
GYORSULT-E A MAGYAR BESZÉD TEMPÓJA AZ 
ELMÚLT 100-120 ÉVBEN?

Kassai Ilona
MTA Nyelvtudományi Intézet

Hangtani szakirodalmunkban és szakmai eszmecseréken az utóbbi három év
tizedben többen is közölték azt a sejtésüket, hogy a magyar beszéd tempója fel
gyorsult. A feltevés nem előzmény nélküli, hiszen a beszédiram korszakonkénti 
gyorsulásának feltételezése számos nyelvtörténeti változásnak megfelelő magya
rázó elve lehet (vö. pl. Kubínyi 1958 és 1961).

Tudomásom szerint eddig ketten szolgáltattak közvetett bizonyítékot a sejtés
re. Vértes O. András a különböző korokból származó, gyorsírással lejegyzett 
parlamenti beszédekből számított, a szakirodalomban közölt sebességi értékekre 
támaszkodva mutatott rá a tendencia érvényesülésére (1987, 38; 1989, 382). Eze
ket egészítette ki Szende Tamás egy 1986-ra vonatkozó adattal Baczony László
nak, Magyarország "örökös gyorsíróbajnokának" a nyilatkozatára hivatkozva 
(1987, 46). Az eredeti, szótag/percben közölt szakirodalmi adatokból pótlólag 
kiszámítottam a tempóindexet a közkeletűbb szótag/mp-ben is, és valamennyi 
adatot táblázatba rendeztem ( 1 . táblázat):

1 . táblázat
Év Tempóindex

szótag/perc szótag/másodperc
1869 120-140 2 ,0 -2 ,3
1889 2 2 0 3,6
1924 240-250 4,0
1986 250-300 4,2-5,0

Ezek a számadatok látszólag meggyőzően tükrözik a gyorsulás tendenciáját, 
mégsem maradéktalanul megnyugtatóak. Vértes O. András sem tartja őket an
nak, sőt maguk a gyorsírók sem (vö. Nősz 1943). A bizonytalansági tényezők a 
következők. Először is maga az egység, amelyben a tempóindexet a parlamenti 
gyorsírók megadják, nevezetesen a szótag, csak megközelítőleg képes tükrözni a 
beszéd iramát. Egyfelől ugyanis a magyar szótagok szerkezete mennyiségileg is, 
minőségileg is igen változatos, ami miatt pl. a bántsd szó szótagja nehezen vet
hető össze az öt szó szótagjával. Másfelől nem derül ki, hogy a szótagot alkotó 
fonémákból ténylegesen hányat valósított meg a beszélő, a gyorsíró ugyanis nor
matív helyesírási alakra írja át sajátos jeleit, amelyekkel a hangzó beszédet rög



63

zíti (vő. Nősz 1963, 97; Szépe 1963, 237). Ebből következik a szótagszámban 
közölt adatok hitelességének egy további korlátozása. Nevezetesen az, hogy a 
gyorsírással lejegyzett szöveg egyáltalán nem utal a hangos szakaszokat elvá
lasztó esetleges szünetekre. Ez a tény pedig jelentősen befolyásolja a tempóinde
xet, hiszen közismert, hogy a beszéd sebességének érzete nemcsak a hangképzés 
időzítésétől függ, hanem a hangfolyamatot megszakító szünetek számától és idő
tartamától is, egyéb járulékos tényezőket nem is említve.' Előfordul tehát, hogy 
az egyik országgyűlési képviselő kevesebb szünetet tart, mint a másik, ezért fel
szólalása során összességében több szótagot produkál, mint képviselőtársa. An
nak illusztrálására, hogy ennek a ténynek mekkora jelentősége van, álljanak itt 
Hegedűs (1957, 227) adatai:

2 . táblázat

AI h/mp Szí ^7'átlac
hírolvasás 65970 1 2 24800 708

sportközvetítés 127260 14 15860 323

(AI=artikulációs idő ezredmásodpercben, Szl=szünetidő ezredmásodpercben, 
h/mp=tempóindex hang/másodpcrcben kifejezve, Szát|ag=átlagos szünet-időtar

tam ezredmásodpercben).

Az adatokból világosan kiderül, hogy míg a hírolvasásban a szünetek és az 
artikulációs idő aránya, az előbbit 1-nek véve, 1:2,4, addig a sportközvetítések
ben a szünetidőnek nyolcszorosa az artikulációs idő.

A beszédiram felgyorsulásával kapcsolatos másik bizonyítási kísérlet Gósy 
Mária nevéhez fűződik, aki a tempóészlelés és a beszédmegértés között fennálló 
összefüggéseket két vizsgálatban igyekezett tisztázni (1988). Az első kísérletben 
a szerző az artikuláció sebességének és az alapfrekvencia modulálásában kifeje
ződő dallammodulálásnak a tempóészlelésben játszott szerepét vizsgálta egy 
mesterségesen előállított alapmondat dallamban ötféleképpen, tempóban kétféle
képpen módosított változatai alapján. Az eredményekből egyikként azt a követ
keztetést vonja le, hogy "az észlelés szintjén legalábbis bizonyítható beszédünk 
felgyorsulása" (103). Következtetését arra alapozza, hogy a kísérletben részt ve
vő hallgatók azt a mondatváltozatot minősítették normálnak, amelyiket az alap- 
változat tempójához képest 1,2-szeres gyorsításban hallottak. Ha azonban tüzete
sen megvizsgáljuk a táblázatban közölt számadatokat (i.m. 1 0 2 ), azt látjuk, hogy 
az alapmondat tempóindexc 9,2 hang/mp, ami Fónagy Iván és Magdics Klára

' A tempószámítás két lehetséges módja a beszédhangok képzésére fordított idő, másfelől a tu
lajdonképpeni közlésiram számítása, amely utóbbi a közléstartamba beleérti a szünetet, hezitációt, 
tehát minden, nem a beszédképzésre fordított idöjelenséget.
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mérései szerint 1960-ban a versmondást jellemezte (vő. 3. táblázat). Az 1,2-sze- 
resére gyorsított változatban szereplő tempóindex 1 1  hang/mp, ez lényegében 
megegyezik a Fónagy -  Magdics-féle köznyelvi átlaggal, a 11,35 hang/mp-cel 
(1960, 457). Nem véletlen tehát, hogy éppen ezt a mondatváltozatot minősítették 
a hallgatók normál tempójúnak. Mivel pedig az 1,6 -szercsére gyorsított harma
dik változat gyorsnak minősült az észlelés számára, leszögezhetjük, hogy a 15 
hang/mp-es tempóindex, amely ezt a mondatot jellemezte, magasnak tekinthető 
a mai nyelvhasználatban. Az idézett kísérlet tehát, ha helyesen értelmezzük az 
adatokat, voltaképpen nem visz közelebb a címben feltett kérdés megválaszolá
sához.

3. táblázat
Beszédműfaj A beszédsebesség középértéke 

beszédhang/mp
Vers 9,4
Mese 9,57
Prózaolvasás 10,73
Gyerekbeszéd 1 1 , 6 8

Beszélgetés 12,89
Sportközvetítés 13,83
Középérték 11,35

A tempógyorsulásra vonatkozó sejtés közvetett úton való igazolására ritka, 
megbízható támpontot kínál Gombocz Zoltán 1909-ből származó, egyre növekvő 
szótagszámú szósorozattal végzett, híressé vált kísérlete, a tát, tátog, tátogat, tá
togatok és tátogatóknak, amelyet Tarnóczy Tamás 1965-ben megismételt. 2  A két 
kísérlet újbóli felhasználása aktuális kérdésünk szempontjából azért ideális, mert 
( 1 ) a szünetek tempóészlelést befolyásoló hatása kiküszöbölődik, (2 ) a nyelvi 
anyag mindkét esetben azonos, (3) a bemondó mindkét esetben hasonló életkorú, 
iskolai végzettségű és társadalmi helyzetű férfi, (4) a hangfelvétel laboratóriumi 
körülményei kizárták a redukált artikuláció (csökkentett mennyiségű artikulációs 
mozgás) lehetőségét, végül (5) a két felvétel és értékelés között mintegy 60 év, 
tehát két emberöltőnyi idő telt el. Legalább részben teljesülnek tehát azok a fel
tételek, amelyek mellett Szende bizonyíthatónak tartja a tempógyorsulást: "Vala
melyest is hiteles megítélés csak úgy lehetséges, ha tematikailag nagyjából meg
egyező, nagyjából azonos közlési helyzetben és nagyobb történeti távlatban ada
tolt, statisztikailag érvényes eredményeket ígérő, tehát nagyobb közlésmennyi-

1 Tarnóczy az automatikus, gépi beszédfelismeréssel kapcsolatban igyekezett tisztázni az idő
tartamok alapján elvégezhető hangzófelismerés elvi alapjait, és ehhez használta fel a kísérletet. 
Eredményeit angolul 1965-ben, magyarul 1966-ban és részben 1974-ben tette közzé.
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ségre épülő számításokat, esetleg megbízható becsléseket látunk" (1987, 19). A 
két kísérlet egymásra vetített táblázatának adatai ezért fontos következtetéseket 
tesznek lehetővé (vő. 4. táblázat).

4. táblázat

Szavak
A magánhangzók időtartama (ms)

a: o 2 o: 3
1909 1965 1909 1965 1909 1965 1909 1965 1909 1965

tát 272 2 1 0

tátog 242 180 118 155
tátogat 209 140 94 95 109 115
tátogatok 190 1 2 0 79 85 87 105 2 2 1 130
tátogatóknak 182 1 1 0 79 80 8 6 90 172 1 1 0 140

Ha a számoszlopokat szemléljük, megállapíthatjuk, hogy minél több szótag
ból áll a hangsor, annál rövidebb az egyedi hangok időtartama. Ha pedig a soro
kat nézzük, az tűnik ki, hogy minél távolabb van egy hang a hangsor elejétől, an
nál hosszabb időtartammal valósul meg. Elég, ha megnézzük a 3. és az 5. szótag
ban szereplő [o] hangok időtartamértékeit: az 5. szótagbeli [a] 55%-kal nagyobb 
időtartamú, mint 3. szótagban szereplő párja. De ugyanez a hang 27%-kal még 
az 1 . szótagban szereplő, fonológiailag hosszú /a:/ időtartamát is meghaladja. 
Mármost a két szerző adatainak a közvetlen összevetésével kimutatható, hogy a 
századelő óta mennyire közeledtek egymáshoz a rövid és a hosszú magánhang
zók időtartamértékci. A Gombocznál megfigyelhető, o/o: párra vonatkozó 
1:2,79, illetőleg 1:2,17-os időtartamaránnyal Tarnóczy adatai szerint 1:1,52 és 
1:1,37 áll szemben. Ugyancsak figyelemre méltó, hogy a 2. és a 3. szótagban 
Tarnóczy abszolút időtartamértékei meghaladják a Gombocz által közölt értéke
ket. 3 Ez úgy interpretálható, hogy az ejtési időtartamok nemcsak a hosszú ma
gánhangzók erőteljes rövidülése révén kerültek közelebb egymáshoz, hanem a 
rövid magánhangzók nyúlása révén is. 4  Nyilvánvaló azonban, hogy a hosszúak 
rövidülése az erősebben ható tendencia. Az adatok további értelmezéséhez Mag

3 Ennek pedig annál is nagyobb a heurisztikus értéke, mivel Gombocz a hangelhatárolásnál 
másként járt el, mint Tarnóczy: a zárhangok zárképzési szakaszát a megelőző magánhangzóhoz, a 
zárfelpattanási szakaszát pedig a következő magánhangzóhoz számította (Meyer -  Gombocz 1909, 
5 ). Vagyis a magánhangzókra általa közölt adatok eleve több információt tartalmaznak, mint Tar
nóczy megfelelő adatai.

4 Ugyanezt a tendenciát állapítottam meg az időtartam alakulására vonatkozó átfogó vizsgálata
imban: az időtartamot befolyásoló tényezők által kifejtett nyújtó hatás a rövid beszédhangokat érin
tette nagyobb mértékben, a rövidítő hatás pedig a hosszú beszédhangokat (Kassai 1979, különösen 
29-36).
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dics Klára tapasztalataira utalok, akinek a beszédtempó időtartammódosító hatá
sával kapcsolatos vizsgálatából (1969) legfontosabbként az derült ki, hogy minél 
hosszabb az egyes magánhangzók időtartama nyugodt beszédtempó mellett, an
nál fokozottabb rövidülés mutatkozik a gyors tempóra való áttéréskor. Az össze
függés fordítva is áll. Mármost, mivel a mi esetünkben a két táblázat tanúsága 
szerint a hosszabb időtartamú hangok erőteljesebben rövidültek a két vizsgálat 
között eltelt hat évtized folyamán, a felszínre hozott tendencia csakis azzal ma
gyarázható, hogy a beszédtempó a század elejéhez képest felgyorsult. Az érvelés 
más vizsgálati területen is megerősítést nyer. A franciaországi telekommunikáci
ós kutatás fellegvárában, Lannionban a francia mesterséges beszéd létrehozói ar
ról számoltak be, hogy a mesterségesen előállított hosszabb szavakban, szóla
mokban a hangsor vége felé fokozatos tempógyorsulás észlelhető. A jelenség 
magyarázata jó valószínűséggel a következő. A CNET5  mesterséges beszélő 
rendszere előregyártott hangszeletckből, úgynevezett difonokból épül fel, ame
lyeknek az alapparaméterei, köztük az időtartam, egy külön program segítségé
vel, az előre meghatározott minimum- és maximumérték között változtathatók 
attól függően, hogy a létrehozandó mesterséges hangsor mely pontján használják 
fel ezeket az építőelemeket (vö. Stella 1985, 438-450; Bartkova -  Sorin 1987, 
Bartkova 1990). Ha ez így van, a természetes nyelvben a hangsorterjedelem nö
vekedésével együttjáró időzítési jelenségek csak korlátozottan érvényesülnek, 
ezáltal megtévesztik az észleletet: a gyorsulás érzetét keltik. Ebből viszont az 
következik, hogy a beszédtempó gyorsulása a szükségesnél rövidebb időtartam
mal függ össze.

Érthető ezek után a kíváncsiság, hogy milyen kép kerekedik ki a Gombocz- 
féle kísérletből közel egy újabb emberöltő elteltével. 1992-ben megismételtem 
tehát az eljárást a minden egyéb feltétel azonosságának a követelményét betart
va. Az adatokat hozzárendeltem az előző két vizsgálat adataihoz, így jött létre az 
5. táblázatban szemlélhető összesítés. Az 1992-es adatok megerősítik azokat az 
összefüggéseket, amelyeket az előző két vizsgálattal kapcsolatban feltártam, és a 
közvetlen szemlélet számára is jól kivehetően dokumentálják az időtartamok to
vábbi rövidülését. Emellett ha szótagról szótagra kiszámítjuk a szomszédos ma
gánhangzók időtartamának egymáshoz képesti arányát (6 . táblázat), számszerűen 
is bizonyítjuk a rövid és a hosszú magánhangzók időtartamának egymáshoz való 
közeledését, azaz az időtartamértékeknek egy központi érték felé való tartását. 
Az értékeknek ez a centralizálódása csökkenti az időzítésbeli változatosságot, a 
nyomában kialakuló monotónia pedig hozzájárni a tempógyorsulás érzetéhez. A 
szubjektív benyomás azon alapszik, hogy mivel az észlelési mechanizmusnak 
egyneműbb információt kell adott időpillanatban feldolgoznia, a feldolgozás me
nete felgyorsul.

5 Centre National d'Etudes de Télécommunication.



5. táblázat

Szavak
A magánhangzók időtartama (ms)

a: o 0 o: 0

1909 1965 1992 1909 1965 1992 1909 1965 1992 1909 1965 1992 1909 1965 1992
tát 272 2 1 0 227
tátog 242 180 176 118 155 1 1 0

tátogat 209 140 141 94 95 78 109 115 1 0 2

tátogatok 190 1 2 0 117 79 85 58 87 105 94 2 2 1 130 117
tátogatóknak 182 1 1 0 117 79 80 55 8 6 90 78 172 1 1 0 1 0 2 - 140 94

A hangsorterjedelem és az időtartam összefüggése 1909-ben, 1965-ben és 1992-ben.

6 . táblázat

Szavak
A magánhangzók időtartama (ms)

a:/o o/o o/o o:/o
1909 1965 1992 1909 1965 1992 1909 1965 1992 1909 1965 1992

tátog 0,49 0 , 8 6 0,63
tátogat 0,45 0 , 6 8 0,55 1,16 1 , 2 1 1,31
tátogatok 0,42 0,71 0,50 1 , 1 0 1,24 1,62 2,54 1,24 1,24
tátogatóknak 0,43 0,73 0,47 1,09 1,13 1,42 2 , 0 0 1 , 2 2 1,31 - 1,27 0,92

A szomszédos szótagok magánhangzóinak időtartamaránya %-ban
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A három kísérlet adatainak az elemzése alapján kimondható, hogy a magyar 
beszéd tempója valóban felgyorsult, legalábbis a század elejéhez képest. A gyor
sulás élménye alapvetően két tényezőhöz köthető. Első fokon az abszolút időtar
tamértékek csökkenése értelmeződik tempógyorsulásként, áttételesen pedig a 
belső arányok átrendeződése nyomán kialakuló időzítési monotónia kelti a nö
vekvő sebesség érzetét. Arra a kérdésre, hogy mi az átlagos köznapi beszéd tem
póindexe ma, az egyik lehetséges választ Gósy Mária hivatkozott vizsgálatának 
második kísérletéből kaphatjuk meg, amely a beszédtempónak a beszéd megérté
sére gyakorolt hatását kutatta. Ebben a természetes ejtésű beszédanyagban 
ugyanis a normál tempó képviseletében 13,98, kerekítve 14 hang/mp jelenik meg 
(vő. 7. táblázat), ami lényegében azonos a Fónagy -  Magdics (i.m. 457) és a He
gedűs (i.m. 227) által jelzett, jó 30 évvel ezelőtti sportközvetítések tempóindexé- 
v c l .

7. táblázat

Észlelt tempó
Tempóindex Tempó változás (%) 

AT 
T

h/mp szótag/mp

normál 13,98 5,97
Ryors 23,68 10,16 59
nagyon gyors 29,52 12,69 47
nagyon lassú 7,2 3 194
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