivel a kis elemszám nem teszi 

lehetővé megbízható következtetések levonását. Ezért a vizsgálatsorozat harmadik 

lépéseként 300 fős mintán, új mérési módszerrel ellenőriztem az első két vizsgálatban 

kirajzolódó, lehetséges összefüggéseket.  
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III.6. B-TB 300 – BESZÉDJELLEMZŐK ÉS TESTBESZÉD-JELLEMZŐK 

EGYÜTT JÁRÁSA 

 

Ehhez a vizsgálathoz 2008-tól 2012-ig gyűjtöttem az adatokat. Ilyen nagy mintát 

már nem volt lehetséges az első két vizsgálathoz hasonló részletességgel feldolgozni. 

Ráadásul kiinduló hipotézisem vizsgálatához nem is tartottam szükségesnek, hiszen ekkor 

már két vizsgálat adatai támasztották alá, hogy a beszédtempó, a megnyilatkozásvég 

dallammenete, valamint a szemkontaktus, a kézgesztusok és a lábváltások között van 

valamilyen összefüggés.  Az összefüggések azonban, egy esetet leszámítva, nem pontosan 

ugyanazon variációk között mutatkoztak a B-TB 42-es vizsgálatban, mint az 

elővizsgálatban, ugyanakkor azonos eszközök kapcsolatában jelentkeztek. Ezért az tűnt a 

következő helyes lépésnek, ha sokkal nagyobb mintán ellenőrzöm a kirajzolódó 

összefüggések létezését. Figyelembe véve, hogy sok eszközt kell vizsgálni, jelentősen 

egyszerűsítettem a módszereken, hogy a nagy létszámú mintán is el lehessen végezni az 

adatgyűjtést, és ellenőrizhessem ezeknek a kapcsolatoknak a meglétét.  

A B-TB 300 vizsgálatban a következő kérdésekre kerestem a választ:  

a) ha egyszerűbb módszereket használok, akkor erőteljesebben kirajzolódnak-e az 

összefüggések, 

b) találok-e következetesen ismétlődő mintázatot az előző (B-TB 42) vizsgálatban észlelt 

összefüggésekre, különösen a fejmozgás és a lábmozgás közötti kapcsolatban, valamint a 

megnyilatkozásvégi dallammenet és a nemek kapcsolatában. Végül  

c) ha különféle szempontok szerint csoportosítom a résztvevőket – pl. nemek, előadói 

minősítés, beszédtempó – akkor találok-e olyan szempontot vagy szempontokat, amelyek 

szerint az eszközök használatának módja, vagy a közöttük lévő kapcsolat erőssége az 

egyes csoportokban eltérően jelenik meg. 

Ebben a vizsgálatban legfontosabb célom az volt, hogy a korábbi kutatási 

eredmények alapján, nagy mintán ellenőrizzem: van-e valóban következetes együtt járás a 

vizsgált beszédjellemzők és a testbeszéd-jellemzők között. Ugyancsak célom volt többféle 

szempont szerint is ellenőrizni és rendszerbe foglalni ezeket.  

 

 

 

 



127 

 

III.6.1. Kísérleti személyek, anyag és statisztikai módszer 

 

A vizsgálatban összesen 300 fő félspontán beszédének videofelvételét vizsgáltuk. A 

résztvevők között 92 nő és 208 férfi volt, életkoruk (a felvétel idején) 25 és 49 év közé 

esett. Mindannyian magyar anyanyelvű, ép beszédű és ép hallású köznyelvi beszélők. 

Mindegyikük kommunikációs képzésre jelentkezett (munkahelyi kijelölés alapján küldték 

őket, tehát nem önként jelentkeztek). A résztvevők munkahelyi beosztásuk alapján 

felsővezetők (46 fő), középvezetők (117 fő), illetve nem vezető munkatársak (137 fő) 

voltak.  

 

A vizsgálatban részt vevők minden csoportban 3 perces kiselőadás tartottak. A 

felvételeket ezúttal is a képzést megelőzően rögzítettük. Az előadás témája ebben a 

vizsgálatban nem volt azonos: egy, a helyszínen megadott témaválasztékból választhattak. 

A résztvevők olyan témákat kaptak, amelyek nem igényelnek sem különösebb 

felkészültséget, sem hosszabb helyszíni felkészülési időt. Példák a témaválasztékból: „Mit 

tennék, ha a lottón nyernék”, „Kreativitás a munkámban”, „Mit hoz a jövő: könyv, vagy e-

book”, stb.  

A korábbi gyakorlatot követve a felkészülési idő ezúttal is 5 perc volt, a résztvevők 

előadásukat fejből tartották meg. Az így létrejött félspontán beszédhelyzet képezte az 

elemzés alapját. A felvételeket egyenként rögzítettük a résztvevőkkel, így csupán két fő: a 

felvételvezető és a kamerát kezelő személy, valamint maga a kamera volt a „közönség”. A 

rögzítéshez digitális videokamerát (Panasonic SDR-H100EP-K HDD/SD hibrid 

Kamkorder) használtunk.  

A felvételekre azonos helyszínen került sor, de különböző napszakokban. Ezért 

nappali fénynél is mesterséges megvilágítást (a terem világítását) használtunk. A kamera 

pozíciójának azonos volt a beállítása: a kamera 3 lábú állványon volt rögzítve, és az 

előadótól kb. 2,5 m távolságban, vele szemben állítottam föl, úgy, hogy a képen térdtől 

fejtetőig látszódjon. Így lehetséges volt a szemkontaktus használatát is ellenőrizni, 

miközben a lábváltások is láthatóak maradtak. A hangot a videokamera beépített 

mikrofonjával vettem föl, ez a 2,5 m-es távolságnál még a halk beszélők esetében is 

megfelelő volt. A felvétel készítésekor rajtam kívül a kamerát kezelő segítő személy volt 

még jelen.  

A vizsgálathoz felhasznált adatokat 2008 és 2012 között gyűjtöttük. Az adatok 

gyűjtését továbbra is két különböző személy (Megfigyelők) végezte. A Megfigyelők az 
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Intézetben
82

 dolgozó laikus munkatársak voltak, nők, egyikük sem képzett beszélő, 

mindketten adminisztratív munkakörben dolgoznak. Az adatgyűjtés idején életkoruk 23 

illetve 25 év.  

Ebben a vizsgálatban is a felvételek második percét vizsgáltuk, a felvételeket továbbra 

is tetszőleges alkalommal megnézhették az adatgyűjtő megfigyelők. Az adatokat a két 

megfigyelő a Mellékletben B-TB 300 jelű tesztlapokon rögzítette (a teszteredményeket a 

résztvevők kiértékelve megkapták). A Megfigyelők felkészítésük során részletesen 

megismerték az adatgyűjtés szempontjait. 

Az anyaggyűjtéshez először meghatároztam a vizsgálandó eszközöket. A B-TB 42 

kutatás tanulságait felhasználva már nem vizsgáltam tovább az egyes eszközök alvariációit 

(pl. a szemkontaktus-törések irányát).  

A következő eszközöket választottam ki:  

 

 a lezárt megnyilatkozások száma (MVL, az összes megnyilatkozásból számítva, 

db/perc)  

 Szemkontaktus (db/perc, a megnyilatkozások végén meglévő szemkontaktus)
83

 

 Fejmozgás (a megadott szempontok alapján %-ban kifejezett érték) 

 Kézgesztus (a megadott szempontok alapján %-ban kifejezett érték) 

 Lábmozgás (a megadott szempontok alapján %-ban kifejezett érték) 

 

Ezen kívül a csoportok létrehozásához a résztvevők beszédtempóját is figyelembe 

vettem, de ezúttal már csak percepció-alapú értékelés szerint kerültek gyors – lassú – 

átlagos tempójú csoportokba. A percepciós teszt eredményeit ezúttal is a három érték (a két 

megfigyelő és a saját értékelésem) összevetése alapján vettem figyelembe, vagyis amikor a 

három értékelés azonos volt, akkor elfogadtam, amikor nem, akkor az adott előadó az 

„átlagos” kategóriába került.  (A beszédtempó percepciós észlelésével kapcsolatban Gósy 

(1989) leírja, hogy magyar anyanyelvű hallgatókkal végzett kísérletek eredményei szerint a 

hallgatók képesek a mondatok objektív tempójának észlelésére.) 

Az adatok statisztikai feldolgozását ezúttal is a Pearson-féle korrelációs vizsgálattal 

kezdtük.
84

 Ezután Kruskal-Wallis teszttel megvizsgáltuk a beszédtempó, a nem, az előadói 

minősítés és a beosztás szerint alkotott csoportokat. Emellett elkészítettük a leíró 
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 Barra Kommunikációs Intézet, ahol szerző a kutatásait végzi. 
83

 Arról, hogy miért csak a megnyilatkozás végén meglévő szemkontaktusokat számoltam, a következő 

alfejezetben adok részletes indoklást. 
84

 A statisztikai vizsgálatokat Borsos Mariann statisztikus készítette. 
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statisztikai táblázatokat is, nem, beszédtempó, előadói minősítés és beosztás szerinti 

bontásokban. Az adatok grafikus ábrázolásához dobozdiagramokat készítettünk. 

Mivel a 300 fős mintában a férfiak létszáma közel kétszer annyi volt, mint a nőké 

(208 férfi, 92 nő), a létszámbeli eltérésből adódó esetleges torzító hatást külön is 

megvizsgáltuk a Kruskal-Wallis elemzésben. Véletlen mintavétellel kiválasztottunk 100 

férfit a 208-ból, és ezt a véletlen mintát is összehasonlítottuk a nők adataival. (A 

mintavételezést és az ezt követő összehasonlítást 1000-szer végeztük el, a lehetséges 

torzítások minél jobb kiküszöbölése érdekében.) 

Az adatok feldolgozásához az SPSS 22-es verziószámú szoftverét használtuk, az 

ábrák az R program 3.0.2 verziójával készültek. 

 

Mivel ehhez a vizsgálathoz új módszertant dolgoztam ki, a mérési módszert külön, a 

következő alfejezetben mutatom be. 

III.6.2. Módszertan és az új mérési módszer  

 

Az új módszertan kidolgozására azért volt szükség, mert a kutatás újszerűsége miatt 

nem találtam olyan módszertani mintát, amelyet követhettem volna.
85

 Az új módszertan 

kidolgozását a korábbi két vizsgálat tapasztalatai is indokolták: 300 fő adatait már sem 

összegyűjteni, sem feldolgozni nem volt lehetséges olyan aprólékos részletességgel, 

ahogyan a 20 és a 42 fő esetében.  

Ráadásul eredeti kutatási hipotézisemben is csupán maguknak az eszközöknek, és 

nem azok változatainak az együtt járását tételeztem föl.  

A módszertan kidolgozása során a következő pragmatikus szempontokat tartottam szem 

előtt:  

 Az egyes eszközök vizsgálata legyen minél egyszerűbben elvégezhető és 

számszerűsíthető, 

 a módszertan legyen könnyen alkalmazható, 

 az eredményeket össze lehessen vetni a korábbi kutatási eredményekkel. 

 

                                                 
85

 Ahogy e dolgozatban korábban is leírtam: a beszédjellemzők és a testbeszéd-jellemzők lehetséges 

kapcsolatát ilyen megközelítésben tudomásom szerint eddig nem vizsgálták. A testbeszéd-eszközök 

módszertanában pedig nincsen egységesen követhető metódus, az irodalomban jellemzően mindig a kutatási 

cél határozza meg a módszert.  
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A B-TB 20 és a B-TB 42 vizsgálat eredményei arra utaltak, hogy az egyes eszközöket 

önmagukban (és nem variációik szerint) érdemes tovább vizsgálni. A korábbi eredmények 

összegzése alapján a következő öt eszközt választottam ki a jelen vizsgálathoz: 

 A lezárt, azaz ún. ponthanglejtéssel megvalósuló megnyilatkozásvégi dallammenet 

– a továbbiakban „MVL” (= Megnyilatkozásvég lezárt) 

 A szemkontaktus a megnyilatkozások végén – a továbbiakban „Szem” 

 A fejmozgás – a továbbiakban „Fej” 

 A kézgesztushasználat – a továbbiakban „Kéz” 

 A lábmozgások – a továbbiakban „Láb” 

Az idézőjelben és vastag szedéssel feltüntetett rövid megnevezéseket akkor használom, 

amikor az egyes eszközöket összefoglalva említem, például a Kéz és a Szem kapcsolatáról 

teszek megállapításokat. Az egyes eszközök teljes, részletes megnevezését minden más 

esetben továbbra is megtartom. 

Célszerűnek tűnt, hogy a megfigyelt eszközöket százalékban fejezzem ki, az előre 

meghatározott (és a továbbiakban ismertetett) paraméterek szerint.  

A százalékos értékek lehetővé tették azt is, hogy az egyes eszközöket egymással össze 

tudjam hasonlítani.  

A 300 fős minta többféle csoportosítást is lehetővé tett. Így végül négyféle szempont 

szerint csoportosíthattam a résztvevőket: 

 Beszédtempó szerint (gyors – átlagos – lassú csoport) 

 Előadói minősítés szerint (jó – átlagos – gyenge előadók) 

 Nemek szerint (férfiak és nők csoportja) 

 Beosztás szerint (felsővezetők, középvezetők, nem vezető munkatársak csoportja) 

A jó - átlagos - gyenge előadókat ezúttal nem a megfigyelők benyomása, hanem a 

vizsgált eszközök százalékos értékeiből nyert ún. eszközátlag alapján rangsoroltam. Az 

eszközátlag egy összesített adat: az MVL, a Szem, a Fej, a Kéz és a Láb eszközök 

százalékos értékeinek összegét a vizsgált eszközök darabszámával (jelen esetben öttel) 

osztva számoltam ki. 

Az eszközátlagok eredménye alapján 60 és 70% között átlagos, 70% fölött jó, 60% 

alatt pedig gyenge előadó kategóriába kerültek a résztvevők.  

Ezúttal is minden esetben a felvételek második percét vizsgáltam. A százalékban 

kifejezett értékeket a következők szerint hoztam létre. 

A megfigyelők adatai és saját számításaim egybevetésével 
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 azonosítottam és megszámoltam az előadás második percében elhangzó 

megnyilatkozásokat (a szegmentálás az általános módszertani fejezetben leírottak 

szerint történt), 

 megszámoltam, hogy összesen hány megnyilatkozásvég volt és azok között hány 

volt lezárt (ponthanglejtéssel). A megnyilatkozásvégek meghatározását 

bizonytalanság esetén az általános módszertani részben leírtak szerint, szemantikai 

és szintaktikai szempontok figyelembevételével pontosítottam. Az adatok 

feldolgozásánál csak a megnyilatkozásvégek darabszámát és a lezárt 

megnyilatkozásvégeket vettem figyelembe, majd az eredményt százalékban 

fejeztem ki (például ha tíz megnyilatkozásból ötnek a vége MVL volt, akkor 50% 

az érték) 

 megszámoltam a megnyilatkozások végén meglévő szemkontaktusokat (vö a 

következő alfejezetben írottakat). Az összes megnyilatkozás darabszámához 

viszonyítva ezt is százalékban fejeztem ki (például ha tíz megnyilatkozásból hatnak 

a végén volt szemkontaktus, akkor 60% az eredmény). 

 

Nehezebb feladat volt a szempontok meghatározása a fejmozgás, a kézgesztus-

használat és a lábmozgások esetében. Itt csak összefoglalom az egyes eszközök 

megfigyelésének módszereit (a részletes magyarázatot az egyes testbeszéd-jellemzők 

mérési szempontjaihoz a III.6.3. alfejezetben adom meg). A felhasznált Értékelőlapokat 

(eszközönként) bemutatom a mellékletekben. (Az egyes eszközök értékelésénél ezúttal 

külön értékelő lapokat használtam, ezeken követhető a százalékos értékelés kialakításának 

folyamata.) 

A megfigyelők által használt Értékelő lapok kialakítása során a következőket vettem 

figyelembe:  

 

 a fejmozgás értékelésénél 100% az érték, ha a beszélő fejmozgása laza, oldott, 

változatos irányú és kevés, a fej tartása pedig emelt, egyenes (lásd erről Johnstone, 

1987:33-74.). Így a fejmozgás lehet laza, vagy kötött, kevés, vagy sok, iránya 

szerint függőleges (bólogató), vagy vízszintes (oldalirányú) síkban megjelenő, a 

fejtartás egyenes vagy döntött, emelt, vagy hanyag. (Megjegyezzük, hogy a kötött 

fejmozgás könnyen érzékelhető abból, hogy a vizsgált személy felsőteste együtt és 

azonos irányban mozog a fejjel). Ez összesen 5 szempont a fejmozgás 

értékelésében. Bármelyik kritérium hiánya 10% levonásával jár. Ha több kritérium 
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is hiányzik, vagy egy negatív tendencia ismétlődik, az elemenként újabb levonást 

jelenthet.  

 a kézgesztusok esetében 100% az érték, ha a gesztusok a gesztustérben
86

 

valósulnak meg, a tenyér lefelé fordul, a kézfej laza, és a gesztusok 

aszimmetrikusak vagy félkezesek, vagy térbe rendező, ún. ikonikus gesztusok 

(Beattie, 2004). Itt is több szempont alapján csökkenhet az érték 10-10%-kal: pl. a 

tenyér iránya, a kétkezes gesztusok szimmetriája, a félkezes gesztusok vagy az 

ikonikus gesztusok hiánya (lásd pl. McNeill 1992, Efron 1942). Egyes kritériumok 

hiánya itt is levonással jár, illetve több kritérium hiánya esetén is újabb 10% 

levonás  lehetséges. Előfordulhat olyan eset is, hogy egyáltalán nincs kézgesztus 

(pl. azért, mert az előadó egyik kezével lefogja a másikat). Ezekre az esetekre is 

tartalmaz útmutatást a számítási rendszer, ahogyan a Kézgesztus Értékelő lapon 

látható (a Mellékletben csatolva). A kézgesztus teljes hiánya pedig 0%-os értéket 

ad. (Ha az előadó zsebre dugja a kezét, akkor az a „nem látszik”, ha csípőre teszi, 

az a „nincs gesztus” kategóriába tartozik, ha ökölbe szorítja, vagy a mutatóujjával 

hadonászik, akkor az gesztus ugyan, de 10% levonással jár, mivel agresszív jelzés). 

 a lábmozgások esetében 100 % az érték, ha az előadó jellemzően a két lábán áll, 

vagy ha járkál ugyan, de a lábmozgások, a testsúlyváltások és/vagy lépkedések a 

megnyilatkozások végén megszűnnek. A fél lábon állás, az ide-oda lépkedés, a láb 

ritmikus mozgatása (lábrázás, pipiskedés, a lábfej kifelé vagy befelé fordítása a talp 

élén), levonással jár. Ugyancsak levonás jár, ha valamelyik kritérium többször 

ismétlődik, vagy folyamatosan jelentkezik (pl. az előadó mindvégig fél lábon áll).  

 Bármely eszköz értékelésénél 5% a legkisebb levonható (vagy hozzáadható) érték; 

ez olyan esetekre való, amikor valaki a megfigyelt egy perc alatt néhányszor 

váltogatja ugyan a lábát beszéd közben, de az idő nagyobb részében a két lábán áll. 

Az adatokat az erre a célra létrehozott (2., 3. 4. sz. mellékletek) Értékelő lapokon (B-

TB 300 Értékelő lapok, a kéz-, a fej- és a lábmozgások vizsgálatához, 3 db) rögzítették a 

megfigyelők, akik ezúttal is egymástól függetlenül dolgoztak. 

III.6.3.  Módszertani háttér 

 

A nem verbális modalitások a nonverbális (testbeszéd) eszközök működésében 

nyilvánulnak meg. Ezek vizsgálatában a legnagyobb nehézség az, hogy a nonverbális 
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 vö. McNeill, 2005. bővebben az I.6.3. alfejezetben 
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jellemzők nem, vagy csak nehezen bonthatók diszkrét elemekre. Ennek megoldására két 

megközelítés azonosítható az irodalom alapján: a) a nonverbális kommunikáció eszközeit a 

nyelvhez hasonlóan lehet és kell diszkrét elemekre bontani (Birdwhistell 1970, Ekman–

Friesen 1969, Beattie 2004) vagy b) a vizuális csatornán közvetített üzeneteket 

kontinuumként célszerű szemlélni (Kendon 2004 alapján McNeill 2006, Hadar et al. 1983). 

Az a) megoldás hátránya, hogy a rendszer szükségképpen olyan bonyolult lesz, hogy 

emiatt nem terjed el a használata (például Birdwhistell kinéma-rendszere, vagy Ekman és 

Friesen csoportosítása). A b) megközelítés pedig azért lehet problémás, mert a 

kontinuumban nagyon nehéz a határok kijelölése (például, hogy a kontinuum mely 

szakasza mettől meddig tart, és milyen szempontok szerint sorolunk be egy-egy eszközt).  

A szakirodalom áttekintése alapján a beszéd és a testbeszéd együttműködésének 

funkciói három kategóriába sorolhatók: 1) segítik a kommunikációt, 2) jelentést 

hordoznak, 3) részt vesznek a beszédprodukcióban. A beszéd és a testbeszéd 

összehangolásában fontos szerepe van a prozódiának (Goldin-Meadow–McNeill 1999, 

Hadar et al. 1998). A gesztusok leírhatók a funkciójuk, a formájuk, vagy más 

modalitásokkal összekapcsoltan megjelenő időszerkezetük alapján (McNeill 2005, Hadar 

et al.1986).   

A bemutatott módszertan a forma szerinti megközelítésre épül. Figyelembe véve 

azonban McNeill (2005) érveit, amely szerint a csupán funkcióra épülő megközelítés 

félrevezető lehet, és ezért érdemes a gesztusok dimenzióit is figyelembe venni, az egyes 

vizsgált gesztusok, különösképpen a Fej, a Kéz és a Láb eszköz értékelésénél így jártunk 

el. 

A vizsgált öt eszköz méréséhez először minden eszközhöz meghatároztunk egy 

viszonyítási pontot.  

 

MVL: van – nincs; a viszonyítás alapja a megnyilatkozás vége. Szempont az irány: 

ereszkedő – lebegő – emelkedő. 

 

Szem: van – nincs; a viszonyítás alapja a megnyilatkozás vége.  

 

Fej: van – nincs; a viszonyítás alapja a test függőleges tengelye. Szempont 1: 

függőleges – vízszintes – előredöntött oldalirányú. Szempont 2: laza – kissé kötött 

– kötött. 
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Kéz: van – nincs; a viszonyítás alapja a tenyér iránya: felfelé, lefelé fordul, vagy 

függőleges. Szempont: a gesztustér (McNeill 2005 alapján) – a nyak – váll – 

könyök által határolt, az előadó előtti gömb alakú tér.  

 

Láb: van – nincs. A viszonyítás alapja a megnyilatkozás vége. Szempont az irány: 

előre-hátra – oldalt – összevissza. 

 

A módszertan kidolgozásában abból indultam ki, hogy a beszélő (előadó) érzelmeit 

nem ismerhetjük (néha ő maga sincs pontosan tisztában velük), de a magatartását – vagyis 

azt, hogy konkrétan mit csinál a kezével, fejével, lábával, stb. – megfigyelhetjük. A 

fentebb leírt mérési kritériumokkal kapcsolatban könnyen észrevehető, hogy nem 

törekedtünk az egyes eszközök változásának pontos mérésére, csak a változások irányát 

vettük figyelembe, illetve az egyes eszközök működésének meglétét vagy hiányát.  

Hasonlóképpen jártunk el a testbeszéd-eszközökkel, ahogyan a fonológia a 

prozódiával: nem vizsgáljuk a változások mértékét, csak azt, hogy leírhatók-e a fent 

meghatározott kategóriák és szempontok szerint. Varga László ezt egy eszköz 

’fonologizálásának’ nevezi (Varga 1994:475) (és három szünethossz: hosszú – közepes – 

rövid példáját hozza fel rá). Varga szerint egy eszköz akkor diszkrét,
87

 ha kategorikusan 

leírható a „van – nincs” – igen – nem rendszerben. Ezt a kritériumot a vizsgált eszközök 

meghatározása teljesíti. Varga másik kritériuma a mondatfunkció teljesítése, ez akkor 

valósul meg, ha az adott eszköz „van” és  „nincs” változata mondatfunkciót teljesít. Ha 

találunk egy ún. minimális párt, amelyben az adott eszköz megléte vagy hiánya 

megváltoztatja a mondat értelmét (két különböző jelentésű mondatot hoz létre ugyanazon a 

hangtesten), akkor az adott eszközre elmondható, hogy mondatfunkciót teljesít. Nézzük 

meg ezt esetünkben a szemkontaktus példáján. A szemkontaktus helyét *-gal jelölöm. A / 

azt a helyet mutatja, amikor a beszélő megtöri a szemkontaktust. A két ferde vonal /…/ 

közötti rész azt a szót vagy beszédszakaszt jelzi, ameddig a beszélő tekintetével elkerüli a 

hallgató tekintetés (nincs szemkontaktus). A két csillag *…* közötti részt jelzi azt a 

beszédszakaszt, amelynek az elhangzását mindvégig szemkontaktus (a beszélő a hallgató 

szemébe néz) kíséri.  (Ezeket a jelzéseket csak illusztrációként használom, a későbbiekben 

a módszerhez önálló, és a fonológiában használatos jelzésektől eltérő jelölési rendszer 

kidolgozását tervezem.) 

                                                 
87

 Varga a prozodikus eszközökről beszél, de meghatározása alkalmazhatónak bizonyult  a testbeszéd-

eszközökkel kapcsolatban is. 
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- *Hidd el, hogy így /van/. – ebben az esetben a beszélő pontosan az utolsó szónál 

töri meg a szemkontaktust, ami a mondat elején még megvolt. 

- /Hidd el, hogy *így van*. Ebben az esetben a beszélő pontosan a mondat végén 

teremt szemkontaktust.  

- A két mondat ’jelentése’ különböző lesz, abban az értelemben, hogy az első esetben 

valószínűleg elhisszük, a másodikban valószínűleg nem hisszük el, akármiről is van 

szó. 

Mindezzel azt szerettem volna illusztrálni, hogy a bemutatott mérési módszer 

objektíven megfigyelhető értékekre épül, és a szemlélete hasonló a Varga-féle intonációs 

fonológia szemléletéhez. Ezzel a megközelítéssel a gyakorlatban viszonylag könnyen 

alkalmazható és objektív mérési módszert kaptunk.  

 

Az egyes eszközök használati módjának jelentését értelmezve támaszkodtam Keith 

Johnstone könyvére (1981:33-52), aki részletesen bemutatja a társadalmi és a pszichológiai 

státus különbözőségét, és a metakommunikációban – éppen a szemkontaktus, fejmozgás, 

kézgesztus, lábváltások révén – való fizikai megjelenését is. Röviden összefoglalva: a 

pszichológiai státus attól függ, hogy a beszélő egyenrangúnak, vagy alá-, esetleg 

fölérendeltnek tartja magát a partneréhez (hallgatóságához) képest (vö. Watzlawick et 

al.1967:67-71). Az előadó pszichológiai státusa gyakran nem azonos a társadalmival (attól, 

hogy valaki vezető beosztásban dolgozik, még lehet lámpalázas, vagy bizonytalan). Az 

előadó is kapcsolatban van a hallgatóságával, és ez a kapcsolat is vagy alá-fölé rendelt, 

vagy egyenrangú. Hogy melyik esetről van szó, azt elsősorban a metakommunikációs 

eszközök használata mutatja meg. 

A szemkontaktus használatának bőséges, elsősorban nemzetközi irodalma van, mégis 

keveset tudunk róla (lásd: Harrigan et al. /szerk./ 2005). Azt az állítást, hogy a 

szemkontaktus meglétét vagy hiányát kizárólag a mondatok végén kell vizsgálni, a 

következőkkel lehet alátámasztani: a szemkontaktusnak számos különböző funkciója van 

az emberi kommunikációs helyzetekben, de jelen esetben a két legfontosabb, hogy a 

kapcsolattartás eszköze, és hogy lehetővé teszi a partner reakciójának ellenőrzését 

(Argyle–Dean 1965, Argyle 1994). Előadási helyzetben mindkét funkciónak fontos 

szerepe van. Az előadó egy mondatban általában egy gondolatot fogalmaz meg, és 

feltehetően ennek a gondolatnak a célbaérését, és a fogadtatását szeretné ellenőrizni a 

tekintetével. Ez pedig a gondolat elhangzásakor, vagyis a mondatok végén indokolt. 
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Beavin-Bavelas (et al. 2002) együttműködési elmélete
88

 alátámasztja a megnyilatkozásvég 

kiemelt szerepét. Amikor az előadó éppen a mondat végén töri meg a szemkontaktust, 

azzal azt „üzeni” meg a hallgatóságának, hogy nem szeretné tudni, hogyan reagálnak arra, 

amit mondott (ennek lehet oka a lámpaláz, vagy a felkészületlenség, vagy az, hogy amit 

mond, azt ő maga sem hiszi, de akármi az oka, a szemkontaktus megtörése árulkodó és 

álláspontom szerint jelentés van.). Tehát nem az a fontos, hogy mennyi szemkontaktus van, 

hanem az, hogy mikor van szemkontaktus. Kendon (1967), aki az elsők között vizsgálta a 

szemkontaktus és a beszéd kapcsolatát, hasonló jelenséget ír le: egy kísérlet résztvevője 

következetesen elnézett, amikor elkezdett, és visszanézett, amikor befejezett egy mondatot.  

 

A fejmozgás esetén (nagyon leegyszerűsítve) az emelt főtartás (a laza fejgesztusokkal 

együtt) az egyenrangú, a lehajtott fő az alárendelődő, a hátravetett pedig a fölérendelődő 

státus megnyilvánulása. Ezeket a megnyilvánulásokat könnyű (a videófelvételen) 

megfigyelni és értékelni. Emellett természetesen sokféle ’jelentése’ lehet még a 

fejgesztusok jellemzően ilyen vagy olyan irányú használatának, de mindig van jelentése, és 

akár az intonációs fonológia mintájára, ezek a jelentések meghatározhatók (ahogyan 

Vargánál az attitűdök és a kontúrdallamok esetében). 

A merev, kötött fejmozgást is könnyű megfigyelni, mert a nyakizmok merevsége 

következtében a fejgesztusokkal együtt a felsőtest is mozdul, a fejjel azonos irányban. A 

kötött fejgesztus minden esetben fölérendelt pszichológiai státusról árulkodik. A fejnek 

kitüntetett szerepe van a dominanciával kapcsolatban (lásd pl. Morris 2002).  

A fejmozgások és a beszéd kapcsolatáról pedig bőséges irodalom áll rendelkezésre (pl. 

Hadar et al. 1984, McClave 2000, Munhall et al. 2004.). Hadar és munkatársai (Hadar et al. 

1984) szerint a fejmozgások egyszerre koordinálják a beszédprodukciót, jelzik a 

szerkezethatárokat, és szabályozzák a beszélőváltásokat. 

A kézgesztus esetében a fölfelé fordított tenyér és az alárendelt státus kapcsolata 

nagyon röviden arra épül, hogy a tenyér iránya ilyenkor olyan, mintha felajánlanánk vele 

valamit (pl a szolgálatainkat). Ez a kézgesztus tehát az alárendelt státus kelléktárába 

tartozik. A kétkezes, párhuzamos (a két kéz egyszerre és egy irányban mozog, mintha 

tükröznék egymást) gesztusok általában a bizonygatással, valamiféle verbális erőlködéssel 

járnak együtt és nem segítik elő a partner meggyőzését (nem erősítik, hanem gyengítik a 

verbális üzenetet). A lefelé fordított tenyérrel megjelenő (és általában félkezes) gesztus a 

                                                 
88

 Bővebben erről e dolgozat I.2.4. alfejezetében írtam 
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nyomatékosítás eszköze, és az egyenrangú státus megnyilvánulása. Az ikonikus, térben 

ábrázoló, vagy térbe rendező, „rajzoló” gesztusok szintén az egyenrangú státus 

megnyilvánulásai (az egyenrangú kommunikációra törekvő fél nem a félelmével, hanem a 

mondanivalójával foglalkozik). A kézgesztusnak ez a fajta értelmezése Ekman és Friesen 

(1972) kézgesztus- kategóriái között is megtalálható, ahogyan ezt Dezsényi (2010) 

részletesen is kifejti. Ugyancsak bőséges alátámasztást ad Desmond Morris (1979, 2002). 

(Nem részleteztem itt az Ekman (2010) által manipulátoroknak nevezett kézmozdulatokat, 

például az arc, a nyak, vagy a fej érintését, a ruhaigazítást, hajigazgatást és hasonlókat. 

Ezeket nem tekintem kézgesztusnak, bár kétségtelen, hogy a felsorolt mozdulatokat a kéz 

végzi. Mégis úgy érzem, hogy ezt külön kategóriában, a zavarjelek között érdemes 

nyilvántartani. Bár ezzel lehet vitatkozni, álláspontom szerint ezek a mozdulatok nem 

azonosak a beszéd kíséretében megjelenő kézgesztusokkal.) 

A lábmozgások esetében sok jel utal rá, hogy az erősen összefügg a beszélő 

pszichológiai státusával. Ilyen a köznyelv számos megfogalmazása is, például az „egyik 

lábáról a másikra áll”, a „kihátrál”, vagy a „két lábbal a Földön jár” fordulat. Ezek a nyelvi 

fordulatok önmagukban is segítenek azonosítani, hogy akire mondják, az az alá-

fölérendelt, vagy az egyenrangú státus jegyeit mutatja. Saját megfigyeléseim alapján a 

lábmozgások (lépkedés, járkálás, lábváltások) önmagukban nem rosszak vagy jók 

(ahogyan a metakommunikáció egyik eleme sem önmagában rossz, vagy jó). A láb 

mozgásai segíthetik, vagy gyengíthetik a gondolatok átadását. Amikor a mozgás a mondat 

végéven jelentkezik, vagy ott nem szűnik meg, akkor ’gyengíti’ az üzenetet, ahogyan az is, 

ha az előadó a feszültségét levezetendő folyamatosan járkál beszéd közben. Ha beszéd 

közben járkál ugyan, de a mondat végét már megállva (és lehetőleg a közönséggel 

szembefordulva) mondja el, akkor a mozgás segíti a mondanivaló átadását. Az a 

gondolatot, hogy a lábmozgások a beszéddel összefüggésben vannak, számos kutatási 

eredmény támasztja alá (lásd pl. Kelso 1986, Kelso–Schöner 1988). 

III.6.4.  A B-TB 300 vizsgálat eredményei  

 

A Pearson korrelációs vizsgálattal kapott szignifikáns összefüggéseket az 7. 

táblázatban mutatom be. A táblázatban a (ponthanglejtéssel) lezárt megnyilatkozásvégeket 

„MVL” (=a megnyilatkozás lezárt) rövidítéssel adtam meg. 
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7. táblázat 

A vizsgált eszközök közötti Pearson-korrelációk. (MVL = ponthanglejtéssel lezárt 

megnyilatkozásvég) 
 

Eszköz 

neve 

Szem 

r= 

p= MVL 

r= 

p= Fej 

r= 

p= Kéz 

r= 

p= Láb 

r= 

p= 

 

Szem 

 

  

,4157 

 

<0,0001 

  

,1447 
 

0,0121 
 

 

MVL 

 

 

,4157 

 

<0,0001 

  

,1903 
 

0,0009 
 

,1665 
 

0,0038 

 

Fej 

 

  

,3358 

 

<0,0001 

 

,3495 

 

<0,0001 

 

Kéz 

 

 

,1447 
 

0,0121 
 

,1903 
 

0,0009 
 

,3358 

 

<0,0001 

  

,1755 
 

0,0023 

 

Láb 

 

  

,1665 
 

0,0038 
 

,3495 

 

<0,0001 

 

,1755 
 

0,0023 
 

 

A 7. táblázatban eszközönként vastag kerettel és félkövér szedéssel kiemeltem 

azokat a kapcsolatokat, amelyek legalább közepes erősségűek voltak. Ahol volt 

szignifikáns kapcsolat, de az erőssége alacsony, ott normál szedésű betűt alkalmaztam. Az 

adatok azt mutatják, hogy a mondatvégi szemkontaktus-használat és a lezárt 

megnyilatkozásvég kapcsolata közepes erősségű, a fejmozgások pedig mind a 

kézgesztusokkal, mind a lábmozgásokkal szignifikáns, közepes erősségű korrelációt 

mutatnak.  

Az összefüggéseket sorra véve, a Szem és az MVL kapcsolata a 20 fős 

elővizsgálatban is összefüggést mutatott.  

A Szem és az MVL eszközök között közepesen erős, és szignifikáns kapcsolatot 

találtunk (r=0,4157, p<0,0001). A Szem és a Kéz a 20 fős elővizsgálatban is mutatott 

(gyenge) kapcsolatot, itt is így történt.  

A Fej és a Láb kapcsolata a 42 fős mintában közepes erősségű volt, itt is ugyanezt 

találtuk (r=0,3495, p<0,0001). A Kéz és az MVL között is van kimutatható pozitív 

korreláció, de csak gyenge. A korábbi két vizsgálatban közepesen erős volt ez a kapcsolat.  

A vizsgálatban részt vevő 92 nő és 208 férfi beszédtempójának benyomás szerinti 

besorolása alapján közülük mindössze 7 fő tartozott a lassú, 177 fő a normál, és 115 fő a 
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gyors kategóriába. Ebben a mintában tehát csupán 2,33% volt a lassú beszédűek aránya, 

míg a gyorsaké 38,33%, a normál tempójú beszélőké pedig 59%. 

Mivel az első két mintában különbséget találtunk a nemek között az MVL 

használatában, a két nem adatainak korrelációs vizsgálatát (Pearson-féle 

korrelációszámítás) külön-külön is elvégeztük. Az eredmények azt mutatják, hogy a két 

nem a vizsgált öt eszköz használatában jelentős különbségeket mutat .  

Az összes eltérést a nemek között a 8. táblázatban mutatjuk be. (A táblázatban csak 

olyan összefüggések szerepelnek, amelyek a teljes mintára szignifikánsak voltak a 

Pearson-korrelációk alapján.) A bal oldali oszlopban egymás alatt külön tüntettem fel 

minden eszköz esetében a férfiak, a nők, és végül a teljes minta értékeit. A nők 

eredményeit dőlt szedéssel különböztetem meg. Vastag kerettel emeltem ki azokat a 

kapcsolatokat, ahol mindkét nemre szignifikáns volt az összefüggés, és végül aláhúzással 

jelölöm azokat a kapcsolatokat, amelyek esetében csak az egyik nemnél volt szignifikáns a 

kapcsolat.  

8. táblázat 

A szignifikáns korrelációk eltérései férfiaknál és nőknél, valamint a teljes mintán 

(MVL=lezárt megnyilatkozásvég) 
 

 szem MVL fej kéz láb 

Szem Férfi  0.46352 

<.0001 

 0.21368 

0.0019 

 

Szem Nő 

 

0.29926 

0.0038 
-0.01879 

0.8589 

Szem 300 fő 0.41572 

<.0001 
0.14473 

0.0121 

MVL Férfi 0.46352 

<.0001 

  0.21976 

0.0014 

0.20023 

0.0037 

MVL Nő 

 

0.29926 

0.0038 

0.07518 

0.4763 

0.13830 

0.1886 

MVL 300 fő 0.41572 

<.0001 

0.19028 

0.0009 

0.16651 

0.0038 

Fej Férfi    0.41454 

<.0001 

0.35872 

<.0001 

Fej Nő 

 

0.24254 

0.0198 

0.32163 

0.0018 

Fej 300 fő 0.33578 

<.0001 

0.34949 

<.0001 

Kéz Férfi 0.21368 

0.0019 

0.21976 

0.0014 

0.41454 

<.0001 

 0.21727 

0.0016 

Kéz Nő 

 

-0.01879 

0.8589 

0.07518 

0.4763 
0.24254 

0.0198 

0.10264 

0.3303 

Kéz 300 fő 0.14473 

0.0121 

0.19028 

0.0009 

0.33578 

<.0001 

0.17549 

0.0023 
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Láb Férfi  0.20023 

0.0037 

0.35872 

<.0001 

0.21727 

0.0016 

 

Láb Nő 

 

0.13830 

0.1886 
0.32163 

0.0018 

0.10264 

0.3303 

Láb 300 fő 0.16651 

0.0038 

0.34949 

<.0001 

0.17549 

0.0023 

 

A 8. táblázat azt mutatja, hogy a nők és a férfiak mind az öt vizsgált eszközt 

különböző módon használják – ez egyébként a saját, gyakorlatban szerzett 

megfigyeléseimmel is egybevág.  

Az MVL és a Szem összefüggése férfiaknál közepes erősségű, a nőknél gyenge. Ez 

azt mutatja, hogy a megnyilatkozásvég lezárása (ponthanglejtés) és a megnyilatkozásvégi 

szemkontaktus megtartása (együttesen) jellemzőbb a férfiakra, mint a nőkre.  

A Szem és a Kéz kapcsolata csak a férfiaknál volt szignifikáns, míg a nőknél nem, 

vagyis a férfiakról elmondható, hogy minél több szemkontaktust használnak, annál több 

kézgesztussal kísérik a beszédüket, a nőkre viszont ez nem igaz.  

Az MVL és a Kéz kapcsolata szintén csak a férfiaknál szignifikáns, nőknél nem – a 

nők kézgesztus-használata nem mutat összefüggést a lezárt megnyilatkozásvégekkel.  

A Fej és a Kéz kapcsolata mindkét nemnél szignifikáns, de míg a férfiaknál 

közepes erősségű a kapcsolat, addig a nőknél gyenge.  

A Fej és a Láb kapcsolata mindkét nemnél közepes erősségű és szignifikáns.  

A kézgesztusok a fejmozgásokkal a férfiaknál közepesen erős pozitív kapcsolatot 

mutatnak, a nőknél ez a kapcsolat gyengébb.  

A Kéz és a Láb csak a férfiaknál mutat szignifikáns kapcsolatot, de ez a kapcsolat 

náluk is gyenge.  

A Láb és az MVL, vagyis lezárt megnyilatkozásvég közötti korreláció a férfiaknál 

szignifikáns, a nőknél nem.  

A Pearson-féle korrelációvizsgálat eredményeit összegezve a következő 

együttjárások voltak a teljes mintára igazolhatók: 

 

1) MVL (lezárt megnyilatkozásvég) és Szem,  

2) Fej és Láb,  

3) Kéz és Láb.  

A korrelációszámításokat követően a 300 fős mintán elvégeztük a Kruskal-Wallis 

tesztet, a nem, a tempó, az előadói minősítés és a beosztás szerint képzett csoportok 

összehasonlítására.  
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A nemek összehasonlítására alkalmazott Kruskal-Wallis teszt a lezárt 

megnyilatkozásvégek esetében ugyancsak megerősítette a korábbi, mindkét mintában 

megjelenő eredményt a nők és a férfiak eltérő megnyilatkozásvég-használatával 

kapcsolatban. Az MVL használatában a két nem között szignifikáns eltérést találtam 

(p=0,0008). A középértékek különbsége mutatja, hogy a nők jóval kevesebbszer 

valósítanak meg ún. ponthanglejtést a megnyilatkozások végén, mint a férfiak. A 16. ábra 

mutatja a különbséget az MVL használatában. A férfiaknál 42,42% (szórás: 23,76), a 

nőknél 32,28% (szórás: 21,54) a lezárt megnyilatkozásvégek aránya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. ábra 

A férfiak és a nők eltérő MVL-használata. A függőleges tengely a lezárt 

megnyilatkozásvégek százalékos átlagát mutatja 

 

A Kruskal-Wallis teszttel még egy vizsgált eszköz, a Fej esetén találtam 

szignifikáns különbséget a nemek között: a nőkre szignifikánsan magasabb fejmozgás-

értékek jellemzők, mint a férfiakra (p=0,0005). A magasabb érték itt azt jelenti, hogy 

ennek az eszköznek a használatában a nők jobban teljesítettek, mint a férfiak. A 17. ábra a 

férfiak és a nők fejmozgásának leíró statisztikai jellemzőit mutatja. A férfiak szórásértéke 

11,5, a nőké 12,59. 
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17. ábra 

Férfiak és nők eltérő fejmozgás-használata. A függőleges tengelyen a fejmozgások 

értékelésének százalékos átlagai láthatók 

 

Mivel a férfiak és a nők aránya a 300 fős mintában közel 2:1 volt, ezért a férfiak 

magas számának esetleges torzító hatását külön is megvizsgáltuk a Kruskal-Wallis 

elemzésben. Véletlen mintavétellel kiválasztottunk 100 férfit a 208-ból és ezt a véletlen 

mintát is összehasonlítottuk a nők adataival. A mintavételezést és az ezt követő 

összehasonlítást 1000-szer végeztük el. A szimulációs vizsgálat eredménye alátámasztotta 

a nem kiegyensúlyozott eredeti mintán kapott eredményeket (9. táblázat). 

 

9. táblázat 

A szimuláció eredménye a két nem eltérő eszközhasználatáról 

 

Függő változó 

300 fős mintán 

végzett Kruskal-

Wallis teszt 

eredménye 

1000 szimulációból 

a szignifikáns 

eredmények száma 

(N(%)) 

1000 szimulációból 

a nem szignifikáns 

eredmények száma 

(N(%)) 

Szem 0.4235 1 (0.1%) 999 (99.9%) 

MVL 0.0008 972 (97.2%) 28 (2.8%) 

Fej 0.0005 991 (99.1%) 9 (0.9%) 

Kéz 0.1311 98 (9.8%) 902 (90.2%) 

Láb 0.2255 24 (2.4%) 976 (97.6%) 

 

A táblázatból látható, hogy azokban az esetekben tehát, ahol a 300 fős mintán 

szignifikáns eltérés mutatkozott (MVL és fej), a véletlen mintavétellel kiegyensúlyozottá 

tett 192 fős mintán is szignifikáns volt az eltérés a szimulációval generált esetek 97.2%-

ában, illetve 99.1%-ában.  Azokban az esetekben pedig, ahol az eredeti mintán végzett 

teszt nem jelzett szignifikáns eltérést, a szimulált minták 99.9%-ában, 90.2%-ában, illetve 
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97.6%-ában szintén nem volt szignifikáns az eltérés.
89

 A táblázatban vastag szedéssel 

kiemeltem az MVL és a Fej eszközt és a hozzájuk tartozó adatokat: ennek a két eszköznek 

a használatában erősítette meg ez a vizsgálat a különbségek meglétét.  

A beszédtempó alapján létrehozott lassú – átlagos – gyors csoportok között a 

Kruskal-Wallis teszt alapján nem találtunk különbséget az öt eszköz használatában. Ez 

megerősíti azt a korábbi feltevésünket (42 fős vizsgálat), hogy a beszédtempó nem áll 

szignifikáns összefüggésben az öt vizsgált eszközzel (annak ellenére, hogy a B-TB 20 

vizsgálatban mutatkozott ilyen összefüggés).  

A munkahelyi beosztás szerint létrehozott felsővezető – középvezető – munkatárs 

csoportosítás alapján a három csoport között három eszköz használatában találtunk 

szignifikáns különbségeket a Kruskal-Wallis teszt eredményei alapján.  

A megnyilatkozásvégi szemkontaktus használata szignifikánsan eltért a különböző 

beosztásúak között (p=0,0010). A felsővezetők jóval több megnyilatkozásvégi 

szemkontaktust használnak, mint a másik két csoport, utóbbiak között azonban nincs 

jelentős különbség. A szórásértékek: munkatárs (nem vezető): 24,16, középvezető: 22,29, 

felsővezető: 19,98. (18.ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra 

A munkahelyi beosztás összefüggése a mondatvégi szemkontaktusok százalékos arányával 

(a százalékok középértékét a függőleges tengelyen ábrázoltuk) 

 

                                                 
89

 Mind az eredeti, mind a szimulációs mintán történt összehasonlítás során a p<0.05 értéket tekintettük 

szignifikánsnak. 
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Az MVL (lezárt megnyilatkozásvég) százalékában is szignifikánsan eltértek 

egymástól a csoportok (p=0,0002). A felső- és középvezetők MVL-használata hasonlóan 

alakult, ám a felsővezetők is, és a középvezetők is több lezárt megnyilatkozásvéget 

használtak, mint a nem vezető munkatársak (szórás: munkatárs: 23,5, középvezető: 22,95, 

felsővezető: 21,41). (19. ábra) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
19. ábra 

A munkahelyi beosztás összefüggése a letett pontok százalékos arányával. A középértékek 

átlagát a függőleges tengely mutatja 

 

A Láb százalékos értékelését vizsgálva is szignifikáns különbség mutatkozott az 

egyes csoportok között (p=0,0097). A lábváltogatás, ide-oda lépkedés legkevésbé a 

felsővezetőkre jellemző, viszont a középvezetők ebben a mutatóban alig különböznek a 

nem vezető munkatársaktól, ahogy a 20. ábra mutatja. Szórás: munkatárs: 12,66, 

középvezető: 12,09, felsővezető: 10,36.  
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20. ábra 

A munkahelyi beosztás összefüggése a lábváltások százalékos értékelésével  

(A középértékek átlagát a függőleges tengely mutatja) 

 

III.6.5. A B-TB 300 vizsgálatból levonható következtetések 

 

A) a vizsgálati kérdésekre adható válaszok: 

Ebben a vizsgálatban három kérdést fogalmaztam meg.  

a) Az egyszerűbb módszerek használatával erőteljesebben kirajzolódnak-e az első két 

vizsgálatban talált összefüggések. 

b) találok-e következetesen ismétlődő mintázatot az előző (B-TB 42) vizsgálatban 

észlelt összefüggésekre, különösen a fejmozgás és a lábmozgás közötti 

kapcsolatban, valamint a megnyilatkozásvégi dallammenet és a nemek 

kapcsolatában.  

c) ha különféle szempontok szerint csoportosítom a résztvevőket – pl. nemek, előadói 

minősítés – akkor találok-e olyan szempontot vagy szempontokat, amelyek szerint 

az eszközök használatának módja vagy a közöttük lévő kapcsolat erőssége eltérő. 

Az első kérdésre a válasz az, hogy az eredmények alátámasztják ilyen 

összefüggések létezését, és ezek az egyszerűsített és egységesen százalékban kifejezett 

értékek alapján, vagyis az új módszertannal is megmutatkoztak. Összegezve: az adatok 

alapján a B-TB 300 vizsgálatban sokkal tisztábban rajzolódtak ki a korábbi két 

vizsgálatban már jelentkező összefüggések.  
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A második kérdésre is pozitív válasz adható: mind a Fej és Láb eszköz kapcsolata, 

mind a megnyilatkozásvégi dallammenet és a nemek kapcsolata megerősítette a B-TB 42 

vizsgálatban kirajzolódó összefüggéseket.  

A harmadik kérdésre pedig egyértelműen az a válasz adható, hogy a különféle 

szempontok alapján létrehozott csoportok között egyedül a beszédtempó alapján nem 

rajzolódtak ki jellegzetes különbségek, a nemek szerint, a beosztás szerint és az előadói 

minősítés szerint képzett csoportok mindegyikében jellegzetes különbségeket találtunk.  

B) a vizsgálat eredményeiből levonható következtetések: 

A Fej és a Láb között a kapcsolat a jelen vizsgálatban közepes erősségűnek 

bizonyult, ez az összefüggés pedig már a 42 fős mintában is mutatkozott. Azt feltételezem, 

hogy e két eszköz használata valamilyen módon mindenkinél összefügg, annál is inkább, 

mert ennél a kapcsolatnál alig volt különbség a nemek szerint külön kapott 

eredményekben. Eszközönként összehasonlítva és az új módszertan alapján százalékos 

értékben kifejezve az esetek többségében közepes, néhány esetben a korábbinál kicsit 

gyengébb, de még mindig közepesnek mondható összefüggések rajzolódtak ki. A Fej és a 

Láb közötti kapcsolat legegyszerűbb magyarázata az akaratlagos mozgáskoordinációban 

betöltött szerepükkel hozható kapcsolatba. Ennek fontos eleme a fej előre irányuló 

stabilizáltsága, ami a látás optimalizálását biztosítja (Stapley et al. 1999). Skoyles (2006) a 

láb és a fej egyensúlyozásban betöltött szerepét emeli ki. Mindkét megközelítésből az 

következik, hogy a Fej és a Láb ilyenfajta összekapcsoltsága univerzális.  

Wagner és munkatársai (2014) a gesztusok és a beszéd interakciójáról írott 

metaanalízisükben a fejmozgás szerepét részben nyelvfüggőnek találták – ide elsősorban 

azok a  sokszor könnyen azonosítható jelentéssel bíró fejmozdulatok tartoznak, mint az 

igenlő bólintás, a tagadó fejcsóválás, vagy a beszélőváltások (turn-taking) jelzésére 

szolgáló fejmozdulatok (vö Hadar et al. 1983, 1984). A fejmozgás ezenkívül attitűdök és 

érzelmek kifejezésére is szolgálhat: például Hadar szerint (Hadar et al. 1984) egyetlen, 

rövid és hirtelen fejmozdulat a türelmetlenség kifejezője lehet.  

A Szem és az MVL (lezárt megnyilatkozásvég) kapcsolatára utaló eredmények már 

a 20 fős elővizsgálatban is mutatkoztak. A mostani vizsgálat ennek a kapcsolatnak a 

létezését megerősítette.  

A Szem és a Kéz, valamint a Kéz és az MVL kapcsolata szintén jelentkezett a két 

korábbi vizsgálatban, ám sem ott, sem a 300 fős mintán nem volt erős a kapcsolat a két 

eszköz között. Ugyanakkor a korreláció szignifikancia-értéke arra utal, hogy érdemes a 

későbbiekben még tovább vizsgálni ezt a kapcsolatot.  
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Ez az eredmény pedig elvezet a harmadik kérdéshez, amit e kutatás előtt 

megfogalmaztunk: vajon a résztvevők különböző szempontok szerinti csoportosítása 

alapján találunk-e olyan szempontot vagy szempontokat, amelyek szerint az egyes 

eszközök használatának módja vagy erőssége eltérő.  

A szem és az MVL, valamint a Fej és a Kéz kapcsolata erős eltérést mutat a férfiak 

és a nők között: a nők esetében a két eszköz közötti kapcsolat erőssége alig több mint a 

fele a férfiaknál kapott értékeknek. 

A nők és a férfiak Szem-eszköz értékeiben a Kruskal-Wallis teszt nem mutatott 

szignifikáns eltérést, az eltérés oka tehát az MVL eltérő használatában van, ami 

szignifikánsan különbözött a két nem esetén: a férfiak sokkal többször megtartják a 

szemkontaktust a megnyilatkozásvégeken, mint a nők. Bár még a 300 fős minta sem elég 

nagy végleges következtetések levonásához, az eredmény önmagában is megerősíti a 

férfiak és a nők megnyilatkozásvégi dallammenetének használati szokásai közötti többek 

által feltételezett különbséget. (Ezt igazolta az elvégzett szimulációs Kruskal-Wallis 

szimulációs teszt is, amely az MVL eltérő nemek szerinti használatát a generált esetek 

99,7%-ában mutatta szignifikánsnak.) A nők és a férfiak eltérő dallamhasználatának 

különbségeiről viszonylag kevés a fellelhető irodalom, ezek zömmel percepcióra épülő 

vizsgálatok. A spontán beszéd percepcióra épülő vizsgálata a mai napig használatos 

módszer. Korábban ezzel a módszerrel határozták meg azt az ötféle hanglejtésformát, 

amely ma a dallamformák legelterjedtebb megkülönböztetése (Markó 2009:89), és 

ugyancsak percepciós módszerrel azonosított „nőies” és „férfias” dallamformákat Fónagy 

és Magdics (1967). A beszéddallam megvalósításának különbségeiről spontán beszédben a 

mai napig viszonylag kevés olyan vizsgálat történt, amely a dallamformákat műszeres 

vizsgálat alapján elemezné (vö Markó 2009). Váradi (2008) doktori értekezésében csak női 

beszélők vizsgálata alapján foglalkozott a spontán beszéd szegmentálásának kérdéseivel. 

Markó (2005) két nő és két férfi különböző típusú spontán beszédében a hanglejtésformák 

megvalósulását is vizsgálta, de a kis minta nem tette lehetővé „nőies” és „férfias” zárlatok 

elkülönítését. Ugyancsak Markó (2009) spontán beszédben, megnyilatkozás- és 

mondatvégek záró szakaszának vizsgálatában 116 megnyilatkozásvég-részletet percepciós 

teszttel minősíttetett eső, ereszkedő, lebegő, emelkedő vagy szökő kategóriába.  

Nemek szerinti összehasonlításra egyedül az ún. nyelvművelő irodalomban találtam 

egy utalást: Wacha a spontán beszéd hanglejtésével kapcsolatban szóvá teszi azt a 

„divatot”, hogy a beszélő a megnyilatkozás utolsó, vagy utolsó két szavát magasfekvésbe 

való fellépéssel ejti és „… az ott lebegve marad. […] Ez a forma korábban gyerekek és nők 



148 

 

bizalmas beszélgetésében (pletykálkodásában) élt.” (Wacha 2000:67-68). A spontán 

beszéd ún. mondatfonetikai eszközeinek használatával kapcsolatban Wacha a beszéd 

dallammenetének beszűkülését általános jelenségnek tartja, s kiemeli, mint általános 

jellemzőt, az ún. ponthanglejtés visszaszorulását. „Ez azt jelenti a teljesen kötetlen 

beszédben, hogy a beszélők nem zárják le a mondat hanglejtését mélyre szálló dallammal, 

hanem rendszeresen nyitva tartják, lebegtetik, máskor éneklősen fel-felkapják…” (Wacha 

2000:66). 

Ezt a jelenséget egyébként a gyakorlati tapasztalat is alátámasztja, valamint a 

bemutatott vizsgálati adatok is megerősítik. Ehelyütt nem fejtem ki ennek lehetséges 

társadalmi és/vagy kulturális okait, ezt a két körülményt csupán azért említem meg, mert 

azt feltételezem, hogy nem biológiai vagy fizikai okok húzódnak meg a jelenség 

hátterében. Azt is hozzáteszem, hogy a 300 fős mintában 92 nő volt, így a résztvevőknek 

kevesebb, mint harmadát tették ki – akár ez is befolyásolhatta volna az eredményt. A 

Kruskal-Wallis tesztet azonban 1000 véletlenszerűen generált mintán megismételve, 

immár hasonló méretű csoportokon elvégezve az analízist, szintén ilyen eredményekre 

jutottam. Az tehát gyakorlatilag kizárható, hogy ekkora mintán egy nem létező tendencia 

jelentkezett volna. Ezért mind az ún. ponthanglejtés, mind az annak használatában 

mutatkozó, nemek szerinti különbségek mindenképpen megérdemlik a további kutatásokat.  

A nők és a férfiak sok ponton eltérő eredményei csupán azt támasztják alá ebben a 

vizsgálatban, hogy a két nem nonverbális kommunikációja eltér egymástól.  (A nemek 

közötti különbségeket testtartásra és testmozgásokra vonatkoztatva pl. Davis és Weitz 

vizsgálta, 1981-ben és különbséget találtak a nemek között a térközszabályozásban, a 

mimikában és a mozgásokban is). 

A másik nemek szerinti eltérés a fejmozgás használatában mutatkozott. A férfiak 

71,76 és a nők 76,73 középértékei mutatják, hogy a nőkre jobb fejmozgás-használat 

jellemző. A fejmozgás a státus egyik legfontosabb kifejezőeszköze. E dolgozatnak nem 

célja a jelenség mögött meghúzódó okokat azonosítani, de maga a jelenség figyelmet 

érdemel. A gyakorlat alapján adható magyarázat az, hogy a férfiakra sokkal jellemzőbb az 

ún. kötött fejmozgás (ami kommunikációs szempontból a dominancia jelzésével függ 

össze), emiatt ennek az eszköznek a használatában nagyobb számban kapnak alacsonyabb 

értékelést. 

Az, hogy a beszédtempó alapján létrehozott csoportokban egyetlen eszközre sem 

találtunk szignifikáns összefüggést, megerősíti a korábban (42 fős vizsgálat) már 

megfogalmazott következtetésünket: a beszédtempó számos tényező függvénye. Ez 
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magyarázza, hogy a beszédtempó volt az egyetlen olyan eszköz, amelyik az előző két 

vizsgálatban semmiféle következetesen jelentkező összefüggést nem mutatott egyik 

eszközzel sem.  

A beosztás alapján létrehozott csoportok vizsgálata alapján viszont jól látszik, hogy 

a felsővezetők minden mutatóban szignifikánsan különböztek a nem vezető 

munkatársaktól, a mondatvégi szemkontaktus használatában pedig a középvezetőktől is.  

Azt nehéz lenne eldönteni, hogy ennek oka a felsővezetők gondosabb kiválasztása, 

vagy az, hogy a magasabb társadalmi pozíció magabiztosabb fellépéssel jár együtt, vagy 

más oka van. Az eszközátlagok (az öt eszköz összesített átlagából számított átlagérték) 

középértékeinek eltérése azonban mutatja, hogy ez a különbség jelentős: a felsővezetők 

értéke 58,80, a középvezetőké 47,73, a nem vezető munkatársaké pedig 43,50. Ennek az 

eszköznek a használatában a középvezetők is szignifikánsan különböznek a nem vezető 

munkatársaktól.  

Meglepő volt számomra, hogy a fejmozgásban nem volt különbség a munkahelyi 

pozíció szerint létrehozott csoportok között: arra számítottam, hogy ebben erőteljes eltérés 

mutatkozik a három csoport között, hiszen ez az eszköz a státus legerősebb mutatója. Hogy 

miért nem volt ilyen eltérés, annak megválaszolásához a nyers adatok újrafeldolgozására 

lenne szükség.  

A három különböző beosztású csoport összehasonlításával kapcsolatban további 

következtetéseket vonhatunk le az eszközátlagok szerint készült hisztogramok alapján. (Az 

eszközátlagot a vizsgált eszközök százalékos értékei alapján, az eszközök összértékből 

számítottuk.) 
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21. ábra 

Felsővezetők, középvezetők és nem vezető munkatársak eszközátlaga. A vízszintes 

tengelyen az eszközátlagok, 

a függőleges tengelyről pedig az egyes átlagértékekbe tartozó csoportok nagysága látható 

 

 

A mintában 46 felsővezető szerepel. Ennek a csoportnak az átlagértékei a 

legmagasabbak: a haranggörbe csúcspontja kicsivel 65% alatt van. Érdekesség, hogy a 

mintában üresen marad a 75-80% közötti oszlop helye (amire nincs magyarázatom), és 

hogy az oszlopok erősen eltolódnak balra. Ez mutatja, hogy a felsővezetők között nagyon 

nagy a szórás: legtöbben a 65-70%-os tartományban vannak, ugyanakkor a következő 

legnagyobb csoport az 50-55% közötti érték között teljesített, ami nem szerencsés a 

pozíciót tekintve.  
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A 117 középvezető haranggörbéje 60%-nál csúcsosodik, sokkal kiegyenlítettebb, 

mint a felsővezetőké, és közülük sokan tartoznak a 65% fölötti tartományba – belőlük lehet 

majd jó felsővezető.  

Végül a 137 munkatárs görbéje 55%-on éri el a csúcsot, szintén kiegyenlített, de a 

45-50% közötti magas oszlop egy kicsit gyengíti a képet. Az eredményekből arra 

következtetünk, hogy az 5%-os eltérés ismétlődése a három csoportnál valószínűleg nem a 

véletlen műve. A jelenség magyarázata azonban szintén nem tárgya ennek a dolgozatnak.  

III.7. EGY PERCEPCIÓS VIZSGÁLAT: HALLHATÓ-E A SZEMKONTAKTUS 

Az eddigiekben beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők együtt járását a 

beszédprodukció nézőpontjából végzett kutatássorozatban vizsgáltam. A következő kutatás 

a percepció nézőpontjából vizsgálja ugyanezt. Egy testbeszéd-beszédjellemző: a 

szemkontaktus
90

 hallás-alapú azonosításának kísérletét mutatom be egy percepciós 

vizsgálat alapján. A vizsgálat alapötletét Fónagy egy tanulmánya (Fónagy 1966) adta, aki a 

mimika „hallhatóságát” vizsgálva abból a hipotézisből indult ki, hogy „…a hallószerv is 

alkalmas vizuális élmények feldolgozására.” (Fónagy 1966:337).  

Legfontosabb kiinduló kérdésem nekem is az volt, hogy  

a) vajon képesek-e a hallgatók meghallani a szemkontaktust, vagyis, hogy a felolvasó 

mikor nézett fel a szövegből, a felolvasók hangfelvételei alapján. Ezen kívül  

b) arra is kíváncsi voltam, hogy ha képesek erre, akkor a „meghallás” pontosságát 

vajon a hallgató, a beszélő, vagy mindkettő befolyásolja-e, vagyis a beszéd 

produkciója, vagy percepciója során kell keresni ennek a feltételezett képességnek 

a magyarázatát.  

A vizsgálat célja az volt, hogy ellenőrizzem: vajon a beszéd multimodális természete 

jelenti-e, hogy a különböző modalitások (ez esetben a látás és a hallás) a tükörneuronok 

működési elvéhez hasonlóan „bekapcsolják”-e a másik modalitást, ha csak az egyik áll 

rendelkezésünkre. Egyszerűbben fogalmazva: hallható-e a szemkontaktus. 

 

Két lehetőséget tételeztem föl: 

a) a hallgatók képesek érzékelni a szemkontaktust hallás alapján, vagyis meghallják  

b) nem képesek meghallani, de elvárják. 

                                                 
90

 „szemkontaktus” alatt minden olyan tekintetviselkedést (az angol nyelvű irodalomban eye-behavior, vagy 

gaze-behavior) értek, amikor a felolvasó / előadó felnéz és tekintetével keresi a hallgató(k) tekintetét, akár 

valódi, akár virtuális hallgatóságról van szó (pl. telefonbeszélgetés, előre rögzített nyilatkozat, stb. esetén). 
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III.7.1. Kísérleti személyek, anyag és módszer 

Négy felolvasóval, két nővel és két férfival (életkoruk a felvétel elhangzási 

sorrendjében 40, 24, 32 és 33 év, mind a négyen magyar anyanyelvű, ép beszédű és hallású 

személyek, egyikük sem hivatásos beszélő) rögzítettem egy azonos, két mondatból álló, 

nehezen értelmezhető szöveget. A nehéz értelmezhetőség azért volt fontos, mert szerettem 

volna, ha a felolvasóknak az átlagosnál jobban kell igyekezniük, ha „értelmesen” akarnak 

felolvasni. Erre a célra Blaise Pascal egy gondolatát választottam:                                                                                 

       

„Akik megszokták, hogy megérzésükre hallgatva ítélnek, nem értenek semmit a 

következtetést igénylő dolgokhoz, mert egycsapásra szeretnének mélyükre 

hatolni, ahhoz azonban nincsenek hozzászokva, hogy megkeressék a 

törvényeket. Azok viszont, akik törvényekből kiindulva okoskodnak, ahhoz nem 

értenek, ami a megérzés körébe tartozik, mert ilyenkor is törvényeket keresnek, 

és képtelenek egyetlen pillantásra mindent átfogni.”  (Pascal, 1983: 8.) 

 

A szöveg kizárólag magyar szavakat tartalmaz, a szavak mindegyike általánosan 

használatban van, megértésük nem okozhat problémát anyanyelvi felolvasó, vagy hallgató 

számára. Ugyanakkor a hosszú összetett mondatok, és a tömör megfogalmazás 

megnehezíti a szöveg értelmező felolvasását (és a hallgató általi értelmezését is). A 

felolvasók éppen ezért a felvétel előtt többször is elolvashatták és csöndben értelmezhették 

a szöveget. Arra kértem őket, hogy a felolvasás során igyekezzenek a szöveget a kamerát 

kezelő személlyel megértetni, aki velük szemben helyezkedett el.  

A felolvasók a szemkontaktus használatára vonatkozóan semmiféle utasítást nem 

kaptak.  

A felolvasásokat digitális videokamerával (Panasonic SDR-H100EP-K HDD/SD 

hibrid Kamkorder) rögzítettem, a megfelelő hangminőség biztosítására a kamerához asztali 

mikrofont kapcsoltam, amelyet a felolvasó előtt, az asztalon helyeztem el. A felvételek 

egyforma körülmények között, de egyenként történtek, hogy a felolvasók egymást ne 

befolyásolják. A felolvasók nem ismerték a vizsgálat célját. A videofelvételre azért volt 

szükségem, hogy pontosan megjelölhessem: hol tartottak szemkontaktust, vagyis a szöveg 

mely pontjain, pontosan mely szavaknál emelték fel a tekintetüket a papírból. Ezután a 
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videofelvételből létrehoztam egy hangfájlt, amelyen a négy felolvasás egymás után 

következett, és internetes kérdőívbe formázva
91

 feltöltöttem az internetre. 

A kérdőíven kötelező kérdés volt a nem, az életkor és a lakóhely típusa (Budapest, 

megyeszékhely, egyéb város, egyéb település). Összesen 60 fő töltötte ki a kérdőívet. A 

kitöltők között 21 férfi és 39 nő volt, életkoruk 20 és 66 év közé esett. Lakóhely szerinti 

megoszlásuk: 38 fő budapesti, 12 fő egyéb városban, 7 fő megyeszékhelyen, 3 fő pedig 

egyéb településen él. 

A kitöltőket arra kértem, hogy a szavakra felbontott szövegben jelöljék meg, mely 

szavaknál gondolják úgy, hogy a felolvasó felnézett a szövegből. A felvételt akárhányszor 

meghallgathatták. (A szöveg 51 szóból állt.) 

A hatvan kitöltőtől összesen 1297 szavazatot kaptam, ezekből 388 volt a találat, 

vagyis a helyes szavazat. 

A felolvasók hangmintáját Praat 5.3.60-as verziószámú szoftverrel (Boersma – 

Weenink, 2013.) annotáltam, a szünetek, valamint a legtöbb találatot kapott szavak 

intenzitása és dallama szerint.  Szünetnek tekintettem minden, hallás alapján érzékelhető 

jelkimaradást, függetlenül attól, hogy néma, vagy kitöltött szünet volt-e. (A legrövidebb 

szünet időtartama 43 ms volt). Mind a négy beszélőnél előfordult téves kezdésből adódó 

ismétlés. Az 1, a 3. és a 4. felolvasó egy alkalommal, a 2. felolvasó két alkalommal 

tévesztett.  

Felolvasónként meghatároztam a szünetek helyét és megmértem az egyes szünetek 

hosszát, majd ezeket az adatokat is elemeztem. Megvizsgáltam továbbá, hogy a találatok 

száma és az érintett szavak pozíciója között van-e összefüggés. A mondatban elfoglalt 

pozíciójuk alapján három csoportot hoztam létre a szövegben szereplő szavakból: vessző 

előtti, mondat végén álló, illetve egyéb kategóriát alkotva. 

A statisztikai elemzés során három dolgot vizsgáltam meg:  

a) a szavazatok (szavazatnak tekintettem, ha a hallgató felnézést jelölt) és a tényleges 

felnézések kapcsolatát: meghallják-e a felnézést a hallgatók, 

b) a találatokat a különböző hallgatócsoportok esetén, 

c) a találati arányt a különböző pozíciójú szavak esetén. 

                                                 
91

 A kérdőív jelenleg is elérhető itt:  

http://online-kerdoiv.com/index/view/hash/9639cada70fd9a6440d03e011b015f24 

 

http://online-kerdoiv.com/index/view/hash/9639cada70fd9a6440d03e011b015f24
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Az első részben logisztikus regressziót alkalmaztunk,
92

 amelyben a felnézés volt a 

függő változó, a szavazat pedig a magyarázó változó. A logisztikus regressziós modell 

választását az indokolta, hogy a függő változó bináris volt.  

A második kérdésnél: a találatokat vettük függő változónak (találatnak számított, ha a 

hallgató jelölt, amikor a felolvasó felnézett), a csoportosító változókat pedig magyarázó 

változónak (külön-külön modellben egyenként vizsgáltuk a hallgatók jellemzőit). Ezúttal is 

logisztikus regressziót alkalmaztunk, hiszen a ’találat’ változó is bináris volt. A 

szignifikáns eredmények ellenőrzése során a páronkénti összehasonlítások Wald chi-

négyzet teszttel történtek. 

Végül azt néztük meg, hogy a helyes szavazatok aránya (találatok száma/összes 

szavazat száma) különbözik-e az eltérő pozíciójú szavak esetén. Azért a találati arányt 

vizsgáltuk az előzőekben bevezetett találat helyett, mert a felolvasókat vizsgálva a találatra 

nem sikerült jól illeszkedő modellt találni. Ezúttal egyszempontos ANOVA modellel 

dolgoztunk, mivel a találati arány folytonos változó volt. A szignifikáns esetekben Tukey-

féle post-hoc teszt alkalmazásával történtek a páronkénti összehasonlítások. Az 

egyszempontos ANOVA alkalmazhatóságához megvizsgáltuk a függő változó 

szimmetriáját, külön normalitásvizsgálatot nem végeztünk. 

Az adatok feldolgozása az SPSS szoftver 22. verziójával történt. 

III.7.2. A vizsgálat eredményei  

Először azt ellenőriztem, hogy volt-e szignifikáns összefüggés a szavazatok száma és a 

felnézések között. Azt találtam, hogy a szavazatok száma szignifikánsan előre jelezte a 

szemkontaktus meglétét: χ² =174.6775, p <.0001.  

 

Ezt követően került sor a kitöltők (hallgatók) összehasonlítására.  

 

Megvizsgáltam, hogy a találat függött-e a nemtől, az életkortól, a lakhelytől, és volt-e 

szignifikáns különbség nem, kor, lakhely szerint a találatok tekintetében. Azt találtam, 

hogy a nemek összehasonlítása χ²=1,4586; p=0,2272, a korcsoportoké pedig χ²=7,1456; 

p=0,1284 értéket adott, vagyis sem a nemek, sem a korcsoportok alapján nem volt 

szignifikáns kapcsolat a találatok számával. A következő lépésben azt vizsgáltam meg, 

hogy az egyes felolvasók (FO) és a találatok száma hogyan viszonyult egymáshoz.  

                                                 
92

 Az adatok statisztikai feldolgozását erre felkért statisztikus, Borsos Mariann végezte. 
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22. ábra 

A felnézések (szemkontaktus) és a találatok darabszáma felolvasónként (FO) 

A 22. ábrán látható, hogy az 1. és a 4. felolvasó kapta a legtöbb találatot (amikor a 

kitöltők helyesen szavaztak). Ez azért volt feltűnő, mert míg az 1. felolvasó tizenhét 

alkalommal nézett föl a szövegből, addig a 4. felolvasó mindössze hatszor. A találatok 

számában viszont közel egyformán végeztek, vagyis a 4. felolvasó esetében a hallgatók 

sokkal többször szavaztak helyesen. A 9. táblázat a felnézések, a találatok és szavazatok 

számát mutatja, felolvasónként. 

9. táblázat 

A felnézések, a szavazatok és a találatok darabszáma felolvasónként 

 

60 kitöltő, 1297 tipp 1. FO 2. FO 3. FO 4. FO összesen 

Összes szavazat 345 244 281 427 1297 

Összes találat 140 62 50 136 388 

Összes szemkontaktus 17 5 5 6  

 

A statisztikai feldolgozás során itt azt vizsgáltam, hogy az egyes felolvasók között van-

e különbség a találatokat illetően. Logisztikus regressziót alkalmazva azt találtam, hogy a 

felolvasók és a találatok száma között χ²=67,7385; p<0,0001 volt az összefüggés, vagyis a 

találatok száma előre jelezte a szemkontaktus meglétét.   
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Ezt követően, a logisztikus regresszióban szignifikánsnak bizonyult változókat 

páronként post-hoc (Wald chi-négyzet) teszttel ellenőriztem. A felolvasók páronkénti 

összehasonlításából kapott eredményeket a 10. táblázat összegzi. 

 

10. táblázat 

A felolvasók páronkénti összehasonlítása 

 

 

A 2. és a 3. felolvasó összehasonlítása nem mutatott szignifikáns különbséget, 

ugyanakkor mind az 1. mind a 4. felolvasó szignifikánsan különbözött a többi háromtól, 

ahogyan a 10. táblázat mutatja. A vizsgált minta elemszáma (4 fő) ahhoz nem elegendő, 

hogy megtudjuk: pontosan miben különbözött egymástól a négy felolvasó. Mivel azonban 

a felolvasók között volt egy, akinél a kitöltők sokkal nagyobb, a 60 főnek több mint hatvan 

százaléka adott helyes szavazatot, vagyis „hallotta” a szemkontaktust, megnéztem, hogy ez 

a felolvasó, a 4. felolvasó miben tért el a többiektől, mit csinált másként a felolvasásban. 

Ezt összegzi a 11. táblázat.  

11. táblázat 

A felolvasás időviszonyai, a találatok és a szavazatok 

 

51 szó, 343 hang 1. FO 2. FO 3. FO 4. FO 

felolvasás sec 28  29  25  31  

szünetek db 11 11  11 13 

szünetek sec 2,58 2,48  3,42  5,22  

felolvasás szün. nélk. sec 25,42 26,52 21,58 25,78 

art. tempó hang/sec 13,41 12,82 15,79 13,26 

találatok száma db 140 62 50 136 

szavazatok db 345 244 281 427 

felolvasó felolvasó χ² p 

1 2 29,5993 <0,0001 

1 3 40,4787 <0,0001 

1 4 33,3948 <0,0001 

2 3 1,3045 0,2534 

2 4 11,2078 0,0008 

3 4 24,8913 <0,0001 
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A 11. táblázatban vastagon kiemelve látható, hogy a 4. felolvasó felolvasása tartott a 

leghosszabb ideig, ő tartotta a legtöbb szünetet, és ezek összideje is nála volt a 

leghosszabb. Artikulációs tempója viszont alig alacsonyabb az 1. felolvasóénál.  

Érdekesség, hogy miközben a találatok számában majdnem azonos eredményt ért el az 

1. felolvasóval, a szavazatok számában (a kitöltők által feltételezett szemkontaktus) 

jelentősen meg is előzi. Ennek alapján sokkal többen hallották, vagy vélték hallani a 4. 

felolvasó esetében a szemkontaktust, mint az 1. felolvasónál. Megnéztem azt is, hogy a 

szünetek hogyan viszonyulnak a felolvasás összidejéhez (4. grafikon):  

 

 

 

 

 

 

 

4. grafikon 

A felolvasás összideje és a szünetek aránya a felolvasáshoz képest (FO = felolvasó) 

 

Elvárásomnak megfelelően azt találtam, hogy a szünetek aránya a teljes felolvasási 

időhöz képest nem éri el a 20%-ot, vagyis kevesebb, mint az élő beszédben mért 20-30% 

közötti érték (pl. Gósy 2003a, Váradi 2010). Ugyanakkor figyelemre méltó a 4. felolvasó 

16,84%-os aránya, amely közelíti az élő beszédre mért 20%-30%-os értéktartomány alsó 

határát. Bár a szünetek időtartamát a szakirodalom inkább egyénfüggőnek tartja (Gósy 

2004, Bóna 2013, Váradi 2010), figyelemre méltó, hogy a legtöbb találatot elérő 4. 

felolvasó a szünetezésben tér el leginkább a másik három felolvasótól.  

Mindegyik felolvasó esetében előfordult hibázásból adódó újrakezdés: a 2. 

felolvasó két alkalommal, a többiek pedig egy-egy alkalommal indítottak újra egy-egy 

szót, ez minden esetben mondatkezdésre esett. Ezeket kitöltött szünetként vettem 

figyelembe (12. táblázat): 
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12. Táblázat 

Az újrakezdések miatt keletkezett, kitöltött szünetek ideje 

 

Felolvasók 1. FO 2. FO 3. FO 4. FO 

Kitöltött szünetek (sec) 0,149 0,246 0,143 0,084 

 

Az egyes felolvasók beszédtempóját és artikulációs tempóját is összehasonlítottam 

felolvasónként. Az összehasonlítást a 5. grafikon mutatja. 
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5. grafikon 

A négy felolvasó artikulációs- és beszédtempója 

 

A 5.grafikonban bemutatott adatok azt mutatják, hogy a 4. felolvasó beszédtempója 

a leglassúbb, artikulációs tempó tekintetében viszont a 2. felolvasó eredménye a 

legalacsonyabb. A beszéd- és az artikulációs tempót összehasonlítva a 4. felolvasó 

esetében van a legnagyobb különbség a két érték között – 2,25 hang/s, míg a 2. felolvasó 

esetében a különbség értéke csupán 1,11 hang/s. Ez is megegyezett az elvárásaimmal, 

hiszen a 4. felolvasó tartotta a legtöbb, és összességében leghosszabb szünetet is, az 

magyarázza a beszédtempója és artikulációs tempója közötti nagyobb különbséget.  
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13. Táblázat 

A négy felolvasó (FO) artikulációs- és beszédtempójának összehasonlítása 

 

Felolvasók egység 1. FO 2. FO 3. FO 4. FO 

Artikulációs tempó hang/s 13,49 12,93 15,89 13,31 

Beszédtempó  hang/s 12,25 11,82 13,72 11,06 

Különbség hang/s 1,24 1,11 2,17 2,25 

 

Azt is megnéztem, hogy melyik felolvasó melyik szóra kapta a legtöbb találatot – 

itt is a 4. felolvasó eredménye volt kiemelkedő. Ugyanakkor minden felolvasó esetében a 

mondat utolsó szava (1. mondatnál: törvényeket, 2. mondatnál: átfogni) hozta a legtöbb 

találatot. Az 1. és a 4. felolvasó az első mondat, a 2. és a 3. felolvasó pedig a második 

mondat utolsó szavára kapta a legtöbb találatot. A legtöbb találatot kapott szavak és 

megoszlásuk a 14. táblázatban láthatók. 

14. táblázat 

A legtöbb találat egy szóra felolvasónként  

 

Legtöbb találat / szó 1. FO 2. FO 3. FO 4. FO 

108 törvényeket 27 26 19 36 

108 átfogni 26 29 22 31 

 

A 14. táblázat a két mondatvégi szóra kapott találatokat mutatja. Bár a két szóra 

azonos számú találat érkezett, ezek megoszlása eltérő: a válaszadók közül a legtöbben a 4. 

felolvasónál érték el a legtöbb találatot, mind az első, mind a második mondat végén. Az 

összes válaszadó számában kifejezett eredményeket a 15. táblázat mutatja. 

15. táblázat 

Találatok száma a mondatok végén álló szóra az összes válaszadó százalékában 

 

Összes válaszadó (60 fő)  %-a felolvasónként 

Felolvasók 1. FO 2. FO 3. FO 4. FO 

1. mondat vége 45,00% 43,33% 31,66% 60,00% 

2. mondat vége 43,33% 48,33% 36,66% 51,66% 

 

Végül azt vizsgáltam meg, hogy a szavak pozíciója befolyásolta-e a találatok 

számát. Három csoportot hoztam létre a szövegben szereplő szavakból: vessző előtti szó, 
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mondat végén álló, és egyéb pozíciójú szó. (Az „egyéb” kategóriában csak azokat a 

szavakat vizsgáltam, amelyeknél volt szemkontaktus.) A mondat végén nem lehetett 

rosszul szavazni, mivel mindkét esetben mindegyik felolvasó felnézett. Ezért ezt a 

csoportot nem vizsgáltam tovább.  

Az összes találat tekintetében tehát csak a ’vessző előtti’ és ’egyéb’ csoportba sorolt 

szavakat vizsgáltam, a helyes szavazatok aránya szerint. (Helyes szavazatnak az számított, 

ha a hallgató szavazott és volt felnézés.) 

A találati arányok átlagában jelentős különbséget találtunk: az „egyéb” kategóriába 

tartozó szavakkal együtt járó szemkontaktust sokkal nagyobb arányban találták el a 

hallgatók, mint a vessző előtti szavakat (16. táblázat): 

 

16. táblázat 

Találati arányok a szavak pozíciója szerint 

Találati arányok:  

Vessző előtt 0,1485 

Egyéb szó 0,3194 

 

 A vessző előtti pozícióban álló szavakat, a rájuk adott szavazatokkal és a 

felnézésekkel együtt a 17. táblázatban lehet részletesen megtekinteni. 

 

17. táblázat 

A vessző előtti szavak, a találatok és a szavazatok száma felolvasónként 

 

vessző előtti szó összes találat összes szavazat szavazat db/FO megjegyzés 

megszokták 0 17 0 egyik FO sem nézett föl 

ítélnek 34 71 22, 8, 7 , 32 4.FO 

dolgokhoz 0 66 15, 8, 20, 20 egyik FO sem nézett föl 

hatolni 0 53 12, 9, 14, 16 egyik FO sem nézett föl 

hozzászokva 6 17 4, 3, 2, 5 1. FO 

viszont 13 53 11, 8, 16, 11 1. FO 

okoskodnak 0 45 10, 7, 7, 21 egyik FO sem nézett föl 

értenek  0 38 7, 15, 4, 10 egyik FO sem nézett föl 

tartozik 20 49 16, 6, 8, 17 4. FO 

keresnek 0 24 5, 3, 10, 5 egyik FO sem nézett föl 
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A vessző előtti szavak esetében a logikus volt feltételezni, hogy a hallgatók ott 

elvárják a szemkontaktust. Ezt azért vélelmeztem, mert az iskolában ma is azt tanítják, 

hogy „vesszőnél felvisszük a hangunkat” és arra számítottam, hogy ez a felnézések 

számában is megnyilvánul. 

18. táblázat 

Az egyéb pozíciójú szavak, a felnézések, a találatok és a szavazatok száma 

(dőlt szedéssel jelöltem a vessző után áalló szavakat) 

 

egyéb pozíciójú szó össz. találat össz. szavazat Felolvasó, aki felnézett  találat 

megérzésükre 1 9 1. 1 

hallgatva 4 9 4. 4 

nem 5 13 1. 5 

következtetést 3 10 1. 3 

igénylő 3 7 1. 3 

ahhoz 1. 5 25 1. 5 

hogy 2 7 1. 2 

megkeressék 3 18 2. és 3. 1 és 2 

a 2. 2 12 2. és 3. 1 és 1 

Azok 12 71 1. 12 

ahhoz 2.  7 27 1. 7 

megérzés 13 28 1. 13 

körébe 5 14 1. 5 

képtelenek 9 18 1. és 3. 6 és 3 

egyetlen  4 21 1. és 3. 1 és 3 

mindent 21 26 1. 2.és 4. 5, 5, 11  

 

 

A két szócsoport között („vessző előtti”, illetve „egyéb” pozíciójú szavak) a találati 

arányok összehasonlítása ANOVA-val történt; a csoportok között szignifikáns különbséget 

jelzett a modell (F(1,23) =4,92, p=0,0366). 
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III.7.3. A percepciós vizsgálatból levonható következtetések 

 

A szavazatok száma szignifikáns előrejelzője volt a szemkontaktusnak, vagyis a 

hallgatók nem véletlenszerűen jelöltek, hanem valamilyen módon érzékelték, hogy mikor 

volt szemkontaktus.  

Ebben a mintában a találatok száma nem függött a hallgatók nemétől és életkorától, 

ugyanakkor ezt az adatot óvatosan kell kezelni, több okból is: a nők és a férfiak száma (21 

és 39 fő), valamint a résztvevők életkori megoszlása (legtöbben a huszonévesek voltak) 

torzíthatja a mintát, a 60 fős minta pedig nem elég nagy. Bár a lakóhely szerinti 

összehasonlítás két településtípusra (Budapest – egyéb város, illetve egyéb város – 

megyeszékhely) szignifikáns különbséget mutatott, ezt az eredményt nem vettem 

figyelembe, hiszen nem reprezentatív a minta, ráadásul az egyik csoportban (egyéb 

település) mindössze 3 fő volt.  

A felolvasók összehasonlítása alapján arra lehet következtetni, hogy a találatok 

számát a felolvasó is befolyásolja. A legtöbb találatot a 4. felolvasó kapta, hogy ebben az 

adatok alapján szerepet játszott a szünetezés, valamint a beszédtempó és az artikulációs 

tempó. A szünetek darabszáma és összideje is a 4. felolvasó esetében volt a legmagasabb, 

míg beszédtempójának és artikulációs tempójának az értéke a legalacsonyabb. Itt érdemes 

még megemlíteni a 3. felolvasó szélsőségesen magas artikulációs tempóját – 15,89 hang/s 

–, míg a 4. felolvasónál ez az érték 13,31 hang/s, ami a normál tartomány sávjába esik. 

Úgy tűnik, a 3. felolvasó esetében ezt nem „jutalmazták” találatokkal a kitöltők: neki jutott 

a legkevesebb, összesen 50 db.  

A szavak pozícióját vizsgálva feltételezhető, hogy a hallgatók a mondat végén 

mindenképpen elvárták a szemkontaktus meglétét, erre mutat, hogy a két, mondat végén 

álló szóra érkezett a legtöbb szavazat. Érdekes, hogy pontosan ugyanannyi szavazatott 

kapott ez a két szó, de a találatok (ebben az esetben minden szavazat találat is volt) nem 

egyformán oszlottak meg a négy felolvasó között. Ez az eredmény is megerősíti, hogy a 

felolvasó beszédképe hatással van a hallgatók percepciójára. 

Nem igazolódott az a feltevésünk, hogy a szavak vessző előtti pozíciójában a 

hallgatók elvárnák a szemkontaktust. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy az összesen 10 

vessző előtt álló szóból mindössze négy szónál volt 1-1 szemkontaktus – tehát a felolvasók 

sem érezték szükségét, hogy a vesszőnél fölnézzenek.  

Az „egyéb” pozícióba sorolt szavak esetében kétszer gyakrabban találták el a 

hallgatók a szemkontaktus meglétét, mint más szavaknál, jóllehet a szavak pozíciója ezt 
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nem indokolta (ezeket a szavakat nem követte vessző, és nem álltak mondat végén). Ez az 

eredmény pedig azt támasztja alá, hogy a hallgatók valamilyen módon érzékelik a 

szemkontaktust. Az összesen tizenhat „egyéb” pozíciójú szóból összesen három állt vessző 

után. Az ezekre adott találatok azonban itt sem mutatták, hogy ez a pozíció segítette volna 

a hallgatókat.  

Mindezeket összevetve, az eredeti két feltevésünk közül:  

a) a hallgatók képesek hallás alapján érzékelni a szemkontaktust (vagyis meghallják), vagy  

b) nem képesek meghallani, de elvárják – a vizsgálati eredmények ezen a mintán az elsőt 

támasztották alá. Ennek alapján kijelenthetjük, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy 

a hallgatók valamilyen módon pusztán hallás alapján is képesek érzékelni a 

szemkontaktust. A statisztikai elemzések alátámasztják, hogy a találatok nem a véletlen 

alapján születtek: a szavazat előrejelzője volt a szemkontaktus meglétének, illetve az egyes 

felolvasók között szignifikáns eltérés mutatkozott. 

 Felmerül a kérdés, vajon mi magyarázhatja ezt a jelenséget. Egy 

idegtudományi kutatás eredménye szerint (Spratling–Johnson 2004) az agykéreg 

felépítésében fontos szerepet játszik a visszajelzést (feedback) szolgáló kapcsolatok 

hálózata, amelyeknek az idegrendszeri szintű információfeldolgozási folyamatokban van 

jelentőségük. A szerzők a vizuális figyelem vizsgálata során azt valószínűsítik, hogy a 

különböző ingerek feldolgozásában ugyanaz a szinapszis-hálózat vesz részt, függetlenül az 

inger természetétől. Ha ez így van, akkor ez magyarázhatja, hogy valóban képesek 

vagyunk a szemkontaktus „meghallására”.  
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IV. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

E dolgozatban kiinduló hipotéziseimet két csoportra osztottam, mivel ezek részben 

a beszéd produkciójához, részben percepciójához köthetők. Ezért a következtetéseket is 

külön vonom le, e két területhez kötve. 

A beszéd produkciójához kapcsolódó hipotéziseim a következők voltak: 

a) a beszédjellemzők és a testbeszéd-jellemzők között összefüggések vannak,  

b) ezek között vannak olyanok, amelyek következetes együttjárást mutatnak, 

c) ezek az összefüggések eltérő módon és mértékben jelenhetnek meg férfiak és nők 

esetében, 

d) a beszédfolyamatban megnyilvánuló testbeszéd-elemek működése objektíven 

megfigyelhető, számszerűsíthető, és így statisztikailag vizsgálható. 

 A dolgozatban az első bemutatott vizsgálat (B-TB 20) egy 20 résztvevő adatait 

feldolgozó elővizsgálat volt. Az elővizsgálatot azért mutattam be önállóan, mert itt dőlt el, 

hogy a kérdésnek egyáltalán van-e létjogosultsága. Az elővizsgálatban összesen nyolc 

vizsgált változóra gyűjtöttünk adatokat (beszédtempó, megnyilatkozásvégi dallammenet, 

szemkontaktus-használat, lábmozgások, kézmozgások, fejmozgások és ezek nemekre 

jellemző megvalósulásai). A vizsgált eszközök alvariációit is adatoltuk, percenkénti 

darabszám, és a megvalósulás iránya alapján (például a szemkontaktus-törés irány szerint 

lehetett lefelé, fölfelé, vagy oldalra megtörő; a fejmozgás függőleges vagy oldalirányú, 

stb). 

Szignifikáns együtt járást találtam (Pearson-korreláció alapján) beszédjellemzők és 

testbeszéd-jellemzők között, a következő eszközök esetében: a megnyilatkozások száma 

(db/perc) és a szemkontaktus-törések, kézgesztusok, félkezes gesztusok darabszáma között. 

A lezárt megnyilatkozásvégek (ponthanglejtés) és a szemkontaktus-törések száma (db/perc) 

között negatív összefüggés volt, a kézgesztusokkal (db/perc) pedig pozitív. Ezek az 

eredmények azt mutatták, hogy vannak együtt járások beszédjellemzők és testbeszéd-

jellemzők között. A kutatásnak ebben a szakaszában azonban még nem állíthattam, hogy 

az eredmények bizonyítják is ezeket az összefüggéseket, hiszen a 20 fős minta túlságosan 

kicsi volt.  

Ezért a második (B-TB 42) vizsgálatban kibővített mintán ellenőriztem, hogy 

azonos összefüggéseket kapok-e az első (B-TB 20) vizsgálatban találtakkal. Mindössze két 

olyan eredményt kaptam, amely pontosan megegyezett az első vizsgálatban talált 
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eredményekkel. A Pearson-korrelációs értékek ugyanakkor több vizsgált változó esetében 

közel voltak a szignifikáns értékhez, és a csoportonkénti összehasonlításban is több azonos 

eredmény mutatkozott, valamint újabb összefüggések is kirajzolódtak. Ezeket összegezve 

azt találtam, hogy az egyes eszközök között a következő összefüggések mutatkoznak: 

- a lezárt megnyilatkozásvégek a kézgesztus-használattal,  

- a lábmozgások a fejmozgásokkal,  

- a szemkontaktus használata pedig a fejmozgással korrelál. Valamennyi összefüggés (az r 

érték alapján) közepes erősségű volt.  A lezárt megnyilatkozásvég és a kézgesztus 

használatának összefüggése volt az a kapcsolat, amely már a B-TB 20-as vizsgálatban is 

megmutatkozott.  

A résztvevők csoportonkénti összehasonlítása mindkét vizsgálatban azt mutatta, 

hogy a nők és a férfiak eszközhasználatában eltérések vannak. Különbséget találtam a 

megnyilatkozásvégek dallammenetében, amely szerint a nőkre jellemzőbb a lebegő zárlat, 

míg a férfiak többször használnak zárlatnál ún. ponthanglejtést, és az emelkedő zárlatok is 

rájuk jellemzőbbek. A nők és a férfiak beszédtempója is különbözött; a férfiaknál adatolt 

gyorsabb tempó (33,5 szótag/perc különbség a nőkhöz képest) megegyezett más kutatási 

eredményekkel, és ez az összefüggés mind a magyar irodalmi adatokkal, mind más 

nyelveken végzett kutatások eredményeivel megegyezik.  

Az előadói minősítés alapján létrehozott csoportokban a két minta azonos 

eredményt adott abban, hogy a férfiak és nők közötti beszédtempó-különbség a jó és a 

gyenge előadók esetében eltűnt. Bár úgy döntöttem, hogy a beszédtempó vizsgálatát a 

következő lépésben nem folytatom, mivel túlságosan sok egyéni tényező befolyásolhatja, 

ezt az adatot mégis fontosnak érzem, mert azt mutatja, hogy a beszédtempónak kiemelt 

szerepe van az előadó megítélésében. Ezt önálló kutatási témának vélem, amelyet érdemes 

lenne sokkal nagyobb mintán, önálló vizsgálatban ellenőrizni. 

A B-TB 20 és a B-TB 42 vizsgálatban csak leíró statisztikai módszereket 

használtam az adatok feldolgozásához, mivel mindkét minta kis elemszáma torz 

eredményekre és következtetésekre vezethetett volna. Így ebben a szakaszban csupán arra 

következtettem, hogy az együtt járás beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők között 

valóban létezik. Ahhoz azonban, hogy ezeknek az együtt járásoknak a természetéről, 

kapcsolatáról, vagy nemek szerinti eltéréseiről pontosabb képet kaphassak, nagyobb 

mintára volt szükség. Ez egyben megkövetelte, hogy a gyűjtött adatok számát 

csökkentsem, és egy új, egyszerűbb és pontosabb mérési módszer kidolgozására is 

lehetőséget adott.  
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Az új módszer kidolgozásában a legfontosabb szempontnak az objektív 

mérhetőséget tartottam. Ehhez az intonációs fonológia Varga-féle megközelítése
93

 adott 

mintát. E megközelítés alapján az egyes eszközöket két kritérium: a diszkrétség (van vagy 

nincs jel) és a jelentés-megkülönböztető funkció
94

 alapján tettem mérhetővé.  

A B-TB 300 főre kiterjedő harmadik vizsgálathoz összesen öt eszköz mérését 

határoztam meg így, a következőképpen: 

 

MVL
95

: van – nincs (lezárt megnyilatkozásvég); a viszonyítás alapja a 

megnyilatkozás vége. Szempont az irány: ereszkedő – lebegő – emelkedő. 

 

Szem: van – nincs (szemkontaktus a megnyilatkozás végén); a viszonyítás alapja a 

megnyilatkozás vége.  

 

Fej: van – nincs (fejmozgás); a viszonyítás alapja a test függőleges tengelye. 

Szempont 1: függőleges – vízszintes – előredöntött oldalirányú. Szempont 2: laza – 

kissé kötött – kötött. 

 

Kéz: van – nincs (kézgesztus); a viszonyítás alapja a tenyér iránya: felfelé, lefelé 

fordul, vagy függőleges. Szempont: a gesztustér (McNeill 2005 alapján) – a nyak – 

váll – könyök által határolt, az előadó előtti gömb alakú tér.  

 

Láb: van – nincs (lábmozgás a megnyilatkozás végén). A viszonyítás alapja a 

megnyilatkozás vége. Szempont az irány: előre-hátra – oldalt – összevissza.  

 

Ez lehetővé tette az egyes eszközök használatának objektív mérését, százalékos 

értékben történő kifejezését, és összehasonlításukat.  

A módszertant részletesen bemutató III.6.2. és III.6.3. alfejezetekben igyekeztem 

kellőképpen alátámasztani, miért döntöttem a bemutatott mérési módszerek mellett, illetve 

miért gondolom, hogy az egyes eszközök esetében alkalmazott módszer megfelelő. Mivel 

teljesen új módszertant mutatok be, feltételezhető, hogy azt kritikus szemmel fogadják e 

dolgozat bírálói. Ugyanakkor úgy vélem, lehetséges fogyatékosságai ellenére is sikerült 

                                                 
93

 Varga 1994 
94

 A jelentés-megkülönböztető funkciót e dolgozatban csak példákkal illusztráltam a III.6.3. fejezetben, 

elsősorban terjedelmi okokból.  
95

 MVL= a megnyilatkozásvég lezárt. 
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egy olyan módszertan alapjait lefektetni, amely alkalmas sok résztvevővel végzett további, 

hasonló vizsgálatok elvégzéséhez. A kritikák pedig segíthetnek a módszer egyes 

elemeinek, vagy akár egészének továbbfejlesztésében.  

A B-TB 300 fős vizsgálat eredményei az új módszertan alapján is megerősítették a 

korábbi két vizsgálat eredményeinek nagy részét, illetve világossá tették az egyes eszközök 

együtt járásának kapcsolatát. (ebben a vizsgálatban az egyes eszközök százalékban 

kifejezett értékelését hasonlítottuk össze, az új módszertan alapján.). Összegezve az 

eredményeket, a teljes mintára a következő szignifikáns kapcsolatokat találtuk (MVL: a 

megnyilatkozásvég lezárt): 

- a MVL a Szem, Kéz, és a Láb eszközzel 

- a Fej a Kéz és a Láb eszközzel 

szignifikáns kapcsolatban van (Pearson-korreláció alapján, p<0,05).  

 

Az eredmények alapján tehát elmondható, hogy: legalább egy beszédjellemző legalább 

három testbeszéd-jellemzővel összefügg, és van legalább egy olyan  összefüggés (a Fej és a 

Láb), amely  következetes együtt járást mutat. Következetes együtt járásnak azt az esetet 

tekintem, amikor az összefüggés azonos erősségben, minden vizsgált mintán 

megmutatkozik. Ez az adatok elemzése alapján a Fej és a Láb eszköz kapcsolatára teljesül.  

 

A további statisztikai vizsgálat alapján (Kruskal-Wallis teszt) azt találtam, hogy a 

nők és a férfiak csoportja szinte minden vizsgált eszköz használatában eltér egymástól. A 

kapott összefüggések közül minden esetben a nők csoportja volt az, amelyre nem volt 

szignifikáns valamely, a teljes csoportra és a férfiak csoportjára szignifikánsnak bizonyuló 

összefüggés. 

Mindkét nemre igazolható összefüggések a következő eszközök kapcsolatában voltak:  

- MVL és Szem 

- Fej és Láb 

- Fej és Kéz 

A feldolgozott adatok  alapján a két nem egyetlen összefüggés kivételével minden 

összefüggésben eltéréseket mutatott, tehát még a mindkét nemre szignifikáns 

összefüggések is eltértek nemek szerint. Az adatok azt mutatják, hogy minden esetben a 

nők csoportjában volt gyengébb a kapcsolat. Az egyetlen összefüggés, amelynek az 

erősségében nem találtunk jelentős eltérést a nemek szerint, a Fej és a Láb kapcsolatában 
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mutatkozott. A következtetések alátámasztására a 19. táblázatban bemutatom azokat az 

összefüggéseket, amelyek a teljes mintára is, és mindkét nemre is szignifikánsak voltak: 

 

19. Táblázat 

A teljes mintán és mindkét nemre szignifikáns kapcsolatok 

 

 MVL   Láb  Kéz 

Szem Férfi 0.46352 

<.0001 
Fej Férfi 0.35872 

<.0001 
Fej Férfi 0.41454 

<.0001 
Szem Nő 0.29926 

0.0038 
Fej Nő 0.32163 

0.0018 
Fej Nő 0.24254 

0.0198 
Szem 300 fő 0.41572 

<.0001 
Fej 300 fő 0.34949 

<.0001 
Fej 300 fő 0.33578 

<.0001 

 

A nemek összehasonlítására alkalmazott Kruskal-Wallis teszt ezen kívül:  

- a lezárt megnyilatkozásvégek esetében megerősítette a korábbi, mindkét mintában 

megjelenő eredményt a nők és a férfiak eltérő megnyilatkozásvég-használatával 

kapcsolatban: a két nem között szignifikáns eltérést találtam (p=0,0008). (A férfiak 

jellemzően többször használnak ponthanglejtéssel megvalósított zárlatot a 

megnyilatkozások végén.) 

- a Fej-eszköz értékeiben szintén szignifikáns különbség volt a nemek között: a nőkre 

magasabb fejmozgás-értékek jellemzők, mint a férfiakra (p=0,0005). (A magasabb érték itt 

azt jelenti, hogy ennek az eszköznek a használatában a nők jobban teljesítettek, mint a 

férfiak.) 

A minta nemek közötti létszámbeli eltéréséből adódó esetleges torzító hatást külön 

is megvizsgáltam (Kruskal-Wallis elemzés). A véletlen mintavétellel kiegyensúlyozottá 

tett 192 fős mintán is szignifikáns volt az eltérés a szimulációval generált esetek 97.2%-

ában, illetve 99.1%-ában.  (Azokban esetekben, ahol az eredeti mintán végzett teszt nem 

jelzett szignifikáns eltérést, a szimulált minták 99.9%-ában, 90.2%-ában, illetve 97.6%-

ában szintén nem volt szignifikáns az eltérés.)
96

 Ez arra mutat, hogy a nemek közötti 

eltérés a testbeszéd-eszközök használatában következetes.  

 

Ezek az eredmények alátámasztják, hogy a vizsgált összefüggések eltérő módon és 

mértékben jelennek meg férfiak és nők esetében.  

 

                                                 
96

 Véletlen mintavétellel kiválasztott 100 férfi adataival összehasonlítva, a mintavételezést és az 

összehasonlítást 1000-szer elvégezve. Mind az eredeti, mind a szimulációs mintán történt összehasonlítás 

során a p<0.05 értéket tekintettük szignifikánsnak 
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 Tudomásom szerint mindeddig nem került sor ilyen nagy mintán nemek közötti 

összehasonlító vizsgálatra.  

 

Az alkalmazott új mérési módszerrel bemutattuk, hogy a beszédfolyamatban 

megnyilvánuló, vagy arra hatással lévő testbeszéd-elemek működése objektíven 

megfigyelhető, számszerűsíthető, és így statisztikailag vizsgálható.  

 

A dolgozatban bemutatott mérési módszer validálása még nem történt meg, de az 

egyes eszközök alapján kapott eredmények és az eszközök átlaga közötti kapcsolatot 

egytényezős ANOVA futtatásával megvizsgálva azt találtuk, hogy minden vizsgált eszköz 

esetében p<0,0001 volt az érték. Ez azt jelzi, hogy mindegyik eszköz mérésére 

megbízhatónak tekinthető a módszer. 

Összefoglalva elmondható, hogy alátámasztottuk a beszédjellemzők és testbeszéd-

jellemzők összefüggéseit, ezek közül három összefüggésről azt is, hogy következetesen és 

mindkét nem esetében együtt járnak. Erősségüket tekintve ezek az összefüggések 

közepesnek mondhatók, ami alapján megbízhatónak lehet tekinteni őket. Emellett olyan 

módszertant sikerült létrehozni, amely alkalmas mind a beszédjellemzők, mind a 

testbeszéd-jellemzők objektív mérésére és összehasonlítására.  

A munkahelyi beosztás szerint létrehozott felsővezető (FV) – középvezető (KV) – 

nem vezető munkatárs (NV) csoportosítás alapján a három csoport között három eszköz: a 

lezárt megnyilatkozásvégek, a szemkontaktus (megnyilatkozásvégen) valamint a 

lábmozgások használatában találtunk szignifikáns különbségeket.  

A lezárt megnyilatkozásvég felsővezetőkre a megnyilatkozások 48,59%-ában, 

középvezetőknél 42%-ban, a munkatársak esetében 33, 9%-ában jellemző. Ebben a 

mutatóban a felsővezetők csoportját a középvezetőkével összehasonlítva nem volt 

szignifikáns a különbség, a munkatársakkal összehasonlítva azonban mind a közép-, mind 

a felsővezetők értéke szignifikánsan eltért.  

A szemkontaktust a felsővezetők a megnyilatkozások végén 58,8%-ban, a 

középvezetők 47,74%-ban, a munkatársak viszont csak 43,5%-ban tartották meg. Ebben a 

mutatóban a felsővezetők mind a munkatársaktól, mind a középvezetőktől szignifikánsak 

különböztek. A középvezetők csoportja és a munkatársak között azonban nem volt 

szignifikáns az eltérés.  

A lábváltások esetében a felsővezetők 75,6 %-os értéke volt a legjobb, a 

középvezetők 72,96%-os értéke és a munkatársak 70,07%-os értéke azt mutatja, hogy 
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pozíció szerint fölfelé haladva csökken a fölösleges lábmozgások száma. A lábváltások 

száma a felsővezetők csoportjában szignifikáns különbséget mutatott mindkét másik 

csoporttal összehasonlítva.  

Ezekben az eltérésekben minden bizonnyal a magasabb társadalmi pozíció is 

szerepet játszik, de feltételezhető, hogy a vezetői karrier során, a ranglétrán való előbbre 

lépésbe belejátszik az is, ha valaki a vizsgált beszéd- és testbeszéd-jellemzők 

használatában jobbnak, ügyesebbnek bizonyul a többieknél. Ennek a területnek a további 

vizsgálata izgalmas, új eredményeket hozhatna.  

A dolgozatban egy percepciós vizsgálatot is bemutatok. A beszéd percepciójához 

kapcsolódóan azt feltételeztem, hogy a hallásra korlátozott percepció során akkor is 

szerepük van a testbeszéd-jellemzőknek, amikor a hallgató a vizuális csatorna által 

közvetített információt nem láthatja. Egy testbeszéd-jellemző, a szemkontaktus hatását 

vizsgálom a csak hallásra korlátozott percepcióban. A kutatás alapötletét Fónagy (1966) 

egy tanulmánya adta, amelyben bemutatja, hogy a mimika „hallható” – a hallgatók a 

vizuális csatorna hiányában, pusztán hallás alapján képesek voltak a beszélő mimikáját 

pontosan tükrözni.  

A percepciós vizsgálathoz felállított hipotéziseim a következők voltak: 

a) a hallgatók képesek meghallani, vagyis valamilyen módon érzékelni a szemkontaktust 

b) nem képesek erre, de a szavak bizonyos pozíciójában elvárják (pl. mondat végén és 

vessző előtt).  

A négy felolvasóval (két férfi és két nő) felvett, felolvasott hanganyagot az 

interneten létrehozott kérdőíven szavanként jelölhették a kitöltők a felvétel tetszés szerinti 

számú meghallgatása során. A hatvan kitöltő válaszait és a felolvasók beszédjellemzőit 

statisztikai módszerekkel megvizsgálva azt találtam, hogy a szavazatok száma szignifikáns 

előrejelzője volt a szemkontaktusnak, vagyis a hallgatók nem véletlenszerűen jelöltek, 

hanem valamilyen módon érzékelték, hogy mikor volt szemkontaktus. A szavak pozícióját 

vizsgálva a hallgatók a mondat végén mindenképpen elvárták a szemkontaktus meglétét, 

erre mutat, hogy a két, mondat végén álló szóra érkezett a legtöbb szavazat. Ugyanakkor a 

szavak vessző előtti pozíciója nem befolyásolta a találatok számát. Az „egyéb” pozíciójú 

szavak esetében – amelyek nem álltak sem mondat végén, sem vessző előtt vagy után, a 

hallgatók kétszer gyakrabban találták el a szemkontaktus meglétét, mint más szavaknál. Ez 

az eredmény azt támasztja alá, hogy a hallgatók képesek valamilyen módon érzékelni a 

szemkontaktust a hallásra korlátozott percepcióban is. 
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Az egyes felolvasók összehasonlítása alátámasztotta, hogy a felolvasónak is hatása 

van a találatok számára: a 4. felolvasó esetében kiemelkedően magas volt a találatok 

(helyes szavazatok) száma. Az ő produkciója a szünetezésben, valamint a beszéd- és az 

artikulációs tempóban jelentősen különbözött a többiektől. Mind a szünetek darabszáma, 

mind összideje nála volt a legtöbb, beszédtempójának és artikulációs tempójának az értéke 

pedig a legalacsonyabb. Ebből arra következtethetünk, hogy a szünetezés és a 

beszédtempó volt hatással a hallgatók percepciójára. Ezt a következtetést megerősíti a 

legkevesebb találatot elérő felolvasó adataival való összevetés: az ő szélsőségesen magas 

artikulációs tempója (15,89 hang/s, szemben a legtöbb találatot elérő felolvasó 13,31 

hang/s értékével) valószínűleg nehezítő körülmény volt a hallgatók számára.   

A jelenség magyarázatát az idegtudományi kutatásoktól várhatjuk: egy kutatási 

eredmény szerint az agykéreg felépítésében fontos szerepet játszik a visszajelzést 

(feedback) szolgáló kapcsolatok hálózata, amelyeknek az idegrendszeri szintű 

információfeldolgozási folyamatokban van jelentőségük. A szerzők a vizuális figyelem 

vizsgálata során azt valószínűsítik, hogy a különböző ingerek feldolgozásában ugyanaz a 

szinapszis-hálózat vesz részt, függetlenül az inger természetétől (Spratling–Johnson 2004). 
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TÉZISEK 

 

A bemutatott kutatások félspontán, illetve felolvasott beszéd alapján történtek. A kutatás 

eredményei alapján a következő tézisek fogalmazhatók meg.  

 

1) A megnyilatkozásvégi dallammenet és szemkontaktus, a fejmozgás és a 

lábmozgások, valamint a fejmozgás és a kézgesztus-használat között következetes 

együtt járás van.  Ezeket a kapcsolatokat objektív vizsgálati eredményekkel 

alátámasztottam alá. Mivel ezeknek az eszközpároknak a kapcsolata mindkét nemre 

szignifikáns összefüggésnek bizonyult, valószínű, hogy közöttük valamiféle huzalozott 

kapcsolat van. 

 

2) Az eredmények alátámasztják, hogy a nők és a férfiak a beszédjellemzők és a 

testbeszéd-jellemzők használatában eltérnek egymástól. Ezt az eredményt mindhárom 

bemutatott vizsgálat alátámasztotta. Az eredményt a részletes és statisztikai próbával újra 

ellenőrzött vizsgálatok viszonylag nagy (nemenként 100 fős) mintán következetesen 

alátámasztották. A kapcsolat erőssége a mindkét nemre szignifikáns adatoknál a nők 

csoportjában csökken. (A különbség okára többféle magyarázat is lehetséges, például 

okozhatja biológiai determináció, vagy lehet tanult viselkedés.)  

 

3) A nők és a férfiak eltérnek a megnyilatkozásvégek dallammenetének 

megvalósításában és a fejmozgás tekintetében is. A férfiak többször zárják le a 

megnyilatkozásokat ponthanglejtéssel: (2,91/perc a férfiak, 1,93/perc a nők átlagértéke), a 

nők fejmozgás-értékei viszont magasabbak (átlagosan 5%-kal jobb eredményt érnek el), 

mint a férfiakéi.  

 

4) A férfiak gyorsabban beszélnek, mint a nők. Ezzel megerősítettük mások (mind 

magyar, mind más nyelvekre vonatkozó vizsgálati eredményeit. A két nem közötti 

különbségre 33,5 szótag/ perc értéket mértünk. A nemek közötti tempókülönbség az 

előadói minősítésben a „jó” és a „gyenge” előadók esetében megszűnik. Ez megerősíti, 

hogy a hallgatók számára a beszédtempó fontos percepciós szempont. 
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5) Bemutattam egy mások számára is könnyen használható módszertant a 

beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők objektív mérésére, hasonló típusú összehasonlító 

vizsgálatokhoz. A módszert eszközönként statisztikai próbának alávetve az eredmény 

(ANOVA, p=0,0001) megerősítette, hogy az egyes eszközök mérésére a módszer 

alkalmas.  

6) Magyar nyelven elsőként végeztem el három beosztás szerinti csoport – 

munkatársak, középvezetők és vezetők – beszédjellemzők és testbeszéd-jellemzők 

használata szerinti összehasonlítását. Az eredmények azt mutatják, hogy a három csoport 

között három eszköz használatában volt szignifikáns különbség: A felső- és a 

középvezetők több lezárt megnyilatkozásvéget használnak, mint a munkatársak, a 

felsővezetők több megnyilatkozásvégi szemkontaktust használnak, mint a másik két 

csoport, a lábváltogatások pedig legkevésbé a felsővezetőkre jellemzőek. 

 

7) A hallgatók hallás alapján is képesek érzékelni a szemkontaktus meglétét – a hatvan 

értékelő adatainak statisztikai módszerekkel történő feldolgozása alátámasztotta, hogy a 

hallgatók nem véletlenszerűen jelöltek, hanem valamilyen módon érzékelték, hogy mikor 

volt szemkontaktus. A szavazatok száma előrejelzője volt a találatoknak. Érzékelésük 

pontossága függött a felolvasótól is: elsősorban a szünetezés, valamint a beszédtempó és az 

artikulációs tempó volt azonosítható befolyással a hallgatók percepciójára. 
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ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE 

 

 

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 

 

1. sz. táblázat A tartalom és a kapcsolat szintjének különbözőségei (II. 

axióma), az ábra  Griffin (2001:159.) nyomán készült, forrás: 

saját szerkesztés, 22. oldal 

2. sz. táblázat A résztvevők életkori megoszlása az egyes vizsgálatokban, 

nemek szerint, forrás: saját szerkesztés, 89. oldal 

3. sz. táblázat A 20 fős vizsgálatban talált szignifikáns Pearson-korrelációk, 

105. oldal  

4. sz. táblázat A 20 résztvevő beszédtempó-értékei nemek és besorolás 

szerint, 106. oldal 

5. sz. táblázat Eszközök közötti Pearson-korrelációk a 42 fős mintában, 

116. oldal 

6. sz. táblázat A 20 résztvevő beszédtempó-értékei és besorolása, 118. oldal 

7. sz. táblázat A vizsgált eszközök közötti Pearson-korrelációk. (MVL = 

ponthanglejtéssel lezárt megnyilatkozásvég), 138. oldal 

8. sz. táblázat  A szignifikáns korrelációk eltérései férfiaknál és nőknél, 

valamint a teljes mintán (MVL=lezárt megnyilatkozásvég), 

139. oldal 

9. sz. táblázat A szimuláció eredménye a két nem eltérő 

eszközhasználatáról, 142. oldal 

10. sz. táblázat A felolvasók páronkénti összehasonlítása, 156. oldal 

11. sz. táblázat A felolvasás időviszonyai, a találatok és a szavazatok, 156. 

oldal 

12. sz. táblázat Az újrakezdések miatt keletkezett, kitöltött szünetek ideje, 

158. oldal 

13. sz. táblázat A négy felolvasó (FO) artikulációs- és beszédtempójának 

összehasonlítása, 159. oldal 

14. sz. táblázat A legtöbb találat egy szóra felolvasónként, 159. oldal 

15. sz. táblázat Találatok száma a mondatok végén álló szóra az összes 

válaszadó százalékában, 159. oldal 
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16. sz. táblázat Találati arányok a szavak pozíciója szerint, 160. oldal 

17. sz. táblázat A vessző előtti szavak, a találatok és a szavazatok száma 

felolvasónként, 160. oldal 

18. sz. táblázat Az egyéb pozíciójú szavak, a felnézések, a találatok és a 

szavazatok száma, 161. oldal 

19. sz. táblázat A teljes mintán és mindkét nemre szignifikáns kapcsolatok, 

162. oldal 

 

ÁBRÁK JEGYZÉKE 

 

1. sz. ábra A bal félteke oldalnézeti képe és a fő központok, forrás: 

internetes képkeresés alapján saját szerkesztés, 47. oldal 

2. sz. ábra  Garrett beszédprodukciós modellje, forrás: internet, 66. oldal 

3. sz. ábra A kamera, a közönség és az előadó pozíciója a felvételek 

során, saját szerkesztésű ábra, 91 oldal 

4. sz. ábra A függőleges tengelyen a megnyilatkozások száma (db/perc), 

a vízszintesen a szemkontaktus-törések száma (db/perc), 104. 

oldal 

5. sz. ábra A nők és a férfiak csoportjának átlagos szótag/perc értékei, 

106. oldal 

6. sz. ábra A nők és a férfiak csoportjának eltérése a lebegő zárlatok 

(MV= Megnyilatkozásvég) használatában 

megnyilatkozásvégen. (A lebegő zárlatok átlagértékei.), 107. 

oldal 

7. sz. ábra A lezárt megnyilatkozásvégek megoszlása nemek szerint, 

109. oldal 

8. sz. ábra A beszédtempó alapján létrehozott csoportok és az oldalra 

megtört szemkontaktus átlagértékei csoportonként (db/perc), 

109. oldal 

9. sz. ábra Az összes lábmozgás és a beszédtempó átlagértékeinek 

kapcsolata. Függőlegesen a lábmozgások (db/perc), 

vízszintesen a beszédtempó (szótag/perc) átlagértékei 

láthatók, 110. oldal 
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10. sz. ábra A lezárt megnyilatkozásvégek és a kézgesztusok 

darabszámainak átlagértékei, 115. oldal 

11. sz. ábra Az összes lábmozgás és a beszédtempó kapcsolata. 

Függőlegesen a lábmozgások átlagát ábrázoltuk, 117. oldal 

12. sz. ábra A beszédtempó és az oldalra megtört szemkontaktus. 

Függőlegesen a három csoport átlagértékei, 118. oldal 

13. sz. ábra A gyenge, az átlagos és a jó kategóriába sorolt előadók 

beszédtempó-átlagai (szótag/perc), 119. oldal 

14. sz. ábra A megnyilatkozásvégek megvalósulásának eltérései a nők és 

a férfiak csoportjában, 121. oldal 

15. sz. ábra Az előadói minősítés és az összes lábmozgás átlaga. Az 

átlagok a függőleges tengelyen láthatók, 122. oldal 

16. sz. ábra A férfiak és a nők eltérő MVL-használata. A függőleges 

tengely a lezárt megnyilatkozásvégek százalékos átlagát 

mutatja, 141. oldal 

17. sz. ábra Férfiak és nők eltérő fejmozgás-használata. A függőleges 

tengelyen a fejmozgások értékelésének százalékos átlagai 

láthatók, 142. oldal 

18. sz. ábra A munkahelyi beosztás összefüggése a mondatvégi 

szemkontaktusok százalékos arányával (a százalékok 

középértékét a függőleges tengelyen ábrázoltuk), 143. oldal 

19. sz. ábra A munkahelyi beosztás összefüggése a letett pontok 

százalékos arányával. A középértékek átlagát a függőleges 

tengely mutatja, 143. oldal 

20. sz. ábra A munkahelyi beosztás összefüggése a lábváltások 

százalékos értékelésével (A középértékek átlagát a 

függőleges tengely mutatja), 145. oldal 

21. sz. ábra Felsővezetők, középvezetők és nem vezető munkatársak 

eszközátlaga. A vízszintes tengelyen az eszközátlagok. 

a függőleges tengelyről pedig az egyes átlagértékekbe tartozó 

csoportok nagysága látható, 150. oldal 

22. sz. ábra A felnézések (szemkontaktus) és a találatok darabszáma 

felolvasónként (FO), 155. oldal 
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GRAFIKONOK JEGYZÉKE 

 

1. sz. grafikon Nők és férfiak beszédtempójának (szótag/perc, átlagértékek) 

összehasonlítása előadói minősítésük szerint, 107. oldal 

2. sz. grafikon Férfiak és nők eredményei: a megnyilatkozások száma, és a 

megnyilatkozásvég (MNyV) hangmenetének jellemzői 

(átlagértékek, db/perc), 108. oldal 

3. sz. grafikon Férfiak és nők eredményei: a megnyilatkozások száma 

(átlagérték db/perc) és a megnyilatkozásvégek megvalósulása 

(átlagértékek, db/perc; lezárt, lebegő, emelkedő), 120. oldal 

4. sz. grafikon  A felolvasás összideje és a szünetek aránya a felolvasáshoz 

képest (FO = felolvasó), 157. oldal 

 

5. sz. grafikon  A négy felolvasó artikulációs- és beszédtempója, 158. oldal 
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MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet:  

MEGFIGYELÉSI LAP B-TB 20 és 42 

 

Sorszám                                    felvétel ideje            

     

Személy neme              férfi          nő        

 

Beszédsebesség (2.perc)   szótag/perc                      nem kell kitölteni 

 

Beszédtempó (benyomás alapján) gyors      átlagos        lassú            

    

Felvétel teljes tartama  (perc)                     

 

Fejmozgás össz.          db/perc              

 

Fejmozgás iránya        oldalra                   (db)          előre, hátra                (db) 

 

Pont összes (db)  

 

         felviszi                 lebegteti                  leteszi                   

 

Szemkontaktus össz törés/perc                    (db) 

 

Szemkontaktus törés iránya fel                           le               oldalra              

(db) 

                              

Lábváltás  összes (db)                 

                                      

egyik lábán áll                   ide-oda    

 

Kézgesztus   össz.                 

 

Gesztusok iránya   párhuzamos                   félkezes   

 

Jó előadó   átlagos előadó   gyenge előadó  

 

 

Egyéni megfigyelések, benyomások (a hátoldalon folytatható):     
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2. sz. melléklet: 

ÉRTÉKELŐ LAP 

Fejmozgás B-TB 300 

 

100% = laza, oldott, változatos irányú, kevés fejmozgás, egyenes, emelt fejtartás 

 

Értékelés 

Szempont Pozitív Negatív 
Levonás 

 Összesen 

Fejmozgás laza  kötött  
előfordul: 

10% 

ismétlődő:  

10% 
 

Mennyisége kevés  sok  10%   

Fejmozgás 

iránya 

Függőleges 

és 

oldalirányú 

 

 

 

  

ha csak az 

egyik van: 

10% 

ha nincs 

egyensúly: 

10% 

 

Fejtartás 

egyenes  döntött  10%   

emelt  
hanyag 
(lelógó)  10%   

mozdulatlan  
behúzott 

nyak  10%   

Egyéb   

mélyen 

papírba 

néz 
 

hosszasan: 

10% 

ismétlődő: 

10% 
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3. sz. melléklet: 

ÉRTÉKELŐ LAP 

Kézgesztusok B-TB 300 

 

100% = tenyér lefelé fordul, kézfej laza, aszimmetrikus, félkezes vagy ikonikus gesztusok 

 

Értékelés 

Szempont Pozitív Negatív 
Levonás 

 Összesen 

Kéz látható-e igen  
nem (pl. hátul, 

zsebre tett kéz)  10%   

Van-e 

kézgesztus 
van  

nincs (papírba 

kapaszkodik, 

kezet lefog, 

csípőre tesz) 
 10%   

Félkezes van  nincs  10%   

Kétkezes 
aszimmetriku

s  párhuzamos  10%   

Tenyér 

iránya 
lefelé  fölfelé  

előfordul: 

10% 

ismétlődő

:  

10% 

 

Mennyisége kevés  sok  5%   

Mozdulatok 

szélessége 
normál  

túl nagy 

vagy túl 

kicsi 
 5%   

Ikonikus 

gesztusok 
van  nincs  10%   

Kézfej laza  
Feszes 

(tenyér, 

vagy ujjak) 
 10%   

Egyéb   

játék tollal, 

papírral, kéz 

tördelése,st

b 

 10%   
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4. sz. melléklet 

ÉRTÉKELŐ LAP 

Lábmozgások B-TB 300 

 

100% - két lábon áll, és ha mozog, a mondatok végén a mozgás megszűnik. 

 

Értékelés 

Szempont Pozitív Negatív 
Levonás 

 Összesen 

Két lábon áll igen  
nem (felhúzott, 

keresztbe tett láb. 

Fél lábon állás) 
 

előfordul: 

10% 

folyamatos

: 

10% 

 

Járkálás kevés  sok  10%   

Van-e 

lépkedés 
nincs  van (előre-hátra, 

oldalra)  
előfordul: 

10% 

ismétlődő: 

10% 
 

Ritmikus 

lábmozgás 
nincs  

van (rázás, 

pipiskedés, testsúly-

áthelyezés) 
 

előfordul: 

10% 

folyamatos

: 

10% 

 

Mozgás 

mondat 

végén 

nincs  van  
előfordul: 

10% 

ismétlődő: 

10% 
 

Egyéb   nagy terpesz  10%   
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5. sz. melléklet 

 

SZ.J. Nyitó értékelése –  A 2. perc szövegátirata 

Szövegátirat (a téves kezdések, újraindítások és egyéb kitöltött szünetek zárójelben 

szerepelnek) 

 

egy (ö) mesevilág  a a könyv és három szereplő életét kísérhetjük végi három gyerek életét 

és (ö) a hét rész mindegyik önmagába egész (dee úgy ah) a hét történet pedig együtt alkot 

egy nagy (nagy ö) és izgalmas történetet szerintem (ö) Nobel-díjat érdemelne ezért a 

zírónő mégpedig azért mert rengeteg (gyer ö) gyerek kezdett el ezáltal olvasni és szerette 

meg az olvasást is ezért irodalomtörténeti jelentősége van ennek a (ennek a) műnek és egy 

kapcsolódási pont a gyerekek és a (és a) felnőttek között (ö) egy téma amiről (amiről 

minde) mindketten tudnak beszélni hogyha elolvassák úgyhogy bíztatnék mindenkit hogy 

essen neki nem is olyan sok az a hét rész majd meglátjátok köszönöm  

 

A szegmentált szöveg, a virtuális mondatok azonosítását követően: 

 

Egy (ö) mesevilág  (a) a könyv, és három szereplő életét kísérhetjük végig, három gyerek 

életét.  

(és ö) A hét rész mindegyik önmagába egész, (dee úgy ah) a hét történet pedig együtt alkot 

egy nagy, (nagy ö) és izgalmas történetet.  

Szerintem (ö) Nobel-díjat érdemelne ezért a zírónő, mégpedig azért, mert rengeteg (gyer ö) 

gyerek kezdett el ezáltal olvasni, és szerette meg az olvasást is.  

Ezért irodalomtörténeti jelentősége van (ennek a) ennek a műnek, és egy kapcsolódási pont 

a gyerekek (és a) és a felnőttek között. (ö)  

Egy téma (amiről) amiről (minde) mindketten tudnak beszélni, hogyha elolvassák, 

úgyhogy bíztatnék mindenkit hogy essen neki.  

Nem is olyan sok az a hét rész, majd meglátjátok. 

Köszönöm. 

 

(7 mondat, 3 lezárt megnyilatkozásvég, 43%) 
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6. sz. melléklet  A RÉSZTVEVŐ ÉRTÉKELÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


